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INTRODUCERE
Începând cu al doilea război mondial, noţiunea de dezvoltare devine un concept larg utilizat în diverse contexte ale
modernizării. Există multe teorii care se concentrează asupra celei mai bune metode de a realiza dezvoltarea, însă cheia dezvoltării durabile constă în satisfacerea necesităţilor pe care cetăţenii le percep şi în soluţionarea problemelor care
le afectează direct sau indirect viaţa. Ca atare, dacă prin definiţie dezvoltarea durabilă este aceea care face legătura
între generaţii înseamnă că generaţiile de azi vor hotărî viitorul celor ce urmează, iar ceea ce doresc oamenii pentru
urmaşii lor nu putem realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor şi mai ales cu acceptul lor.
În anul 1987 Comisia Mondială de Dezvoltare Economică şi Mediu Ambiant a Naţiunilor Unite, reprezentată prin
Comisia Brundtland, atrage atenţia pentru prima dată că, adesea, creşterea economică duce în mod paradoxal
la o deteriorare a calităţii vieţii oamenilor, şi nu la o îmbunătăţire a acesteia, considerând că a devenit imperios
necesară „o formă de dezvoltare durabilă care să îndeplinească nevoile prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile nevoi”. La doar 5 ani de la această atitudine, în cadrul Summitului Mondial de la Rio de Janeiro din 1992 a fost elaborată şi adoptată Agenda Locală 21, document identificat ca un instrument de promovare a dezvoltării durabile, care caută să stabilească un echilibru între creşterea
economică, echitatea socială şi protecţia mediului.
Toate acestea au condus la conturarea, în timp, a unor principii de referinţă în planificarea strategică şi alcătuirea strategiilor de dezvoltare durabilă. Astfel, în cadrul celei de-a 12-a sesiuni a Conferinţei Europene a Ministerelor Responsabile pentru Planificare Regională, organizate în anul 2000 la Hanovra, au fost adoptate de către ţările EU15 politicile
de dezvoltare spaţială ce îşi propun atingerea obiectivelor de coeziune socio-economică la nivel comunitar, între ţările
membre. Aceste politici înglobează cele 9 principii ale dezvoltării strategice durabile, principii ce fac referire la:
}} cunoaşterea profundă a teritoriului de administrat şi a contextului general, macro-economic, politic şi social;
}} alocarea optimă de resurse (financiare, umane şi instituţionale) şi a instrumentelor de implementare şi evaluare necesare;
}} implicarea actorilor locali şi a comunităţii în dezvoltarea lor urbană;
}} orientarea acţiunilor de management către piaţă, astfel încât strategiile să dezvolte şi să menţină o
corespondenţă reală între obiectivele şi resursele unei comunităţi; şi
}} orientarea acţiunilor către posibilităţile rentabile de specializare şi oportunităţile din mediul înconjurător,
astfel încât să se creeze un mediu atractiv şi de calitate pentru locuitori, prin intermediul unor servicii corespunzătoare, care să conducă la o forţă de muncă calificată, la dezvoltarea sectorului privat şi
îmbunătăţirea productivităţii, la creşterea standardului de viaţă şi protecţia identităţii culturale.
Fiind un concept care trebuie să se regăsească în toate acţiunile de dezvoltare ale unei comunităţi, nu doar în relaţia
dezvoltare-mediu, planificarea strategică a generat o serie de noi considerente ale managementul strategic: modelul şi principiile managementul urban, aflate în strânsă legătură cu principiile directoare ale Uniunii Europene pentru
realizarea coeziunii teritoriale şi principiile şi metodologia planificării spaţiale, respectiv a documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism.
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Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când
fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. Astfel că, orice comunitate modernă
trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă descentralizată şi ineficientă, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi
se pot consuma iraţional resurse preţioase.

Considerente metodologice
Principiile ce stau la baza procesului de planificare strategică sunt asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea
comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Acestea sunt totodată elementele
esenţiale ale operaţionalizării Fondurilor Structurale, fiind incluse în pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare,
care se realizează pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre UE printr-o serie de etape succesive, în
urma cărora, planurile se realizează de jos în sus pentru a cuprinde necesităţile reale, identificate obiectiv.
Procesul de planificare strategică vizează în general definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o
perioadă de 5 până la 10 ani, având ca etape metodologice principale: realizarea unei analize preliminare, stabilirea
viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea
documentului strategic în maniera evidenţierii planului de acţiune şi a proiectelor prioritare ce se impun a fi derulate.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a
unui management strategic integrat, performant la toate nivelurile, capabil să identifice şi să fructifice oportunităţile
apărute pentru beneficiul comunităţii.
Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel zonal, regional, naţional şi european arată fără dubiu că supravieţuirea şi dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales ale celor mici şi medii cum este şi cazul comunei Budești, depinde aproape
exclusiv şi în egală măsură de capacitatea Primăriei şi a Consiliului Local:
}} de a înţelege contextele economic, legislativ şi cel privind fenomenului de globalizare;
}} de a identifica obiectivele şi priorităţile de acţiune şi dezvoltare;
}} de a implementa proiecte concrete şi de a angaja reformele necesare;
}} de a atrage şi a motiva societatea civilă;
}} de a reabilita şi a dezvolta infrastructurile publice;
}} de a crea un cadru instituţional şi un mediu de afaceri stimulant pentru întreprinzătorii şi investitorii privaţi;
}} de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele locale şi zonale;
}} de a amenaja spaţiul comunitar pentru a-i spori calităţii ambientale, şi
}} de a se integra în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe).
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Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare pentru comuna Budești
revine Consiliului Local, şi respectiv Primarului, ca instituţie executivă, în conformitate cu atribuţiile lor legale.
Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea nivelului de autonomie locală măreşte atât libertatea de decizie a Consiliului Local cât şi responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al vieţii economice şi sociale în care este
chemat să joace un rol esenţial, în strâns parteneriat cu societatea civilă şi cu mediul antreprenorial.
Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Budești a fost iniţiat ca răspuns la interesul
exprimat de către Consiliului Local al comunei Budești pentru elaborarea unui demers strategic. În cadrul acestui
proces au fost luate în calcul toate dimensiunile şi caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relaţii de
interdependenţă, au fost efectuate analize ale teritoriului şi s-au consultat documente strategice sectoriale, iar rezultatele obţinute au fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie şi analize efectuate în teren.
Instrumentele de cercetare folosite in procesul metodologic au fost:
a. Interviuri, desfăşurate în teren, care au vizat în principal lideri ai comunităţi, susceptibili de a influenţa în
sens pozitiv bunul mers al acesteia, respectiv şefii direcţiilor aparatului administrativ, precum şi lideri informali ai comunităţii, cunoscuţi pentru implicarea, motivarea şi gradul de multiplicare al ideilor în comunitate;
b. Focus-grupuri, desfăşurate de asemenea în comună, care au avut ca scop stabilirea cadrului strategic de
dezvoltare al comunei;
c. Date şi documente relevante (detaliate sub titlul „surse documentare”).
De asemenea, după identificarea stakeholderilor (factorilor interesaţi) şi a partenerilor din cadrul comunităţii, pe
parcursul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare s-au organizat o serie de întâlniri cu aceştia sub forma
unor Comitete Consultative, având ca scop sprijinirea procesului de planificare, validarea şi acceptarea rezultatelor
acestuia şi multiplicarea lor în comunitate.
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1. Prezentare generală
Poziţia şi importanţa regională. Scurt istoric
Comuna Budeşti este situată în partea de nord a Transilvaniei, în centrul judeţului Maramureş, dezvoltându-se în
Piemontul Maramureşului şi în Munţii Lăpuşului, la aproximativ 27 de km de Sighetu Marmaţiei. Judeţul Maramureş,
şi implicit comuna Budeşti, face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest din România, alături de judeţele SatuMare, Sălaj, Bistriţa Năsăud, Bihor şi Cluj.
Comuna Budeşti este formată din 2 localităţi, dintre care reşedinţa de comună, satul Budeşti, este localitate de rang
IV conform PATN – secţiunea a IV, iar celălalt sat, Sârbi, localitate de rang V.

Conform împărţirii teritoriului pe „ţări” specifică zonei Maramureşului, comuna Budeşti face parte din Ţara
Maramureşului, cunoscută şi ca „Maramureşul istoric”, fiind aşezată în Valea Cosăului. Fiind cea mai mică subzonă
etnografică din Maramureş, Valea Cosăului este şi cea mai concentrată, tradiţiile de aici fiind mai bine păstrate şi mai
vii decât în alte subzone, ceea ce poate constitui un avantaj pentru comuna Budeşti în contextul promovării turisismului rural şi a agroturismul. Ţara Maramureşului este o regiune funcţională polarizată, al cărui model de influenţă
s-a dezvoltat pe vechile forme de organizare administrativ-teritoriale de tipul cnezatelor şi voievodatelor de sat şi
vale. Aici, termeni ca Valea Izei, Valea Vişeului, Valea Cosăului sau Valea Marei nu se referă la realităţi de ordin hidrogeografic, fiind grupări teritoriale de sate situate în bazine hidrografice omonime, dar ale căror nume nu derivă din
hidronim, ci sunt o prescurtare a termenului vechi “Cnezatul văii ….”.
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În prezent în Ţara Maramureşului se delimitează 4 zone de influenţă:
}} Zona de influenţă a municipiului Sighetu Marmaţiei, situată în Nordul teritoriului, care este cea mai extinsă
din spaţiul Ţării Maramureşului, şi în care influenţa polarizatoare cea mai puternică a centrului urban se
exercită pe o rază de aproximativ 20 de km (PATJ Maramureş 2008). Din această zonă face parte şi comuna
Budeşti.
}} Zona de influenţa a oraşului Borşa, situată în Sudul teritoriului, care are o poziţie relativ nefavorabilă în
raport cu căile de comunicaţii, cuprinde un număr mic de localităţi (oraşul Borşa şi localităţile periurbane şi
comuna Moisei), dar un spaţiu forestier şi minier de mari dimensiuni în Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului,
ceea ce însemnă un potenţial turistic semnificativ mai ales pentru perioada de iarnă.
}} Zona de influenţă a oraşului Vişeul de Sus, situată în partea centrală a teritoriului şi având o formă
neobişnuită de „L” cuprinzând şi zona Săcel, zonă care se confruntă cu un declin semnificativ al populaţiei din
cauza mişcării migratorii masive către alte state europene.
}} Zona de influenţă Dragomireşti –Săliştea de Sus, care constituie o fâşie distinctă între zona Sighetului şi
zona Vişeului de Sus, având orientarea generală Nord – Sud.
Localitatea Budeşti este atestată documentar în anul 1361 atunci când este atestat cnezatul Cosău. Numele de
Budeşti provine de la Bud, fiul cneazului Locovoi şi este recunoscut în actul de donaţie, atunci când regele Ludovic
al Ungariei dăruieşte lui Bud, Sandor, Oprisa, Ioan, Dragomir şi Bazla, ţinutul care se întinde de o parte şi de alta a
râului Cosău. În documentele maghiare localitatea apare sub denumirea de Budfalva.
Importanţa regională actuală a Comunei Budeşti rezidă mai ales din caracterul său păstrător de tradiţii şi din
existenţa aici a unui pol de păstrare a meşteşugurilor tradiţionale, dar şi a Bisericii de lemn intrată în patrimoniul
UNESCO şi în care sunt expuse zalele şi coiful lui Pintea Viteazul.
Localitatea Sârbi apare pentru prima dată în documente sub forma unei moşteniri (praedum) din anul 1387, fiind
denumită „Balathfalva” ce ar fi identic cu Baloteşti, denumire pentru Sârbi. Similar ca şi în localitatea Budeşti, în
Sârbi se păstrează cu sfinţenie tradiţiile, aici existând o biserică de lemn ce datează din 1532.
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Factori culturali
Comuna Budeşti face parte din zona etnografică a Maramureşului istoric, ţinut pitoresc în care tradiţia populară
se păstrează încă vie, chiar şi în mileniul III şi care s-a remarcat prin originalitatea şi bogăţia culturii sale populare,
prin portul, porţile, bisericile, casele şi meşteşugurile populare. Astfel, în satele maramureşene de astăzi putem să
întâlnim încă numeroase elemente de cultură arhaică, care evocă parcă vremuri de mult apuse, zona fiind practic un
imens muzeu în aer liber, iar viaţa de zi cu zi a satului maramureşan fiind o adevarată întoarcere în timp.
În plus, pe aici circulă o serie de legende locale, dintre care amintim o legendă legată de trecerea lui Pintea Viteazul prin
Budeşti, acesta călcând hotarul comunei de foarte multe ori. Una din legende este legată de borcutul ce se află la 3 km
de intrarea în Budeşti, despre care se spune că a apărut din rugile lui Pintea către Dumnezeu: „Fiind slăbit şi obosit când
se ascundea în acele locuri de potera împărătească, Pintea a început să se roage la Dumnezeu, iar cum se ruga, Dumnezeu a trăznit din senin în fag de a început o ploaie ce a durat o săptămână. Trăznit de fulger, trunchiul copacului a căzut
şi s-a rupt, iar din mijlocul acestuia a început să curgă apă minerală, trunchiul păstrându-se până azi.”

Gospodăria ţărănească
De-a lungul timpului gospodăria ţărănească a jucat un rol foarte important în viaţa localnicilor şi a comunităţii, mai
ales deoarece casa nu trebuie înţeleasă doar din perspectiva plasticii arhitecturale, fără existenţa construcţiilor cu
caracter economic ce o înconjoară. Acestea, împreună cu casa, compun unitatea de bază a economiei ţărăneşti.
Gospodăria ţărănească tradiţională se întinde dincolo de casa propriu-zisă, fiind un complex de construcţii şi elemente funcţionale determinate de mediul geografic şi condiţiile economice, fiind legată strâns de ocupaţiile oamenilor şi de construcţiile cu caracter funcţional - acareturile (grajdul, oborocul de fân şi colejna pentru depozitat
lemne). Acestea reprezintă un indiciu clar al surselor principale de venituri ale populaţiei rurale, precum şi al nivelului
de trai al acesteia.
Materialul de construcţie folosit la ridicarea gospodăriei tradiţionale maramureşene este în mod exclusiv lemnul,
folosit sub forma bârnelor lungi aşezate în cununi orizontale. În timp au apărut diferenţieri legate de tehnica de prelucrare a lemnului, construcţiile vechi erau făcute din bârne rotunde, iar cele noi fiind construite din bârne cioplite
în patru muchii. Privitor la decorul construcţiilor ţărăneşti din Maramureş, de un mare interes artistic, acestea se
caracterizează prin forma sa stilizată şi puternic reliefată datorită tehnicii folosite: cioplirea şi dăltuirea în lemn a unor
obiecte cum ar fi: consolele ferestrelor, ramele uşilor şi ferestrelor, porţile mari, intrările în grajduri, toate ornamentate cu motive scoase puternic în relief.
În ceea ce priveşte poarta maramureşeană, considereată adevărat “arc de triumf “ rustic, aceasta şi-a cucerit faima
prin armonia perfectă a dimensiunilor, prin respectarea proporţiilor dintre părţile componente şi prin motivele ornamentale. Un obicei ce există până în ziua de azi, este cel de a caracteriza gospodăriile după porţi, obicei ce se trage
atât din ataşamentul puternic al localnicilor faţă de această construcţie cu tradiţii profunde în artă şi cultură, cât şi
în istoria social-politică a Maramureşului.
Începuturile tradiţiei porţilor şi a vraniţelor pot fi stabilite şi prin vechimea ritualului privitor la alegerea lemnului
şi la construirea porţilor. Poarta delimita un alt univers, acela al casei şi gospodăriei, în cadrul căruia se desfăşura
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întreaga viaţă familială şi reprezenta pentru oamenii din trecut o barieră în calea răului. De asemenea, sub stâlpul
care leagă pragul se puneau bani, tămâie şi agheazmă pentru a nu se apropia ciuma sau răul de orice fel, iar pentru
protejarea averii şi a casei, în general, erau sculptaţi pe stâlpul porţii oameni - figurine antropomorfe.
Referitor la toate simbolurile şi elementele de împodobire se constată că acestea au avut iniţial anumite semnificaţii
însă odată cu trecerea timpului, ele au evoluat în motive decorative. Astfel, funia este o spirală care indică aspiraţia
către înălțimi iar nodurile sub formă de cruce au semnificaţii magice foarte vechi, transformate la un moment dat
în simbolul soarelui, preluat ulterior de religia creştină, simbolizând sistemul solar, izvorul de lumină şi căldura de
care depinde însăşi viaţa. De asemenea, pe porţile maramureşene mai regăsim elemente ca pomul vieţii, motiv ornamental ce simbolizează viaţa fără de moarte şi rodnicie nesfârşită, şarpele, cu un rol important între motivele ornamentale zoomorfe îşi trage originea din credinţa străveche în şarpele casei, păzitor de rele al gospodariei, “chipul
de om” sau “mâna cu degetele răsfirate” care fereau gospodăria şi familia de “duhurile rele” şi de ceasul beciznic” şi
care simbolizau totodată invocaţia la rugăciune, iar păsările, prezente şi ele în ornamentaţiile porţilor; printre care
cocoşul care simboliza, în trecut, sufletul omenesc.
Gospodăria ţărănească din zonă cuprinde două elemente distincte: „stătutul”, adică gospodăria propriu-zisă, cu
toate componentele ei (grădina sau livada, grădinuţa şi casa cu toate anexele gospodăreşti) şi terenurile din afara gospodăriei (terenul de fâneţe, terenul arabil, terenul de păscut şi pădurile) care nu de puţine ori au anumite
construcţii specifice pentru văratul şi iernatul animalelor. Un loc aparte în organizarea interiorului tradiţional îl
ocupă „camera curată” („ceie casă”), astfel, mobilierul din casa maramureşeană tradiţională avea caracter fix. Cele
două laviţe făceau unghi drept în colţul cu masa şi erau încastrate în pereţi sau fixate pe pari înfipţi în pământ, patul
avea picioarele fixate în pământ, iar cuierele, cuieraşele, poliţele, colţarele şi blidarele erau fixate în perete prin cuie
de lemn. Aceste piese de mobilier s-au păstrat şi în secolele următoare, fie în forma iniţială, fie suferind modificări de
ordin practic şi estetic, iar toate piesele de mobilier au fost confecţionate în satele maramureşene, de către meşteri
specializaţi numiţi „maistări”.
Între piesele de mobilier tradiţional, un loc aparte îl aveau lăzile de zestre sau de haine, care erau de obicei aşezate
la capătul patului, în aceste lăzi se păstrau hainele şi bijuteriile populare „zgarda scumpă”, precum şi trusoul miresei,
tot în aceste lăzi, femeia îşi păstra în continuare, costumul special pregătit pentru îngropăciune. Lăzile de zestre s-au
păstrat, în majoritatea cazurilor, până în zilele noastre, în general în podurile caselor, ajungând să fie întâlnite foarte
rar în cadrul interiorului şi aceasta doar în satele cu mare tradiţie şi la familii din neamurile vechi ale Maramureşului.
Tot în cadrul interiorului locuinţei maramureşene se regăseşte şi masa, care ocupă colţul în care se întâlnesc laviţele.
Totdeauna, deasupra mesei este atârnată de tavan lampa, iar alături de laviţele şi lăzile cu spătar, în zonă s-au folosit
scaunele înalte, cu spătar, care erau aşezate lângă masă, iar scăunelele mici, fără spătar, se aşezau de obicei în jurul
vetrei sau cuptorului.

Portul popular
Portul popular din Marmureş deţine multe note de sobrietate, frumuseţe şi incontestabilă vechime. Acesta este compus, în cazul femeilor, din cămașă, ţesută în casă la războiul de ţesut, făcută fie din pânză de in şi cânepă pentru
zilele de lucru, fie doar din bumbac pentru zilele de sărbătoare şi fiind realizate într-o bogată paletă de combinaţii, ce
dovedesc fantezia şi talentul înnăscut al femeilor, care se transmit din generaţie în generaţie. Pe lângă cămaşă, cos-
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tumul popular mai cuprinde şi poalele, care sunt de fapt o fustă ţesută în casă din pânză albă, făcute din acelaşi material ca şi cămaşa, care sunt mai largi şi încreţite puţin la talie, peste care se aşează în cele din urmă cele două zadii.
În ceea ce priveşte portul popular al bărbaţilor din Maramureş, se observă că este alcătuit din cămaşă, ţesută din
pânză albă de bumbac, care este cusută simplu cu broderii la gât şi la mâneci, cu mătase albă sau galbenă, iar mânecile cămăşii sunt largi, lungi sau trei sferturi şi se termină cu „cipca cu coltişori” la camăşile de sărbătoare. Costumul
este întregit de pantaloni, numiţi „gatii”, care se poartă vara şi care sunt largi şi scurţi, până deasupra gleznelor,
aceştia sunt în acelaşi timp foarte comozi şi sunt ţesuţi din pânză de bumbac albă. În ceea ce priveşte iarna, bărbaţii
poartă aşa-numiţii „cioareci” simpli, din lână albă sau gri care sunt deosebit de călduroşi.
Comparativ cu alte zone etnografice, în Budeşti nu s-a renunţat de tot la portul popular tradiţional acesta fiind purtat
cu mândrie în zilele de sărbătoare şi la evenimentele deosebite din viaţa culturală şi socială a satului şi a locuitorilor săi.

Obiceiurile şi tradiţiile locale
Tradiţiile ocupă un loc foarte important în sufletul şi în viaţa acestui ţinut maramureşean, motiv pentru care aici se
trăieşte intens fiecare sărbatoare fie ea laică sau religioasă, iar portul popular este obligatoriu la sărbătorile religioase
importante. Aşadar, oamenii din Budeşti au ştiut să nu înstrăineze obiceiurile, nerenunţând total la casa ţărănească
din lemn, la amenajarea specifică a interiorului locuinţei sau la ştergarele, cergile şi covoarele ţesute în casă.
Viaţa la ţară este orânduită după muncile câmpului şi după marile sărbători creştine. La început de an totul e animat
de sărbătorile de Anul Nou şi Bobotează, mai ales, având în vedere că sărbătorile de iarnă reprezintă pentru locuitorii
din Maramureş unele dintre cele mai importante evenimente ale anului.
Una dintre cele mai populare tradiţii de iarnă este Viflaimul, care este totodată, şi unul dintre cele mai vechi obiceiuri
păstrate în vatra satului Budeşti. Viflaimul reprezintă un teatru folcloric religios jucat de cete de feciori (20-30 feciori),
în care se prezintă momentul apariţiei magilor şi al păstorilor, cei care vestesc naşterea lui Iisus Hristos şi conflictul
cu împăratul Irod. Acest obicei ţine din Ajunul Crăciunului până la ziua Sfântului Ioan Botezătorul şi presupune interpretarea unor personaje precum Fecioara Maria, Iosif, magi, Irod, de asemenea, un rol important în scenetă îl au
cei patru draci în frunte cu şeful lor, Scaraoţchi, care poartă talăngi şi măşti populare, dracii şi măştile având origini
foarte vechi, probabil din ritualuri precreştine.
La sfârşitul fiecărui an are loc „Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă” unde jocul măştilor este considerat
unul dintre cele mai vechi obiceiuri. De Anul Nou dar şi de Bobotează, se fac măşti cu dimensiuni de până la 1 m, care
se montează pe un suport de lemn, îmbracate cu haine vechi pe care se prind scrisori adresate către o fată sau un
băiat ce întârzie să se căsătorească, textul, cu mult umor, stârnind hazul tuturor.
Alte obiceiuri de iarnă sunt mersul cu colinda, în general, repertoriul include colinde specifice copiilor, grupurilor de
fete şi feciori, precum şi bătrânilor. Unele din colinde sunt de inspiraţie religioasă, creştină, altele aduc în prezent rituri dispărute în negura vremurilor, dar care au rămas prin mesajul profund uman. De asemenea, sunt de menţionat
şi Capra, Ursul şi Moşii, manifestări folclorice ce presupun un grup de mascaţi ce are între 5-8 persoane, spectacolul
fiind jucat şi de copii şi de adulţi, care la final sunt recompensaţii pentru reprezentaţie.
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Primavara începe cu cinstirea primului gospodar ieşit la arat „Udatoriul” şi marea sărbătoare a Paştelui, ocazie cu
care reînvie obiceiuri pe care nimeni nu le ignoră, ca înroşitul şi încondeiatul ouălor, slujba de Înviere, mersul cu
pasca la sfinţit.
Festivalurile „Nu vă uitaţi că-s micuţ” şi „Joc la Şură” sunt cu tradiţie în cele două sate şi reuşesc să strângă localnicii de la mic la mare chiar şi din alte localităţi. Aceste festivaluri sunt un prilej pentru cei mici să îşi cunoască datinile
şi obiceiurile, dar şi de a dansa în cadrul ansamblurilor „Cosăul” din Sârbi şi „Florile Cosăului” din Budeşti
Toamna locuitorii Budeştiului se bucură de bogăţia recoltei, participă la jocurile satului, iar pe muzica ceteraşilor,
flăcăii şi fetele horesc, iar bătrânii se cinstesc cu un pahar de horincă.
Un alt obicei din comună este „furatul porţilor” în preajma zilei de Sf. Andrei, obicei în care feciorii fură porţile fetelor aflate la vârsta măritişului, şi le ascund pentru ca acestea să le caute. De obicei, erau scoase porţile în special
fetelor care amânau măritişul, furatul porţilor însemnând că se deschid uşile în faţa peţitorilor.
Pe lângă toate acestea, în Budeşti se păstrează şi practica unor obiceiuri păgâne – ritualuri şi credinţe populare de
găsire a ursitului, de alungare a duhurilor rele, de recolta bogata, de căsnicie trainică etc.

Meşteşuguri tradiţionale
Locuitorii comunei Budeşti au fost întotdeauna oameni harnici, lucrându-şi pământurile, îngrijind animale şi deprinzând anumite meşteşuguri pentru a-şi asigura traiul şi a-şi pune în valoare abilităţile. Dintre meşteşugurile specifice comunei amintim:
}} Confecţionarea clopurilor de nuiele este activitatea specifică din Budeşti, aici unde se mai găsesc ultimii
clopari din Maramureş. Potrivit tradiţiei, clopurile se confecţionau din paie şi talaş, iar cu cât clopul era mai
înstruţat, cu atât omul ce îl purta, era mai harnic. Clopul însă este decorat diferit în funcţie de ocazie, astfel el
se poartă simplu la înmormântări sau la lucru şi împodobit cu mărgele şi flori la nunţi şi sărbători. În prezent
meşerii populari din comuna Budeşti confecţionează clopuri din lemn de plop înălbit şi tratat special, încercând să menţină vie forma autentică şi tradiţia purtării clopului. Totuşi, acest element definitoriu al portului
popular bărbătesc începe să îşi piardă caracterul funcţional care este înlocuit de unul decorativ şi este purtat
din ce în ce mai rar în zilele de lucru, fiind rezervat pentru sărbători. Astfel, meşterii clopari au din ce în ce mai
puţin de lucru, obiectele decorative uzându-se mai puţin şi necesitând înlocuire mai rară, întrucât doar câţiva
bătrâni din comună refuză încă să renunţe la clop pentru fiecare zi.
}} Sculptarea porţilor de lemn şi ea o însemnătate aparte printre meşteşugurile tradiţionale practicate,
tradiţia lemnului fiind încă actuală şi un motiv de mândrie al fiecărui maramureşean. Locuitorii din Budeşti
sculptează în lemn, fac blide, linguri, pecetare şi obiecte de mobilier, dar şi porţi care străjuiesc intrarea în
gospodărie. Porţile de lemn sunt simbolurile maramureşenilor şi sunt considerate a fi veritabile „arcuri de
triumf” rustice, ele au 2-6 stâlpi decoraţi cu elemente care nu au doar o funcţie estetică, ci sunt simboluri
cu rădăcini puternice în cultura creştină şi precreştină. Printre cele mai des întâlnite elemente în sculptura
porţilor maramureşene se numără coarda- spirală ce simbolizează aspiraţia spre înalt, rozeta care este simbol al soarelui ca element esenţial al vieţii, arborele vieţii ce simbolizează viaţa veşnică şi şarpele considerat
ca având un rol protector.
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}} Meşteşugul ţesutului care s-a practicat în această zonă încă din cele mai vechi timpuri, în casă fiind ţesute:
pânza şi pănura pentru îmbrăcăminte, ştergarele pentru bucătărie, pentru icoane sau pentru anumite ceremoniale, pânza pentru cearceafuri şi feţe de masă, cergi şi covoare. O ramură distinctă a acestui meşteşug,
pentru care există meşteri renumiţi în Budeşti, este ţesutul traistelor tradiţionale din fibre naturale, pentru
care, la fel ca în cazul covoarelor şi carpetelor se folosesc ornamente atât cu motive geometrice încărcate de
semnificaţii străvechi cât şi cu motive mai noi, adaptări ale vechilor motive.

2. Caracterizarea teritorială
2.1. Localizarea geografică
Comuna Budeşti face parte din Maramureşul istoric, fiind situată în bazinul superior al râului Cosău, la poalele munţilor
Gutâi, aflându-se la o distanţă de aproximativ 27 km de Sighetu Marmaţiei şi 56 km de Baia Mare, reşedinţa de judeţ.
Accesul în comună se face pe DJ 186 B care face legătura cu Ocna Şugatag şi Sighetu Marmaţiei şi DJ 109 F ce leagă
localitatea de oraşul Cavnic, făcând mai departe legătura cu Baia Mare.
Comuna Budeşti se învecinează cu:
}} Ocna Şugatag la Vest
}} Călineşti la Nord-Est
}} Strâmtura şi Poienile Izei la Est
}} Băiuţ la Sud
}} Cavnic la Sud-Vest

2.2. Caracterizarea administriativ-teritorială
Suprafaţa totală a comunei Budeşti este de 8.526 de ha, reprezentând 1,4% din suprafaţa totală a judeţului
Maramureş, ceea ce situează comuna pe locul 25 din 76 de comune şi oraşe ale judeţului. Aproape 63% din această
suprafaţă, respectiv 5.341 ha, este reprezentată de terenuri agricole, situând comuna pe locul 17 în judeţ, iar 37% de
terenuri neagricole, respectiv 3.185 ha.
Cea mai mare parte a terenurilor agricole sunt acoperite de fâneţe, respectiv 3.216 ha, ceea ce înseamnă 37,7% din
suprafaţa Budeştiului şi 2,7% suprafaţa Maramureşului acoperită de fâneţe, situând localitatea pe locul 8 în judeţ,
ceea ce reflectă posibilitatea dezvoltării unor avantaje competitive importante ale suprafeţei localităţii Budeşti,
în ceea ce priveşte creşterea animalelor, punânând astfel în valoare înzestrarea naturală a acesteia. Următoarea
suprafaţă ca şi reprezentativitate este cea ocupată de păşuni, şi anume 1.160 ha ceea ce reprezintă 13,6% din
suprafaţa comunei. Restul suprafeţelor agricole sunt acoperite de terenuri arabile (925 ha) şi livezi (40 ha).
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În ceea ce priveşte terenurile neagricole din Budeşti, acestea însumează 37,4% din totalul suprafeţei comunei, situând comuna pe locul 28 în judeţ. Cea mai mare parte a acestei suprafeţe o constituie pădurile, respectiv 2.769 ha,
ceea ce înseamnă 32,5% din suprafaţa comunei şi 1% din judeţ, caracteristică zonei de munte din sudul comunei.
Restul suprafeţei neagricole este ocupată de: terenuri degradate şi neproductive (265 ha), construcţii (76 ha), căi de
comunicaţii (48 ha) şi ape şi bălţi (27 ha).

Strategia de Dezvoltare a Comunei Budești, jud.Maramureş

23

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL

24

Strategia de Dezvoltare a Comunei Budești, jud.Maramureş

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL

2.3. Patrimoniu natural
2.3.1. Relieful
La o altitudine medie de 610 m, comuna s-a dezvoltat în Valea Cosăului, fiind străjuită la sud şi la vest de piemonturile Văratecului şi Gutâiului. Culoarul văii Cosăului este delimitat de culmea Şugatagului în Vest şi continuată spre
sud de Munceii Brebului şi Budeştiului, peisajul intramontan al Văii Cosăului fiind dat în special de vârfurile joase
ale munţilor Lăpuşului cât şi de vârfurile de deal puternic fragmentate. Pe teritoriul comunei Budeşti se regăsesc
aproape toate formele de relief, şi anume:
}} Treapta montană
}} Treapta munceilor
}} Treapta dealurilor înalte
}} Treapta dealurilor joase
Treapta montană din Budeşti se află în sudul comunei şi este reprezentată de Munţii Gutâi şi Munţii Lăpuşului, munţi
ce fac parte din lanţul munţilor vulcanici ai grupei Carpaţilor Maramureşului şi a Bucovinei. În comună, cele mai înalte
puncte sunt în Vârful Gutâiul Mic – 1.398 m (Munţii Gutâi) şi Vârful Neteda – 1.321 (Munţii Lăpuşului).

O altă formă de relief prezentă în Budeşti este depresiunea Maramureşului, care în comună este reprezentată de
Piemontul Gutâiului, Piemontul Văratecului şi Depresiunea Mara. Piemontul Gutâiului, format din materialele transportate din versantul abrupt al Masivului Gutâi, este un piemont tipic de acumulare şi are în Budeşti înălţimi de la
650m ce scad la 100-150m. Cele mai cunoscute formaţiuni ale Piemontului Gutâiului sunt: La tufe, Balta Ursului,
Muncelu, Dealul Arinaş. Piemontul Văratecului, fiind un piemont format prin eroziune, are formă de culmi deluroase despărţite de văi şi depresiuni mici, având în Budeşti înălţimi de la 700m la 100-180m. Din această formaţiune

Strategia de Dezvoltare a Comunei Budești, jud.Maramureş

25

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL

se remarcă Dealul Chiceruţa, deal ce are 725m. Depresiunea Mara este o lărgire între piemonturi, constituind un
adevărat complex depresionar deluros, fiind alcătuit din două lărgiri, una în lungul Cosăului şi una în lungul Marei.
În Budeşti, aflându-se în extremitatea nordică, Depresiunea Mara cuprinde aproximativ 3/4 din satul Sârbi, având
înălţimi ce variază între aproximativ 420 şi 500m.
Expoziţia versanţilor preponderent semi-însorită şi pe alocuri umbrită face ca terenurile de pe raza comunei Budeşti
să fie potrivite mai ales pentru cultura pomicolă, livezile alternând cu fâneţe şi pâlcuri de pădure. Deşi una dintre
ocupaţiile locuitorilor este agricultura, câmpiile au o pondere prea puţin reprezentată în teritoriul comunei, această
activitate dând rezultate mai slabe în celelalte tipuri de relief, astfel că apicultura (favorizată de flora bogată) şi
creşterea animalelor sunt activităţi mai potrivite pentru această zonă.

Oricum, peisajul natural deosebit, varietatea formelor de relief şi armonia elementelor naturale fac din teritoriul
comunei Budeşti un areal de o frumuseţe aparte, care, chiar dacă nu se regăseşte pe traseele turistice uzuale, are un
potenţial de dezvoltare deosebit, mai ales în combinaţie cu zonele rurale autentice încă păstrate care au capacitatea
de a potenţa experienţa agroturistică.

2.3.2. Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a comunei Budeşti este formată din râul Cosău care o străbate de la sud la nord şi de afluenţii săi.
Râul Cosău este afluent al râului Mara, care la rândul lui este afluent al Izei. Pe teritoriul Budeştiului, râul are o lungime de aproximativ 10 km, având o traiectorie uşor arcuită.
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Afluenţii râului Cosău, care se împart în:
}} Afluenţi de dreapta: - aproximativ 10 afluenţi ce străbat piemontul Văratecului, dintre care cu denumiri cunoscute Văile Undiului, Râpa Sârisău, Seci, Grohote, Văratecului.
}} Afluenţi de stânga: 10 afluenţi ce izvorăsc din Munţii Lăpuşului şi din Piemontul Gutâiului, dintre cu denumiri
cunoscute Văile Coruş, Râuşor, Oanţa, Siva, Izvorul cu Peşti.
}} De asemeni, reţeaua hidrografică a Budeştiului cuprinde şi un borcut (izvor de apă minerală) situat la intrarea
în comună, legenda locală spunând că de aici a băut apă Pintea Viteazul.

2.3.3. Resursele solului şi ale subsolului
Ţinând cont de relieful predominant de munte şi de altitudinile destul de ridicate, solurile prezente pe teritoriul comunei Budeşti sunt:
}} Andosoluri (aproximativ jumătate din comună)
}} Luvosoluri albice (aproximativ jumătate din comună)
}} Aluviosoluri (foarte puţin reprezentate)
Andosolurile sunt prezente în jumătatea sudică a comunei Budeşti, fiind tipurile de soluri apărute pe roci vulcanice.
Aceste soluri bogate în minerale amorfe, sunt foarte poroase, cu densitate aparentă foarte redusă, cu o capacitate
de schimb cationic foarte mare, în general acide şi destul de bogate în humus. Vegetaţia naturală ce se formează
pe acest tip de sol este formată din păduri de fag, amestec de fag cu molid, iar în etajul subalpin vegetaţie de afin,
ienupăr şi vegetaţie de pajişti.
Prezente pe jumătatea nordică a Budeştiului, luvosolurile albice sunt un tip de sol cu un conţinut scăzut în substanţe
nutritive, făcând ca acestea să fie acoperite în principal de păduri de foioase şi de pajişti şi păşuni cu productivitate şi
valoare nutritivă medii spre scăzute. De asemenea, livezile plantate pe aceste tipuri de sol dau producţii medii, fiind
dezavantajate şi de variaţiile mari ale regimului hidric, pe lângă conţinutul slab în substanţe nutritive.
Aluviosolurile se găsesc de-a lungul văii Cosăului, în partea de nord a comunei, fiind foarte slab reprezentate. Acestea reprezintă soluri tinere, în curs de formare, pe depozitele aluviale, fiind răspândite în lungul fluviilor şi afluenţilor
săi. Sunt solurile cu o fertilitate mai ridicată decât celelalte protisoluri, iar scala pretabilităţii lor este mai largă: pajişti
naturale sau culturi furajere, culturi cerealiere mai variate (porumb, grâu, orz etc), plante tehnice şi alimentare (cartofi, sfeclă de zahăr), legume, zarzavaturi. De remarcat faptul că, pe alocuri, sunt afectate de exces de umiditate
temporar sau chiar prelungit.
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În ceea ce priveşte resursele subsolului de pe teritoriul comunei, Budeştiul are zăcăminte de gresii şi marne,
pietrişuri şi bolovănişuri de râu, nisip şi argilă nisipoasă prăfoasă. Aceste resurse sunt folosite în mare parte în industria materialelor de construcţie, dar sunt des utilizate şi în industria sticlei, în sculptură sau în arta decoraţiunilor
interioare şi exterioare.
De asemeni, în Budeşti se mai găsesc:
}} Minereuri complexe ( de exemplu: cupru, plumb, zinc) în zona fostelor mine Jereapăn;
}} Andrezit negru în zona Grohote, singura resursă ce mai este exploatată de persoane sau firme interesate;
}} Caolin în extremitatea sudică a comunei.

2.3.4. Clima
Datorită aşezării comunei la poalele munţilor Gutâi şi Lăpuşului, clima predominantă este cea temperat continentală
cu nuanţe de climat montan, ceea ce înseamnă o climă în general blândă, însă pe măsură ce altitudinea creşte, are
loc o scădere a temperaturii şi o creştere a cantităţii de precipitaţii. Acest tip de climat este caracterizat de temperaturi medii anuale ce oscilează între 8° C la poalele munţilor şi -2° C pe culmile cele mai înalte şi cantităţi medii de
precipitaţii între 750 mm şi 2.000 mm.
Lipsa unei staţii meteorologice pe teritoriul comunei, dar şi diferenţa mică, de aproximativ 8,8 km, faţă de staţia de
la Ocna Şugatag ne permit să dăm ca repere temperaturile medii anuale şi lunare înregistrate la staţia meteorologică
din această localitate. Astfel, remarcăm o temperatură medie anuală de 8°C, cu mediile lunare variind între -3,8°C
în luna ianuarie, cea mai friguroasă lună, şi 18,1°C în iulie, cea mai călduroasă lună de peste an. Totuşi temperaturile
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medii pot varia chiar şi cu până la 10°C în aceeaşi lună în funcţie de treapta de relief, pentru luna iulie de exemplu
temperatura medie ajungând în zonele de dealuri joase la 19°C. În plus expunerea versanţilor de pe teritoriul comunei Budeşti preponderent semi-însoriţi favorizează perceperea unui regim termic mai călduros.
În funcţie de variaţia diferitelor elemente climatologice, teritoriul comunei poate fi mapat diferenţiat în funcţie de
topoclimatul prezent, după cum urmează:

Astfel, teritoriul comunei este împărţit aproape egal între topoclimatul culmilor deluroase interfluviale, topoclimatul
versanţilor muntoşi şi topoclimatul de culmi muntoase principale şi secundare. Topoclimatul de culmi deluroase
interfluviale prezintă o circulaţie mai intensă a aerului şi spaţii mai puţin afectate de inversiunile de temperatură.
Următorul tip, topoclimatul de versanţi muntoşi este caracterizat prin importanţa foarte mare pe care o are
expoziţia faţă de circulaţia dominantă şi faţă de punctele cardinale în ceea ce priveşte aspectele climaterice. Astfel,
pe versanţii cu expoziţie vestică, sud-vestică şi nord-vestică se remarcă fenomene de risc precum cantităţile mari de
precipitaţii şi stratul gros de zăpadă. Topoclimatul de culmi montane principale şi secundare se caracterizează
prin temperaturi mai scăzute şi cantităţi însemnate de precipitaţii, iar riscurile climatice sunt asociate mai ales
vitezelor mari ale vântului şi prezenţei marcante a fenomenelor de iarnă.
Conform PATJ Maramureş, numărul mediu anual de zile cu precipitaţii mai mari de 0,1 mm este ridicat pe teritoriul
judeţului, corelându-se cu valorile cantităţilor anuale de precipitaţii. Acest număr este de 110-160 de zile în regiunile deluroase mai joase, de 120-140 de zile în zonele deluroase mai înalte, de 150-200 de zile în regiunile montane
mai joase şi de 150- ≥ 170 de zile la altitudinile cele mai mari. Cantităţile medii de precipitaţii înregistrate la staţia
meteorologică Ocna Şugatag în perioada 1961 – 2000 au fost de 130,4 mm iarna, 176,8 mm primăvara, 273,1mm vara
şi 147,5 mm toamna, rezultând un total mediu anual de 728 mm.
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În ceea ce priveşte precipitaţiile de iarnă, prima ninsoare cade în medie în prima decadă a lunii noiembrie, dar la
altitudini de peste 1.000 de m în a doua decadă a lunii octombrie, iar în medie stratul de zăpadă ce are o medie peste
70-80 de cm, se menţine până la sfârşitul lunii martie, în zonele mai înalte menţinându-se până la a treia decadă a
lunii mai.

2.3.5. Flora şi Fauna
Având o diversitate a reliefului şi situându-se pe valea Cosăului, cadrul natural al Budeştiului este unul foarte variat.
Astfel, flora din comună este în special reprezentată de pădurile de foioase, iar în zonele mai înalte de pădurile de
conifere şi pajişti alpine. Aici se pot găsi specii de: molid (picea excelsa), brad (abies alba), fag (fagus silvatica), paltin
(acer pseudoplatanus), carpen (carpenus betelus), plop (populus tremula), mesteacăn (betula verrucosa), frasin (fraxinus excelsior) şi gorun (quercus petraera).
De asemeni, zonele mlăştinoase din preajma văilor şi a tăului adăpostesc o floră specifică formată din: Sphagnum
sp, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum, Sphagnum magellanicum, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum,
Eriophorum vaginatum, Carex panciflora, Sphagnum girgensohnii, Oxycoccus quadripetalus, Carex canescens, Carex
pilulifera, Carex rostrata, Anthoxanthum odoratum, Potentilla erecta, Vaccinium vitis-idaea.
Flora şi vegetaţia perenă din Budeşti prezintă o mare importanţă atât economică cât şi ecologică datorită numeroaselor plante medicinale (arnica de munte - Arnica montana, brânduşe de primăvară - Crocus heuffelianus, angelica
- Angelica archangelica, degetar galben - Digitalis grandiflora, ventrilica - Veronica officinalis) şi a speciilor alimentare
(fragi, zmeură, mure, soc, cireş de pădure, ciuperci).
În ceea ce priveşte fauna din comună, aceasta este foarte diversificată, fiind reprezentată în special de:
}} Mamifere: urs (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus), căprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scroafa), lup (Canis lupus), vulpe (Canis vulpes), râs ( Lynx lynx), pisică salbatică (Felis silvestris);
}} Reptile: şopârla de câmp (Lacerta agilis), şopârla de munte (Lacerta vivipara), vipera (Vipera berus);
}} Păsări: ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), fâsa de munte (Anthus spinoletta), codroşul de munte (Pphoenicurus ochruros), corbul (Corvus corax), mierla de apă (Cinclus cinclus), codobătura de munte ( Motacilla cinerea);
}} Ihtiofauna: păstrăv indigen (Salmo trutta fario), lipan (Tiymallus tymallus), boiştean (Phoxinus phoxinus).

2.3.6. Zone naturale valoroase
Zonă de deal şi munte de o frumuseţe deosebită, aproximativ 1% din suprafaţa comunei Budeşti este acoperită de
Situl Natura 2000 ROSCI 0089 Gutâi – Creasta Cocoşului şi sub 1% de Situl Natura 2000 ROSCI 0264 Valea Izei şi Dealul
Solovan, sit care se întinde în judeţele Bistriţa Năsăud şi Maramureş. Reţeaua Natura 2000 este o reţea europeană
de zone naturale protejate care cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice şi habitate naturale de interes
comunitar şi care a fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci şi pentru menţinerea acestor bogăţii naturale
pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Budești, jud.Maramureş

31

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL

Având în vedere apropierea dar şi apartenenţa parţială la situl Natura 2000, în Budeşti sunt încurajate destul de
mult activităţile agricole tradiţionale, unele dintre acestea fiind necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu,
pajiştile montane) şi cultivarea şi obţinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de
fructe etc. Aşadar, zona cunoscută pentru potenţialul său agroturistic are un avantaj în plus prin posibilitatea de
realizare a unor activităţi de promovare şi dezvoltare a turismului durabil, cu accent pe ecoturism.

2.4. Calitatea mediului înconjurător şi gestionarea deşeurilor
2.4.1. Poluarea aerului
Comuna Budeşti este aşezată într-o zonă montană pitorească, departe de aglomeraţia şi poluarea marilor centre
urbane, beneficiind de o poziţie favorabilă din acest punct de vedere. De asemenea, faptul că o mare parte din teritoriul său este acoperit de păduri de foioase şi de conifere sau de pajişti naturale face ca în general locuitorii comunei
şi turiştii să beneficieze de un aer curat, nepoluat.
În prezent, poluarea aerului în comună este cauzată în special de exfiltraţiile din zonele de exploatare brută a lemnului. Totuşi acestea au valori reduse şi nu prezintă un pericol real pentru contaminarea zonei sau pentru scăderea
atractivităţii sale.

2.4.2. Poluarea solului
În ceea ce priveşte poluarea solului din comuna Budeşti, sursele de poluare vin mai ales din stocarea temporară a
dejecţiilor animaliere în gospodăriile localnicilor dar şi din emisiile din transportul rutier greu datorat salubrizării
incorecte a căilor de circulaţie. Acestea se încadrează în parametrii acceptabili şi nu sunt în măsură să cauzeze probleme deosebite.

2.4.3. Poluarea apei
Una din cauzele principale ale poluării apelor din Budeşti o constituie lipsa unui sistem de canalizare. Astfel, poluarea apei subterane este cauzată de stocarea temporară a dejecţiilor animaliere în gospodăriile individuale precum
şi prin puţuri absorbante, iar poluarea apelor de suprafaţă se face datorită deversării de ape reziduale în şanţul uliţei
sau prin deversarea borhotului rezultate de la horincii.

2.4.4. Poluarea sonoră
Caracterul izolat al comunei şi amplasarea sa într-o zonă montană fac ca problemele cauzate de poluarea sonoră să
fie minimă, traficul de aici nefiind intens. Încetându-se exploatarea minieră, posibila sursă de poluare sonoră vine
din partea activităţii de exploatare a lemnului, însă aceasta se desfăşoară departe de aşezările omeneşti şi nu este
atât de extinsă încât să afecteze habitatul din zonă.
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2.4.5. Gestionarea deşeurilor
Principalele tipuri de deşeuri prezente pe teritoriul comunei Budeşti sunt deşeurile menajere şi deşeurile industriale.
Activitatea de salubritatea a fost înfiinţată în 2006, în cadrul Primăriei, şi constă în faptul că fiecare cetăţean şi agent
economic îşi colectează deşeurile în recipiente proprii, iar Primăria transportă deşeurile la cele două rampe de gunoi. Amplasamentele rampelor provizorii sunt la aproximativ 730 m şi 1.650 m de cele mai apropiate zone de locuit, fiind poziţionate la sud de localitatea Budeşti. De asemenea, în zonele inaccesibile mijloacelor de transport se
amplasează puncte provizorii de depozitare a recipienţilor cu deşeuri menajere.
În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor industriale, singura problemă gravă este în cazul horinciilor datorită
faptului că o parte din borhot este deversat în apele curgătoare, restul deşeurilor fiind transportate de fiecare
întreprinzător, cu mijloacele de transport proprii, la rampele de gunoi.
De asemenea, ca urmare a activităţii de minerit din zonă, se cunosc nouă guri de mină, cu haldele de steril aferente,
care necesită lucrări de ecologizare.

2.5. Zone cu risc natural şi antropic
Principalele riscuri naturale la care este expusă comuna Budeşti sunt inundaţiile şi eroziunile de mal.
Conform Planului Urbanistic General al comunei, principalele zone expuse riscurilor de inundaţii sunt:
}} În Budeşti zonele supuse riscului de inundaţii fiind la confluenţele: Gruia – Cosău, Râuşor – Cosău, la circa 500
m SE în amonte faţă de C5 şi în zona confluenţei Oanţa – Cosău;
}} În Sârbi zona supusă riscului de inundaţii fiind la confluenţa Cosăului cu Valea Popii.
În ceea ce priveşte riscurile eroziunilor de mal, zonelor supuse acestui risc sunt:
}} Pe Valea Cosăului între satele Sârbi şi Budeşti pe o lungime de aprox. 120 m,
}} Pe Valea Cosăului în satul Budeşti:
}} la aprox. 200 m nord de confluenţa Gruia – Cosău pe o lungime de circa 120 m;
}} în dreptul Bisericii noi ortodoxe pe o lungime de circa 150 m;
}} la aproximativ 600 m nord de Podul Cupcii (confluenţa Râuşor - Cosău) pe o lungime de circa 150 m;
}} la aproximativ 120 m SE de Podul Cupcii pe o lungime de circa 1.000 m.
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3. Caracterizarea socio – demografică
3.1. Structura şi evoluţia populaţiei
Conform datelor furnizate de Institulul Naţional de Statistică, comuna Budeşti avea la 1 ianuarie 2012 un număr de
3.211 de locuitori, număr ce reprezenta 1,6% din populaţia rurală şi 0,6% din populaţia totală a judeţului Maramureş.
Astfel, comuna se situează pe locul 39 între unităţile administrativ teritoriale ale judeţului, fiind în acelaşi timp a
douăzeci şi şaptea comună a judeţului după numărul de locuitori.

În ultimii ani populaţia din comuna Budeşti a înregistrat o evoluţie descendentă care însă a manifestat un fenomen
de temperare în ultima perioadă. Astfel, în perioada 1992 – 2012 populaţia stabilă a comunei s-a diminuat cu 777
locuitori reprezentând 19,48% din întreaga populaţie, ritmul de scădere pe perioade de 3 ani variind între 4% în
perioadele 2002 – 2005 şi 2005 - 2008 şi 2% între 2008 – 2011. Între 1 ian. 2011 şi 1 ian. 2012 populaţia a scăzut cu
1,29%, respectiv 42 de locuitori.
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3.1.1. Structura pe vârste şi sexe
Comuna Budeşti prezintă o structură demografică tipică pentru mediul rural românesc şi maramureşean, aici
fenomenul de îmbătrânire al populaţiei fiind mai accentuat.
Astfel, dintre cele 3.211 de persoane înregistrate la 1 ianuarie 2012 în Budeşti, 55% (aproximativ 1,752 de persoane)
sunt cu vârsta sub 45 de ani, iar cele mai bine reprezentate sunt grupele de vârstă de 20-29 de ani (16% din populaţie)
şi 40-49 de ani (14% din populaţiei). Următoarele grupe de vârstă ca reprezentare sunt 30-34 de ani şi 55-59 de ani ce
au câte aproximativ 7% fiecare, restul de grupe având sub 6%. După vârsta de 45 de ani, populaţia Budeştiului scade
treptat, astfel încât populaţia cu vârstă peste 45 de ani ajunge să fie în procent de 45% .
Totuşi, analizând piramida demografică se constată forma de urnă ce ilustrează tendinţa de subţiere accentuată a
grupelor de vârstă tinere, de sub 20 de ani, caracteristică a natalităţii scăzute. Aceasta constituie o premisă pentru
scăderea demografică accentuată în viitor, în condiţiile în care comuna Budeşti nu îndeplineşte condiţiile favorizante
pentru o migraţie masivă a locuitorilor altor comunităţi către comună sau satul aparţinător.

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, comuna Budeşti se caracterizează printr-o uşoară majoritate masculină,
la 1 ianuarie 2012 balanţa înclinându-se uşor în favoarea sexului masculin, care reprezintă 50,63% din totalul populaţiei,
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diferenţa fiind de 41 de persoane. Un indicator utilizat în studiile demografice care analizează comparativ raportul
populaţiei masculine şi a celei feminine (nr. bărbaţi/nr. femei *100) este raportul de masculinitate care are valoarea
medie de 103 în comuna Budeşti, ceea ce înseamnă că la 100 de femei corespund 103 de bărbaţi, valoare superioară
mediei naţionale şi egală celei judeţene. Astfel, la nivel judeţean acest raport este similar, şi anume 96 de bărbaţi la 100
de femei, iar la nivel naţional este diferenţă de 1 punct, respectiv 95 de bărbaţi la 100 de femei (1 ian. 2012).
Pe grupe de vârstă acest raport fluctuează, astfel încât pentru grupa de vârstă 0-4 ani ia valoarea 140, ceea ce
înseamnă că la 100 de fete corespund 140 de băieţi, după care scade uşor până la grupa 15-19 ani, unde raportul
ajunge la valoarea de 118. După această scădere are loc o creştere de 3 puncte, astfel încât pentru grupa 20-24
ani, raportul este egal cu 121, însă care ajunge la maxim, după ce scade la 99 pentru următoarea grupă de vârstă,
respectiv 99 de bărbaţi la 100 de femei pentru grupa 25-29 de ani. Maximul valorii este atins la grupa 30-34 de ani,
când raportul ia valoarea de 146. După acest maxim, raportul scade până la 93, pentru grupa 40-44 de ani, urcând
cu 26 puncte pentru grupa 45-49 de ani. Începând cu vârsta de 50 de ani, raportul de masculinitate din Budeşti,
urmează tendinţa naţională şi scade treptat, astfel încât de la 106 de bărbaţi la 100 de femei pentru grupa de vârsta
50-54 de ani, se ajunge la 55 de bărbaţi la 100 de femei pentru cei cu vârsta peste 85 de ani, scăderea fiind de altfel
în concordanţă cu speranţa de viaţă şi cu modelele de mortalitate diferite la bărbaţi şi femei.

În ceea ce priveşte raportul de dependenţă demografică, repectiv coeficientul rezultat prin raportarea numărului
de persoane „dependente” (copii sub 15 ani şi persoane cu o vârstă mai mare de 65 de ani) la numărul de persoane cu
vârsta legală de muncă (15-65 ani), comuna Budeşti înregistra la 1 ian 2012 o valoare aproximativă de 49. Acest lucru
înseamnă că la 100 de persoane cu vârstă legală de muncă (indiferent dacă au sau nu un loc de muncă), le revin 49 de
persoane dependente, respectiv care nu au vârsta legală de muncă (chiar dacă unele din acestea sunt încadrate în
muncă), reliefând povarea economică potenţială pe care populaţia productivă o poartă. Din acest punct de vedere
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situaţia este mai puţin bună decât cea înregistrată la nivel naţional sau judeţean, la nivel naţional înregistrându-se
43 de persoane dependente la 100 de persoane în vârstă de muncă, în timp ce la nivelul judeţului raportul este de 41.
Cu toate acestea, privind situaţia mai în profunzime se constată o tendinţă de „inversare” a dependenţei demografice, în sensul în care marea majoritate a locuitorilor vârstnici ai comunei beneficiază de o pensie stabilă în urma
locurilor de muncă pe care le-au avut în tinereţe şi la maturitate la minele din zonă, în timp ce populaţia tânără şi
matură se confruntă cu dificultăţi majore în identificarea unor surse de venit stabile în împrejurimi. În aceste condiţii,
există mai multe cazuri în care vârstnicii devin susţinătorii reali ai familiilor lor, situaţie ce va impune probleme majore pentru aceste familii în viitor, având în vedere speranţa de viaţă a locuitorilor.
Din punct de vedere al evoluţiei în timp a raportului de dependenţă demografică, valoarea acestuia fluctuează foarte puţin, scăzând treptat în intervalul anilor 2002-2011, însă crescând pentru anul 2012. Aşadar, în 2002 valorea
raportului era 49,77, în 2005 era 48,50, în 2008 era 48,22, iar în 2011 era 48,00, în 2012 crescând până la 48,80.

3.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei
Mişcarea naturală a populaţiei este unul dintre mecanismele principale ale creşterii demografice şi este compusă din
rata de natalitate şi cea de mortalitate care, împreună, generează rata de spor natural.
Rata de natalitate reprezintă numărul născuţilor-vii la 1.000 de locuitori într-un an de referinţă. În ceea ce priveşte
comuna Budeşti, această rată variază între 6,1‰ şi 17,7‰ în anii 1990 – 2011, ultimul an pentru care există date disponibile. Maximul ratei de natalitate a fost înregistrat în anul 1991 când rata a avut valorea 17,7‰, iar minimul ratei
a fost înregistrat în anul 2010, atunci când valoarea a fost egală cu 6,1‰. Comparând rata de natalitate la nivelul
Budeştiului cu cea la nivel naţional sau judeţean, putem constata că aceasta fluctuează, fiind fie superioară celei
naţionale şi inferioară celei judeţene, fie superioară ambelor rate, cu câteva excepţii când este inferioară ambelor
rate cu o diferenţă de 1-2 copii la mia de locuitori. Diferenţa dispare începând cu anul 2005, situaţia inversându-se
în această perioadă, cu o diferenţă similară de aproximativ 2 copii la mia de locuitori pentru 2011. Astfel, la nivelul
anului 2011 natalitatea înregistrată în Budeşti era de 6,8‰, în timp ce în judeţul Maramureş era de 9,3‰, iar la nivel
naţional de 9,2‰.
Rata de mortalitate reprezintă numărul de decedaţi la 1.000 de locuitori într-un an de referinţă. Din anul 1990 până
în 2011, în comuna Budeşti ratele au fluctuat între 9,4‰ şi 17,7‰. Astfel, cea mai mare valoare a ratei s-a atins în
anul 1997 (17,7‰) şi cea mai mică valoare în 1990 cu 9,4‰. La nivelul comunei nu există o anumită tendinţă, fie de
creştere fie de scădere, aceasta fluctuând diferit de la an la an. Analizând rata de mortalitate din 2011 din Budeşti
comparativ cu cele la nivel naţional şi judeţean, se observă că această rată este mai mare decât cele două, având
o diferenţă de aproximativ 2 persoane la mia de locuitori. Astfel, rata de mortalitate la nivelul comunei Budeşti în
anul 2011, avea valoarea de 13,3‰, pe când cea din România era egală cu 11,8‰ şi cea din Maramureş era egală cu
9,3‰. Totodată, media ratelor de mortalitatea înregistrate în anii 1990-2011 în Budeşti are valoarea 13,9, în România
are valoare de 11,8‰, iar cea din Maramureş valoarea de 10,8‰.
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Sintetic, relaţia dintre natalitate şi mortalitate este ilustrată de rata de spor natural, care măsoară intensitatea creşterii/
descreşterii unei populaţii din cauza unui excedent/ deficit de naşteri în comparaţie cu decesele dintr-un an de referinţă.
Sub acest aspect, comuna Budeşti a înregistrat valori pozitive din 1990 până în 1995, cu excepţia anilor 1992 (-1,0‰) şi
1993 (0,0‰) când rata a fost negativă, rata variind între 0‰ (valoarea minimă din 1993) şi 6,9‰ (valoarea maximă
înregistrată în 1991). Din 1996 şi până în prezent rata de spor natural înregistrează valori negative şi pe tendinţă
accentuată de scădere, aceasta variind între -1,1‰ (în anii 2000 şi 2003) şi -8,8‰ (în anii 2006 şi 2009).
Printre cauzele care pot sta în spatele sporului natural negativ accelerat se numără migraţia tinerilor către localităţile
urbane din judeţ sau în străinătate în căutarea unui loc de muncă, lipsa oportunităţilor economice de la nivelul comunei şi scăderea generală a nivelului de trai care determină amânarea momentului de aducere pe lume a copiilor
şi limitează numărul de copii din familie.
Comparativ cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, rata sporului natural din Budeşti a cunoscut o evoluţie mai
fluctuantă, cu variaţii de valori în intervalul -8,8‰ şi 6,9 ‰ (aproximativ 17 puncte). La nivel naţional intervalul de
variaţie a fost de aproximativ 6 puncte (de la -3‰ până la 3‰), iar cel la nivel judeţean a fost de 7 puncte (de la
-1‰ la 6‰). De asemenea, conform graficului de mai jos, se constată că rata a fluctuat în decursul anilor ajungând
să fie atât superioară celorlalte două rate cât şi inferioară. Astfel, în 1991, 1994 şi 1995 rata sporului natural a fost
superioară ambelor medii, cu o diferenţă maximă atinsă în anul 1995 când rata înregistrată la nivelul comunei a fost
mai mare cu aproximativ 4 puncte faţă de cea naţională şi cu aproximativ 3 puncte faţă de cea judeţeană. Din 1996
până în prezent, rata se află în zona negativă, astfel încât maximul diferenţei dintre rata comunei şi rata naţională
se înregistrează în 2009, cu o diferenţă de aproximativ 9 puncte faţă de Maramureş şi aproximativ 7 puncte faţă de
România. Astfel, în anul 2009 rata sporului natural în Budeşti este de -8,85‰, în Maramureş este de -0,40‰ şi în
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România de -1,60‰. În anul 2011 situaţia se mai redresează în Budeşti, astfel rata sporului natural avea o valoare de
-6,49‰, în Maramureş de -1,10‰ şi în România de -2,60‰.

3.1.3. Mişcarea migratorie a populaţiei
Din analiza elementelor care constituie mişcarea migratorie a populaţiei, respectiv stabilirea sau schimbarea
reşedinţei sau a domiciliului, se constată că Budeşti este o comună sursă şi nu o comună destinaţie. Oportunităţile
economice limitate din comuna Budeşti fac ca populaţia să prefere să plece din comună atât temporar (cu reşedinţa)
cât şi permanent (cu domiciliul). Astfel, în 1992 se înregistrează o diferenţă dintre plecări cu reşedinţă şi stabiliri de
reşedinţă de 82 de persoane, în 2002 o diferenţă de 12 oameni, în 2005 o diferenţă de 20 de persoane, în 2008 o
diferenţă de 18 persoane, în 2011 o diferenţă de 15 persoane, iar în 2012 o diferenţă de 17 oameni.
În ceea ce priveşte plecările permanente din Budeşti, situaţia este la fel ca în cazul plecărilor temporare şi anume o
diferenţă mare dintre plecări şi stabiliri. Astfel, în anul 1992 se înregistrează o diferenţă de 49 de persoane, în 2002 o
diferenţă de 29 de persoane, în 2005 o diferenţă de 21 oameni persoane şi în 2008 o diferenţă de 10 persoane.
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Un element important al mişcării migratorii este reprezentat de migraţia externă, cu precădere în căutarea unui loc
de muncă în ţări aparţinând Uniunii Europene. Din păcate statisticile relevante la nivel naţional şi local sunt limitate
având în vedere principiul liberei circulaţii a persoanelor în UE, dar şi faptul că o parte dintre emigranţii din România
nu lucrează cu forme legale în ţara de destinaţie, lucrează doar sezonier sau nu îşi schimbă reşedinţa, figurând adesea în cadrul populaţiei stabile a localităţilor de origine. Din acest punct de vedere, Recensământul Populaţiei şi al
Locuinţelor din 2011 a încercat să clarifice situaţia persoanelor plecate temporar sau permanent, dar nedeclarat, din
ţară, un indiciu pentru migraţia externă fiind persoanele tempor absente sau plecate pe o perioadă îndelungată din
ţară şi din localitate.
Conform rezultatelor preliminare ale RPL 2011, din populaţia stabilă de 2.854 de persoane a comunei au fost declarate temporar absente la nivelul lunii octombrie 2011 un număr de 171 persoane, respectiv 5,99% din totalul
populaţiei la momentul respectiv. Din totalul populaţiei temporar absente 127 au fost declaraţi ca fiind plecaţi în
străinătate, cel mai probabil în căutarea unui loc de muncă. În ceea ce priveşte migraţia permanentă, s-au înregistrat
un număr de 74 de persoane, respectiv 2,59% din totalul populaţiei, din care 56 sunt plecate în străinătate.

3.1.4. Structura pe etnii
Conform rezultatelor definitive ale Recesământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, populaţia comunei Budeşti
este formată în proporţie de 98,1% de români, respectiv 2.997 de persoane din cele 3.055 ale comunei, şi mai puţin
de alte etnii. Pe lângă români mai sunt înregistrate 3 persoane de etnie maghiară (0,1% din populaţie) şi 55 de persoane pentru care nu există informaţii disponibile (1,8% din populaţie).

3.1.5. Apartenenţa religioasă
În ceea ce priveşte apartenenţa religioasă a locuitorilor comunei Budeşti, conform rezultatelor definitive ale
Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, majoritatea populaţiei este de religie Ortodoxă, respectiv
2.805 de locuitori, reprezentând 91,81% din populaţia totală a comunei. Următoarele religii ca si reprezentare sunt
religia Greco-Catolică cu 126 de locuitori, reprezentând 4,12% şi religia Martori ai lui Iehova cu 54 de locuitori,
reprezentând 1,76%.
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Alte religii care au număr mic de credincioşi pe teriroriul comunei sunt: Penticostală, Romano-Catolică, Reformată,
Baptistă, Adventistă de ziua a şaptea, Mozaică şi Atee, totodată existând un număr de 67 de persoane pentru care
nu există date disponibile.

3.1.6. Structura pe nivel de educaţie a populaţiei
În ceea ce priveşte nivelul de educaţie al populaţiei din comuna Budeşti, rezultatele finale ale RPL 2011 relevă faptul că ultima formă de învăţământ absolvită de majoritatea locuitorilor aparţine învăţământului secundar (69,89%
din populaţia stabilă de peste 10 ani), urmată de învăţământul primar (22,27%), învăţământul superior (3,04%) şi
învăţământul postliceal (0,36%). În acelaşi timp, 4,37% din locuitorii comunei sunt fără şcoală, dintre care 2,72% fiind
analfabeţi (76 de persoane).
La nivelul comunei se înregistrau astfel 85 de persoane cu studii superioare finalizate, dintre care 79 până la nivel de
licenţă şi 10 persoane cu studii postliceale sau de maiştri. De asemenea, dintre cei 1.952 de locuitori care au terminat
o formă de învăţământ secundar, doar 290 au absolvit liceul, cei mai mulţi fiind cei 1.499 de locuitori ce au finalizat
doar gimnaziul, iar 163 o şcoală profesională sau o şcoală de arte şi meserii. Pe lângă aceştia, 624 de persoane au
finalizat doar 4 clase (aici intrând şi populaţia şcolară cu vârste sub 14 ani – 404 persoane).
Aşadar, aceste date reflectă un nivel satisfăcător de educaţie al populaţiei comunei, concentrat mai ales în zona
învăţământului secundar, având în vedere mai ales existența şcolilor gimnaziale în comună. Pe de altă parte şi ciclul
superior este bine reprezentat, chiar dacă în comună nu există o facultate, studenţii trebuind să se deplaseze în oraşele
din apropiere pentru a urma cursurile unei astfel de unităţi de învăţământ, ceea ce presupune costuri mai mari şi ar
putea cauza dificultăţi pentru unele familii cu posibilităţi materiale reduse. De asemenea, se remarcă faptul că ponderea persoanelor fără şcoală în populaţie este destul de ridicată, depăşind uşor 4%, iar rata analfabetismului care se
ridică la 2,72% din populaţie (76 de persoane) este mai mare decât media judeţeană (0,99%) şi cea naţională (1,36%).
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3.2. Calitatea locuirii
Din punct de vedere al calităţii locuirii, în comuna Budeşti erau înregistrate la nivelul anului 2011 un număr de 1.133
gospodării pentru o populaţie stabilă de 3.211 locuitori (RPL 2011- date preliminare). Acestor gospodării le corespundea un număr de 1.243 de locuinţe convenţionale cu o suprafaţă totală locuibilă de 48.103 m2. Astfel, fiecare
gospodărie avea un număr mediu de 2.67 de persoane, cărora le revenea o suprafaţă locuibilă medie de 42,45 m2/
gospodărie, respectiv 14,98 m2 locuibili/persoană.
Comparabil cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, numărul de persoane/gospodărie aferent comunei Budeşti este
mai mic decât media judeţului Maramureş (2,82 locuitori/gospodărie) şi uşor mai mare decât media naţională, respectiv 2,66 locuitori/gospodărie.

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, calitatea locuirii în comuna Budeşti era per ansamblu inferioară celei naţionale şi judeţene. Astfel, din cele 1.243 de locuinţe convenţionale din
Budeşti, 3,6% aveau încălzire centrală în locuinţă, 41,3% aveau instalaţie de apă în locuinţă, 37,3% aveau bucătăria
în locuinţă şi 28,9% aveau baia în locuinţă. Singurul indicator care înregistra în Budeşti o valoare peste cele două
medii, este cel al locuinţelor cu instalaţie electrică, unde 97,3% din locuinţe erau racordate la energie, respectiv
1.210 de locuinţe convenţionale.
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4. Infrastructura publică
4.1. Infrastructura de transport
4.1.1. Transport rutier
Infrastructura de transport rutier de pe teritoriul comunei Budeşti este reprezentată de Drumul Judeţean 186 B şi de
Drumul Judeţean 109 F, dar şi de drumurile locale şi reţelele stradale.
}} DJ 186 B are o lungime de 6,05 km între centru Budeşti-Sârbi şi limita nordică a UAT spre Călineşti şi asigură
legătura între satele comunei şi DN18, având o stare bună. Acest drum face legătura cu DJ 185 ce traversează
Valea Izei pe ruta Deseşti-Ocna Şugatag-Călineşti-Bârsana-Petrova.
}} DJ 109 F are o lungime totală de 13,14 km, pe teritoriul Budeştiului fiind de 11,59km şi 1,55 km pe teritoriul
satului Sârbi şi face legătura dintre comună şi municipiile judeţului. Astfel, face legătura dintre Budeşti şi Baia
Mare pe ruta Baia Sprie, Cavnic, tot cu municipiul Baia Mare pe ruta DN18 şi DJ 185 prin Ocna Şugatag, sau
cu Sighetu Marmaţiei pe ruta DN18- prin Vadu Izei- Fereşti. Acest drum are o stare bună, însă lipsa parţială a
salubrizării drumului şi circulaţia cu atelaje contribuie la degradarea acestuia.
}} Pe teritoriul comunei există o serie de drumuri neclasificate, în stare mediocră şi rea, ce au o lungime totală de
aproximativ 13 km. Aceste drumuri sunt de acces şi duc la importante puncte ale comunei, precum Mănăstirea
de la Roşia sau fosta Mină Jereapăn.

4.1.2. Transport ferovial
În ceea ce priveşte transportul feroviar, Budeştiul nu are acces la circulaţia feroviară, cele mai apropiate staţii CFR
găsindu-se la Sighetu Marmaţiei sau Baia Mare. Din această cauză, accesul locuitorilor din Budeşti la transportul
feroviar este mai restrictiv.

4.1.3. Transport în comun
Transportul în comun către localităţile învecinate şi către centrele urbane din zonă se realizează integral de firma SC
Călători Mara SRL. De asemeni, nu există transport în comun pentru a face legătură între localităţile Budeşti-Sârbi,
însă mijloacele de transport ce duc în Ocna Şugatag şi pornesc din Budeşti, fac legătura dintre cele două localităţi.
Totodată, în Budeşti nu există nici o firmă de transport care să facă legătura dintre comună şi reşedinţa judeţului,
traseul implicând schimbarea autobuzului fie în Ocna Şugatag, fie în Sighetu Marmaţiei.
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4.2. Infrastructura de telecomunicaţii
În ceea ce priveşte infrastructura de telecomunicaţii, locuitorii din Budeşti au acces la servicii de telefonie fixă şi
mobilă, internet şi la televiziune prin cablu şi fibră optică. Astfel, atât pe teritoriul Budeştiului cât şi în localităţile
aparţinătoare, nu există probleme în ceea ce priveşte infrastructura de telecomunicaţii.
Serviciile de telefonie mobilă sunt asigurate de toţi marii operatori de telefonie mobilă din România: Orange, Vodafone, Cosmote şi RCS – RDS/Digi Mobil, aceştia asigurând şi servicii de internet mobil prin modem. În ceea ce priveşte
serviciul de televiziune prin cablu şi fibră optică, la nivelul lunii mai 2013 pe teritoriul oraşului existau 3 operatori care
aveau licenţe de retransmisie de programe de radio și de televiziune în rețele de comunicații electronice: SC RCS –
RDS SRL, SC Maramureş Telecom SRL şi SC Global Cable Network SRL.

4.3. Gospodărirea complexă a apelor
4.3.1. Reţeaua de apă potabilă
Conform datelor provizorii a RPL 2011, pe teritoriul comunei Budeşti funcţionează un sistem ce alimentează cu apă
la care sunt racordate 513 locuinţe dintre cele 1.243 de locuinţe convenţionale din comună, respectiv 41,3% din
numărul total de locuinţe. Aşadar, ponderea locuinţelor din Budeşti ce dispun de alimentare cu apă este inferioară
atât ponderei înregistrate pe judeţ (73,3%), cât şi celei înregistrate în ţară (66,7%).
Alimentarea cu apă a comunei se face în marea majoritate a cazurilor din puţurile de mică adâncime, însă se mai
face şi prin bazinele de captare ce se află la poalele munţilor Gutâi, distribuţia la nivelul comunei făcându-se prin
intermediul a aprox. 6 km de reţea principală şi a altor reţele secundare.
Conform datelor preluate de la Institutul Naţional de Statistică, în anul 2011 în Budeşti, lungimea totală a reţelei
simple de distribuţie a apei potabile este de aproximativ 20,7 km, efectuându-se lucrări de extindere a reţelei de
aproximativ 0,7 km, din anul 2008. Capacitatea de producere a apei potabile a instalaţiilor disponibile este de 350
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mc/zi, rezultând o capacitate totală anuală de aproape 128 mii mc, care este însă utilizată doar parţial, astfel, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în 2011 a fost de doar 11 mii mc.

Sistemul de alimentare cu apă este relativ vechi si a fost proiectat pentru o capacitate mai mică decât nevoile actuale ale locuitorilor, în perioadele de vară sau perioadele secetoase fiind frecvente situaţiile de lipsă a apei pentru
locuitorii din anumite zone ale comunei. Din această cauza reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare
cu apă este una dintre priorităţile cele mai importante ale comunei în vederea asigurării confortului necesar pentru
locuitori şi a premiselor de dezvoltare a comunei.

4.3.2. Sistemul de canalizare
Comuna Budeşti nu dispune de un sistem centralizat de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere. În
ceea ce priveşte reţeaua de canalizare pluvială, scurgerea apelor pluviale se face în mod natural, iar colectarea, transportul şi dirijarea lor se face prin intermediul rigolelor şi şanţurilor de scurgere, care de regulă urmăresc trama stradală.
Evacuarea directă în pânza freatică a apelor uzate menajere în hasnale neimpermeabilizate reprezintă un real pericol
sanitar, mai ales că o parte dintre locuitorii din comună utilizează acelaşi strat de apă subterană în scop potabil prin
utilizarea fântânilor.
Aşadar, se consideră necesară realizarea unei reţele de canalizare a apelor uzate şi a apei pluviale în perioada următoare.

4.3.3. Sistemul de epurare
Comuna Budeşti nu dispune de un sistem de epurare a apelor uzate care să deservească populaţia, fiind astfel
necesară o intervenţie rapidă pentru realizarea unui astfel de sistem pentru a minimiza poluarea solului şi a râurilor
care primesc apele uzate şi apele pluviale ale comunei.

4.4. Alimentarea cu energie electrică
Conform Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor in 2011, 1.210 de locuinţe convenţionale dintre cele 1.243 de
locuinţe din comuna Budeşti erau racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică, ceea ce înseamnă că
97,3% dintre locuinţe dispuneau de energie electrică – procent superior mediei judeţene (95%) şi naţionale (96,5%).
Cele 33 de locuinţe ne-electrificate reprezintă fie câteva case nou construite sau în curs de construire pentru care
electrificarea intră în mod normal în atribuţia proprietarilor, fie erori de înregistrare.
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4.5. Sistemul de alimentare cu gaz şi sursele de încălzire
Comuna Budeşti nu dispune de un sistem de alimentare cu gaz metan, populaţia folosind ca şi combustibil lemnul,
energia electrică sau buteliile de gaz metan.
Având în vedere resursele naturale bogate de lemn, Budeştiul fiind aşezată într-o zonă montană împădurită, principala sursă de încălzire este lemnul, disponibil pe scară largă în localitate. O mică parte din locuinţe (3,6% conform
RPL 2011) dispun de încălzire în sistem centralizat prin montarea de centrale termice care funcţionează pe lemn
sau curent electric, în restul locuinţelor practicându-se în continuare încălzirea la sobe. Din acest punct de vedere
situaţia la nivelul comunei este mai puţin bună decât la nivel naţional sau judeţean unde mai multe locuinţe dispun
de încălzire centralizată (44,4% la nivel naţional şi 34,8% la nivel judeţean).

4.6. Infrastructura socio-educaţională
4.6.1. Infrastructura educaţională
Infrastructura educaţională din comuna Budeşti este reprezentată de o unitate şcolară cu clasele I-VIII care cuprinde
atât învăţământul preşcolar, cât şi cel primar şi gimnazial. Această unitatea şcolară dispune de 11 săli de clasă şi
cabinete şcolare, 1 sală de gimnastică şi 23 de calculatoare.
În cursul anului şcolar 2011-2012, numărul de elevi ai şcolii din Budeşti a fost de 305 copii, dintre care 78 înscrişi la
grădiniţă şi 227 înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial. Populaţia şcolară a scăzut constant în ultima perioadă ca
rezultat al scăderii natalităţii, numărul de elevi din 2011 fiind cu aproape 34% mai mic decât în urmă cu 10 ani. Astfel,
în anul 1992 la şcoala din Budeşti erau înscrişi un număr de 690 de copii, în 2002 erau 462 de copii, în 2005 erau 414
copii, iar în 2008 erau 351 de copii. Deocamdată problema este mai stringentă în cazul grupelor de grădiniţă, însă
scăderea numărului de copii se propagă pe măsură ce aceştia cresc şi către învăţământul primar şi gimnazial.
De formarea copiilor din Budeşti se ocupă un număr total de 21 de cadre didactice, 4 în învăţământul preşcolar şi 17
în învăţământul primar şi gimnazial. Odată cu reducerea numărului de elevi s-a redus şi numărul cadrelor didactice
din şcoală, în 2005 aici lucrând 31 de educatori, învăţători şi profesori, iar în 2008 un număr de 27 de cadre didactice.

4.6.2. Infrastructura de sănătate publică
Infrastructura de sănătate publică din comuna Budeşti este reprezentată de cabinete medicale de familie, un
cabinet de stomatologie şi o farmacie, locuitorii săi beneficiind de asistenţă medicală de bază în comună. Pentru
consultaţii de specialitate sau intervenţii mai complicate, populaţia se deplasează în oraşele Vişeu de Sus sau în
Sighetu Marmaţiei.
În ceea ce priveşte cadrele medicale, pe teritoriul comunei activează 2 medici de familie, un medic stomatolog şi 4
asistenţi medicali.
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4.6.3. Infrastructura culturală
În comuna Budeşti, infrastructura culturală este reprezentată de:
}} 3 biblioteci
}} 2 cămine culturale
}} 1 muzeu şcolar
Cele 3 biblioteci din Budeşti, dintre care doar una publică, dispun de peste 11 mii de volume de carte ce pot fi împrumutate de cititorii locuitori ai comunei, dintre care 611 de cititori activi.
Căminele culturale din Budeşti, respectiv Sârbi, găzduiesc majoritatea serbărilor şi festivalurilor din comună,
perioada sărbătorilor de iarnă fiind organizate pentru localnici şi pentru turişti serbări cu muzică, jocuri şi teatru
tradiţional (Viflaimul), iar în perioada sărbătorilor pascale serbări cu muzică şi jocuri tradiţionale.
Muzeul şcolar din Budeşti adăposteşte numeroase obiecte şi instrumente ce se foloseau odinioară pentru activităţile specifice satului. Aici vizitatorii pot vedea cum trăiau locuitorii Budeştiului, înţelegând astfel viaţa
autentică maramureşeană.
Cele mai cunoscute festivaluri organizate în comună sunt Festivalul „Nu vă uitaţi că-s micuţ” dedicat copiilor,
având ca scop insuflarea dragostei şi a aprecierii vizavi de cultura şi tradiţia maramureşeană şi Festivalul „Joc de
pe Cosău”, care îşi propune să păstreze tradiţiile locale prin susţinerea unor programe artistice de muzică şi jocuri
tradiţionale pe durata a celei de a treia zi de Paşte în fiecare an. De asemenea un alt festival ar fi cel din cadrul proiectului „Moştenire maramureşeană între Mara şi Cosău”, în cadrul căruia se organizează diverse demonstraţii de
îndemânare în meşteşuguri tradiţionale şi artă culinară, pentru prezentarea şi promovarea valorilor maramureşene.

4.6.4. Infrastructura cultelor
În ceea ce priveşte infrastructura cultelor, comuna Budeşti are un număr de 5 biserici care aparţin religiei ortodoxe.
Biserica din Josani (Budeşti) a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial al UNESCO în decembrie 1999. Această
biserică a fost construită în anul 1643 din lemn de stejar în stil maramureşean, fiind expresia priceperii dobândite
de-a lungul timpului în prelucrarea lemnului, exprimând cultura şi tradiţia comunităţii. Purtând hramul Sfântului
Nicoară (denumirea veche a Sfântului Nicolae), biserica se remarcă atât prin simplitatea liniilor şi armonia culorilor
din picturile icoanelor pe lemn şi pe sticlă, cât şi prin particularităţile acestei construcţii, având în jurul turnului principal alte 4 turnuri mai mici. De asemeni, aici se păstrează din anul 1717 după lupta cu tătarii cămaşa de zale şi coiful
haiducului legendar maramureşan „Pintea Viteazul”.
Biserica din Susani (Sârbi) „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost construită tot din lemn de stejar, în jurul anul
1639, păstrând portalul de intrare ca fiind una din cele mai remarcabile piese de acest gen din ţară, mesajul portalului traducându-se printr-un calendar bizantin. Sculptura portalului oferă o cheie de descifrare a limbajului în lemn,
pierdută de două secole din tradiţia românească de a construi. Cele mai surprinzătoare elemente arhaice constau în
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forma acoperişului vechi şi în interiorul acestei cum se trece dinaintea iconostasului. “Sfânta beserecă cea bătrână
în Susani” face parte din seria de lucrări al meşterului de biserici Gozdă, semnat pe portalul de la Budeşti Josani în
1643. Lui i se poate atribui şi biserica de lemn din Slătioara, ridicată înainte de 1639, demolată la începutul secolului 20.
De asemeni, în Budeşti se află mănăstirea de călugări înfiinţată în 1995 pe vechiul loc al unei vetre monahale din
secolele al XV-XVI, purtând hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

4.6.5. Infrastructura sportivă
În comuna Budeşti infrastructura sportivă este reprezentată de un teren pe care se pot practica jocuri sportive.
Având în vedere faptul că aceasta este amenajată necorespunzător este necesară amenajarea unui teren de sport la
standarde moderne şi construirea unei săli de sport unde locuitorii să poată desfăşura activităţi sportive şi unde să
se poată organiza competiţii sportive de interes local. De asemenea, lipsa unui teren de fotbal în comună a contribuit
la inexistenţa unei echipe de fotbal care să joace în ligile judeţene.

4.6.6. Infrastructura de asistenţă socială
În prezent, în comuna Budeşti nu există infrastructura de asistenţă socială, aici ne-existând centru de zi pentru
bătrâni, centru de zi pentru copii sau sedii de asistenţă socială, fiind astfel necesară construirea unui centru pentru
astfel de activităţi.
În aceste condiţii Serviciul de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei încearcă să îşi desfăşoare activitate utilizând
baza materială existentă pentru alte scopuri, astfel că serviciile oferite sunt minimale şi se limitează la acordarea
unui sprijin financiar persoanelor defavorizate de pe teritoriul comunei, fără a putea dezvolta alte servicii care să
contribuie la bunăstarea locuitorilor.

4.6.7. Infrastructura de siguranţă publică
Infrastructura de siguranţă publică din comuna Budeşti este reprezentată de Postul comunal de poliţie Budeşti care
aparţine de Secţia rurală de poliţie Ocna Şugatag, alături de comunele Ocna Şugatag, Călineşti, Deseştiu, Giuleşti,
Bârsana şi Onceşti.
În comună nu se înregistrează comunităţi cu infracţionalitate ridicată sau situaţii şi probleme deosebite, cele mai
frecvente infracţiuni fiind furturile din locuinţe, furturile de material lemnos şi furturile de la fostele exploataţii
miniere dezafectate şi abaterile de la legea circulaţiei.

4.6.8. Infrastructura de agrement. Gestiunea spatiilor verzi
În prezent, în comuna Budești nu există spații extinse amenajate ca parc sau zonă recreaţională. În fața Căminului
Cultural din localitatea Budești, în zona centrală, există un spațiu plantat decorativ, iar în jurul bisericilor sunt amenajate spații verzi minimale.
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Pentru turiști există un traseu, care pornește de la gura minei Ruginoasa și duce la Mănăstirea „Sfinții Constantin și Elena”.
Potențialul comunei, la acest capitol, este unul ridicat, dat fiind faptul că există rezerve mari de spații libere localizate
în zone cu valoare naturală şi aspect deosebit, sub forma fânețelor, pășunilor, livezilor, luncilor (râul Cosău, satul
Sârbi). Amenajarea acestor spații ar putea crea condiții propice de recreere și petrecere a timpului liber atât pentru
locuitori, cât şi pentru turişti.
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5. Caracterizarea economicã
5.1. Gradul de dezvoltare economică
Situată într-o zonă montană pitorească şi bogată în resurse minerale, pe Valea Cosăului, economia comunei Budeşti
s-a bazat din cele mai vechi timpuri pe exploataţia lemnului, creşterea animalelor şi industria extractivă. Perioada
comunistă a însemnat pentru zonă transformarea economiei tradiţionale agrare într-o economie planificată bazată
pe industria extractivă, locuitorii comunei având locuri de muncă la exploataţiile miniere de la Cavnic şi Budeşti, iar
familiile lor şi întreaga comunitate bazându-se pe veniturile din această activitate. Odată cu scăderea accelerată a
activităţii extractive şi în cele din urmă a închiderii minelor, dintr-o comunitate prosperă Budeştiul s-a transformat
într-o comunitate fără direcţie economică, fiind foarte dificil de înlocuit în timp scurt o activitate de care depindeau
direct sau indirect aproape toate familiile din zonă.
În prezent, activitatea economică din comună este slab dezvoltată, numărul de companii care funcţionează aici
fiind foarte redus şi nereuşind să satisfacă necesarul de locuri de muncă. În aceste condiţii, debuşeele găsite au fost:
}} întoarcerea la agricultura de subzistenţă, care însă nu este capabilă a oferi un grad de confort familiilor
ocupate în această activitate şi nici un viitor copiilor lor în lipsa asocierii şi a organizării;
}} revitalizarea timidă a unor meşteşuguri, care de asemenea nu poate oferi venituri substanţiale
meşteşugarilor care nu sunt organizaţi şi au dificultăţi în desfacerea produselor;
}} dezvoltarea agroturismului ca o metodă de completare a veniturilor familiale, locuitorii comunei putând
profita de frumuseţea cadrului natural şi de păstrarea tradiţiilor din zonă pentru a-şi construi sau a-şi
reamenaja casele în mici pensiuni agroturistice şi a atrage turişti din ţară şi din străinătate;
}} plecarea la muncă în străinătate, sezonier sau cvasi-permanent, cu precădere pentru munci necalificate,
în agricultură sau în construcţii, şi mai ales în cazul tinerilor care nu au alternative de angajare în comună;
}} plecarea definitivă a unora dintre locuitorii comunei către alte localităţi din Maramureş sau judeţele învecinate.
La nivelul lunii august 2013 în comună erau înregistrate un număr de 21 firme, dintre care doar 13 şi-au înregistrat
situaţii financiare la finalul anului 2012, ultima perioadă pentru care bilanţurile companiilor sunt publice. Restul de
8 societăţi comerciale fie nu şi-au depus bilanţul, deşi sunt încă în activitate, fie au fost înfiinţate în anul 2013. Dintre acestea, doar 7 înregistrau cifre de afaceri mai mari de 50.000 lei pe an, nivel ce nu poate asigura performanţă
economică sau rentabilitate notabilă şi doar trei dintre ele aveau peste 5 angajaţi. În total, volumul de business generat de companiile din comuna Budeşti în anul 2012 a fost de aproximativ 1,46 milioane lei, câte 19% provenind din
industria prelucrătoare şi din domeniul comerţului dar şi al transporturilor, 14% din construcţii şi servicii şi câte 5%
din agricultură, exploatarea forestieră şi hoteluri şi restaurante.
De asemenea, doar şase firme înregistrează profituri care ajung cumulat la aproximativ 30 mii lei, restul înregistrând
pierderi.
Numărul de angajaţi în firmele cu sediul în comuna Budeşti a fost de 32 de persoane, mult sub necesarul de locuri
de muncă la o populaţie de 2.158 locuitori în vârstă de muncă (1,5% angajaţi în comună), dintre care 13 în construcţii
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(41%), 8 în industria prelucrătoare (25%) şi 5 în comerţ (16%), în restul industriilor fiind 1 sau 3 angajaţi, departe de
situaţia şi necesarul real.

În ceea ce priveşte distribuţia pe localităţi a firmelor din comuna Budeşti se constată că cea mai mare parte din acestea se găsesc în localitatea reşedinţă de comună, respectiv 16 societăţi comerciale reprezentând 76% din numărul
total de firme, în Sârbi fiind doar 5 societăţi comerciale. Cel mai mare volum de business se realizează în Budeşti, cele
1.226.121 de lei în cifră de afaceri cumulată reprezentând 84% din volumul total de business din comună.
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În aceste condiţii, numărul mediu de şomeri prezenţi în statisticile AJOFM Maramureş are relevanţă limitată, nefiind
definitoriu pentru situaţia locuitorilor fără un loc de muncă, ci pentru cea a locuitorilor care şi-au pierdut recent locul
de muncă şi încă primesc indemnizaţie de şomaj, după expirarea acestei perioade ieşind din statistici. Totuşi, în
această statistică este cuprins impactul închiderii minei de la Cavnic şi a ultimilor disponibilizări din perioada 2006 –
2007, persoanele afectate de aceste evenimente fiind înregistrate ca şomeri până în anul 2008. Astfel, din anul 2009
numărul şomerilor s-a redus aproape până la jumătate, acest lucru neînsemnând însă că persoanele afectate au fost
încadrate la alte locuri de muncă.
Deşi numărul de companii din comună este foarte redus, în Budeşti sunt înregistrate mai multe entităţi fără personalitate juridică (Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale şi Întreprinderi Familiale) care beneficiază de
o procedură simplificată de înregistrare, autorizare şi desfăşurare a activităţii economice, precum şi de un număr
redus de documente contabile necesare. De asemenea, regimul fiscal aplicat acestor entităţi este mai avantajos din
punctul de vedere al impozitării, contabilitatea este mult simplificată, iar costurile pe care le presupune atât înregistrarea cât şi derularea activităţii sunt mai reduse. Pe de altă parte, pentru a-şi putea desfăşura activitatea ca P.F.A.,
I.I. şi I.F. este necesar ca titularul întreprinderii să aiba o calificare în domeniul în care activează entitatea, şi din cauza
faptului că aceasta nu are personalitate juridică, el răspunde personal cu tot patrimoniul propriu pentru entitate.
Dintre cei 52 de întreprinzători din comuna Budeşti care şi-au înregistrat entităţi fără personalitate juridică până în
luna iunie 2013, majoritatea desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii (18 întreprinzători dintre care 2 în cultura
plantelor şi 16 în creşterea animalelor), aproape 21% desfăşoară activităţi în comerţ (11 întreprinzători), aproape
17% desfăşoară activităţi în industria prelucrătoare (9 întreprinzători), 5 lucrează în construcţii, 4 în activităţi de cazare, 3 în transport şi încă 2 în alte servicii (şcoli de conducere şi alte forme de învăţământ).
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Din păcate nu există statistici clare cu privire la rezultatele financiare şi la numărul de angajaţi ai acestor entităţi
fără personalitate juridică, astfel încât nu se poate aprecia volumul de afaceri pe care acestea îl generează şi nici
forţa de muncă pe care o ocupă, însă practica ultimilor ani arată că în cazul acestor forme de organizare în general
înregistrările contabile sunt minime, la fel ca şi numărul de angajaţi oficiali.
Aşadar, dezvoltarea economică a comunei este deficitară, lipsa investiţiilor şi a oportunităţilor de angajare determinând o situaţie economică dificilă pentru locuitorii comunei şi plecarea tinerilor din localitate.

5.2. Caracterizarea sectorului primar
5.2.1. Agricultura
Comuna Budești beneficiază de o suprafață întinsă de teren agricol, 62,2% din suprafața comunei (5.341 ha din cele
8.526 ha de teren), având funcții agricole, însă dintre acestea doar 925 ha (10,8%) sunt ocupate de terenuri arabile.
Cea mai mare parte a terenurilor agricole este acoperită de fâneţe, respectiv 3.216 ha (37,7%) şi de păşuni (1.160 ha
– 13,6%), ceea ce constituie premise favorabile pentru activitatea de creştere a animalelor. Restul suprafeţei agricole
este ocupată de livezi (40 ha – 0,5%). De asemeni, mai mult de o treime din suprafaţa totală a comunei, o constituie
terenurile neagricole, preponderent fiind sectorul pădurilor ce are o suprafaţă de 2.769 ha.
Atât suprafața redusă de teren arabil, cât și condițiile de mediu, determină limitarea activităților de cultivare a plantelor la culturi mai puţin pretenţioase precum cartofului sau plantele de nutreț, şi mai puţin cereale sau legume.
Oricum, acestea sunt exploatate mai mult în regim gospodăresc – pentru uzul familiei, pe parcele de teren mici şi
fărâmiţate şi cu o mecanizare în general modestă, astfel că nu se obţin surplusuri notabile de produse ce se pot
comercializa. Astfel, în comună se practică agricultura de subzistenţă, iar evoluţia acesteia la agricultura eficientă
economic este împiedicată în primul rând de condiţiile de sol şi climă, dar şi de lipsa de organizare, de gradul de
fărâmițare a terenurilor și de existența unei mecanizări minime.
În aceste condiţii, în comună sunt înregistrate doar 3 entităţi cu domeniu principal de activitate corespunzător culturii plantelor, dintre care o societate comercială cu activitate de pomicultură, care a fost înfiinţată în anul 2007 şi
pentru care nu sunt disponibile date financiare.
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Pe de altă parte, suprafața mare de fânețe și pășuni, 3.126 (37,7%), respectiv 1.160 (13,6%) indică un potențial mare
pentru dezvoltare a activităţii de creștere a animalelor.

Conform ultimului Recensământ Agricol desfășurat în anul 2010, în comuna Budești s-au înregistrat în cele 1.202 de
gospodării agricole un număr de 1.334 de bovine, 3.801 ovine, 521 caprine, 799 porcine, 4.307 păsări, 306 cabaline și
69 de familii de albine. Acestea sunt crescute în exploataţii de mici dimensiuni, pe lângă gospodăriile oamenilor, dintre
acestea doar un număr de 16 întreprinzători fiind înregistraţi sub formă de entităţi fără personalitate juridică (PFA, II, IF).
Așadar, animalele sunt crescute în număr mic și mediu, în pincipal în scopul satisfacerii consumului din interiorul
gospodăriilor. Se observă o preferință pentru ovine și bovine, datorită condițiilor de mediu, dar și a fondului funciar existent. Păsările sunt animale care se pretează creșterii în număr mai ridicat fără necesitatea asigurării unui
spațiu considerabil în cadrul gospodăriei, iar obiceiurile de creştere a porcinelor aproape în fiecare gospodărie
reflectă tradițiile de consum româneşti. Numărul cabalinelor, pe de altă parte sunt un indicator clar al agriculturii
de subzistenţă, în lipsa existenței unor societăți specializate în creșterea acestora, caii fiind utilizaţi pentru tracțiune
şi muncile câmpului, atât în lipsa răspândirii sistemelor mecanizate, cât și din cauza existenței terenurilor agricole
greu accesibile. O altă activitate practicată de locuitori este apicultura, favorizată de cadrul natural nepoluat şi flora
bogată, care însă nu se practică pe scară largă (69 de familii de albine).
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La nivelul comunei Budești, în anul 2011, nu era înregistrată nicio societate cu domeniu de activitate creșterea
animalelor, acest tip de activitate fiind întreprinsă la nivel individual, de către producători care s-au înregistrat ca
entități fără personalitate juridică.
Dat fiind faptul că 76,9% din populație, adică 2.503 persoane, au lucrat în agricultură, conform Recensământului
General Agricol din 2010, agricultura de subzistență este foarte răspândită la nivelul comunei.
Problemele principale, pe care le au de înfruntat agricultorii din comuna Budești sunt:
}} Caracterul fărâmițat al terenurilor agricole și lipsa asocierii, care determină practicarea unei agriculturi de
subzistență (ineficientă);
}} Caracterul greu accesibil al unor terenuri cu funcție agricolă, fapt care determină folosirea echipamentelor
mecanice la scară redusă.
}} Deficitul de forță de muncă calificată și motivată în domeniul agriculturii, existând o migrație a tinerilor către
centrele urbane apropiate sau străinătate.

5.2.2. Exploatarea lemnului
Exploatarea lemnului reprezintă o activitate cu tradiție în comuna Budești, dezvoltându-se odată cu localitatea
prin utilizarea resurselor naturale bogate în acest sens reprezentate de cele peste 2.700 de hectare de pădure ale
comunei (32,5% din suprafaţa sa), ceea ce situează comuna pe locul 28 la nivel judeţean. Speciile de arbori întâlnite aici sunt specifice pădurilor de conifere (bradul şi molidul), dar și pădurilor de foioase (fagul, paltinul, carpenul,
measteacănul şi frasinul).
La nivelul comunei este înregistrată o societate comercială specializată pe exploatarea forestieră, SC Lehutu Forest S.R.L., înființată în anul 2008, şi care a raportat în 2012 un salariat, activitatea de prelucrare a lemnului fiind
reprezentată de 2 societăţi comerciale (Market Wood şi Ungurean Gavrila SRL).

5.2.3. Industria extractivă
Resursele subsolului de pe teritoriul comunei Budești constau în zăcăminte de gresii și marne, pietrișuri și bolovănișuri
de râu, nisip, argilă nisipoasă prăfoasă, dar și în zăcăminte de minereuri complexe: andezit negru și caolin.

Strategia de Dezvoltare a Comunei Budești, jud.Maramureş

65

Capitolul 1 / AUDIT TERITORIAL

La nivelul comunei există 3 firme care activează în domeniul construcțiilor, dar nu este înregistrată niciuna care
desfășoară activități în domeniul extragerii de materiale de construcţii sau de minereuri. Minele de caolin au fost închise pe motiv de nerantabilitate, mai fiind exploatate doar resursele de andezit negru (de către persoane sau firme
interesate de acest minereu).

5.2.4. Piscicultura
În comuna Budești nu există firme specializate pe acest domeniu, prezența apelor de munte reprezentând, totuși, un
potențial în creșterea speciilor de pește caracteristice.

5.3. Caracterizarea sectorului secundar
Industria prelucrătoare este reprezentată la nivelul comunei Budeşti, de 4 societăți comerciale cu următoarele domenii de activitate:
}} Prelucrarea lemnului – 2 firme cu CAEN „tăierea și rindeluirea lemnului”: Market Wood S.R.L. (înființată în
2003, fără angajați, cu o cifră de afaceri de aproape 9.000 lei în 2012) și Ungurean Găvrilă S.R.L. (înființată în
2008, cu 2 angajați și o cifră de afaceri de peste 7.000 lei în 2012);
}} Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții – 1 firmă: Toporan S.R.L. (înființată
în 2003, cu 1 angajat și o cifră de afaceri de aproape 4.000lei);
}} Industria alimentară – 1 firmă cu CAEN „fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie”: Traditional Radpan S.R.L. (înființată în anul 2012, cu 5 angajaţi şi CA peste 23.000 lei.).
Sectorul construcțiilor este cel mai bine reprezentat sector de activitate din comuna Budești, existând un număr
de 3 astfel de societăți care realizează 37% din volumul afacerilor din comună și angrenează 41% dintre salariații
existenți în domeniul privat, având ca obiect de activitate realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
și nerezidențiale (3 firme). Cea mai mare societate comercială de acest tip este SC Trust Marinca SRL ce a avut 8
angajaţi şi o cifră de afaceri de aproape 350 mii lei, urmată de Borodi Construct S.R.L., înființată în 2007, cu 2 angajați
și o cifră de afaceri de peste 170 mii lei în 2012 şi Grup IMMO SRL, înfiinţată în 2011, cu 3 angajaţi şi o cifră de afaceri
de peste 30 mii lei.

În ceea ce priveşte entităţile fără personalitate juridică cu acest domeniu de activitate, în comună sunt înregistraţi
un număr de 5 întreprinzători (PFA, II, IF), însă pentru aceştia nu există date financiare publice care să ofere o imagine
clară asupra volumului de afaceri realizat sau a personalului angajat.

5.4. Caracterizarea sectorului terţiar
Sectorul terţiar din comuna Budeşti a realizat în anul 2012 un volum de business în valoare de aproximativ 871 mii lei,
reprezentând 60% din cifra de afaceri totală produsă în comună. În ceea ce priveşte segmentarea sectorului terţiar,
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în Budeşti au fost înregistrate câte 4 societăţi comerciale ce prestau activităţi de comerţ şi de transport, 3 societăţi
cu alte servicii şi o singură societate cu obiect principal de activitate facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade
de scurtă durată.
Cea mai mare firmă din sectorul terţiar, SC Rusica Com SRL, care a avut în 2012 un număr de 5 angajaţi, a realizat
o cifră de afaceri în valoare de aproximativ 500 mii lei, reprezentând 34% din cifra totală de afaceri din comună.
Următoarea firmă ca dimensiuni este SC Proiect&Art SRL ce a avut un volum de business în valoare de 152 mii lei şi 3
angajaţi, urmată de SC Trans Tamas SRL din Sârbi (cifră de afaceri de 132 mii lei şi 1 angajat).
Pe lângă acestea, în comună mai sunt înregistrate un număr de 11 entităţi fără personalitate juridică (PFA, II, IF),
dintre care una are domeniu de activitate comerţul cu ridicata nespecializat, 2 au domeniu de activitatea comercializarea cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate şi 8 au domeniu de activitate comerţul cu amănuntul
în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.
Referitor la serviciile de turism este înregistrată o singură companie comercială în Budeşti care asigură cazarea
turiştilor veniţi în comună, restul pensiunilor din comună fiind înregistrate facilităţi de turism rural şi agroturism care
funcţionează în regim de persoană fizică, PFA, II sau IF. Dintre acestea, 4 sunt înregistrate ca entităţi fără personalitate juridică, având domeniu de activitate „alte servicii de cazare”. Având în vedere potenţialul turistic din această
zonă, această activitate ar trebui valorificată la maximum.
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CAPITOLUL II. CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂŢII
2.1. Procesul de consultare publică
Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul sau chiar în urma efectuării
auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea publică.
Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al
realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind
chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în
acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a
acestui proces de evoluţie.
În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Budeşti s-a utilizat pentru culegerea datelor ancheta ca
metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost ghidul de interviu. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele
intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în observarea elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul
precar al mijloacelor de comunicare la distanță.
Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă
personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar putea fi tentaţi
să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa
şi răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale s-au organizat
două sesiuni de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în
principal agricultori, fermieri locali şi reprezentanţi ai autorităţii publice.
În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu pe care s-a elaborat studiul a fost
de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul
în care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului i se oferă un
anumit grad de libertate în desfăşurare, putând să decidă asupra căror subiecte/itemi să insiste şi care din acestea
pot fi omise. În cazul unor astfel de interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările cheie pot fi omise sau tratate superficial.
Scopul utilizării acestei metode a fost, în primul rând, acela de a obţine informaţii cât mai complexe şi de
profunzime, bazându-se pe comunicarea verbală dintre operatorul de interviu şi intervievat. Acesta este motivul
principal pentru care nu s-a optat pentru metoda cantitativă de culegere a datelor şi folosirea chestionarului, al cărui
dezavantaj ar fi fost tocmai omiterea subtilităţilor care de multe ori pot fi observate nu doar din răspunsurile scrise,
dar mai ales din limbajul non-verbal sau cel paraverbal şi spontaneitatea răspunsurilor.
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Utilizând ghidul de interviu s-a urmărit îndeosebi obţinerea unor informaţii cu privire la percepţiile locuitorilor din
Budeşti asupra problemelor cu care se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, oportunităţile pe care localitatea
lor le prezintă în domeniul dezvoltării socio - economice. Astfel, interviul a fost menit să culeagă date despre practicile şi experienţele, gândurile şi interpretările fiecăruia dintre cei intervievaţi, dar şi aşteptările şi speranţele lor,
aceştia reprezentând gândirea comună a majorităţii locuitorilor.
Reprezentativitatea acestei metode sociologice calitative constă în saturaţia informațiilor, indiferent de
numărul acestora, pe măsura derulării interviurilor nemaiobţinându-se alte informaţii suplimentare care ar schimba direcţia temei urmărite în studiul de faţă. Aşadar, spre deosebire de cercetările cantitative în care se utilizează
sondajele de opinie şi unde reprezentativitatea este dată de numărul respondenţilor, în studiul de faţă nu este atât
de important numărul persoanelor intervievate, cât este calitatea răspunsurilor şi aşa cum s-a menţionat, ideea
comună a subiecţilor.
Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Budeşti care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în
comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor
pentru a participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără motivaţii exterioare imediate,
singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac
parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a avea un
impact direct asupra rezultatelor studiului.
Ghidul de interviu utilizat este compus din 8 întrebări generice, care urmăresc, în mare parte, identificarea de
către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care se confruntă comuna lor şi,
pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea, care au potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de
dezvoltare socio - economică.
Astfel, două întrebări din ghidul de interviu au menirea de a cere subiecţilor intervievaţi să identifice, în ordinea
importanţei lor, primele 3 avantaje, respectiv primele 3 probleme ale localității lor. Următoarea întrebare încearcă să
restrângă aria şi urmăreşte identificarea de către intervievaţi a primelor trei aspecte ale vieţii localității care necesită
îmbunătăţiri. Această întrebare are scopul de a restrânge discuţia de la general la particular şi de a verifică continuitatea şi validitatea răspunsurilor de la întrebarea anterioară, fiind astfel şi o întrebare de control a celei precedente.
Următoarea întrebare restrânge mai mult aria răspunsurilor şi direcţia discuţiei, cerând subiecţilor să identifice
primele 3 avantaje, dar şi primele 3 probleme pe patru domenii predefinite şi sugerate de către operatorul de interviu, şi anume: domeniul economic, îngrijirea sănătăţii, situaţia educaţiei şi, nu în ultimul rând, viaţa culturală.
Următoarele două întrebări vizează primele 3 probleme identificate de intervievaţi, în ordinea importanţei lor şi referitoare la tinerii, respectiv la vârstnicii din localitate, probleme cu care cele două categorii de persoane se confruntă în
viaţa de zi cu zi, datorate, în special, condiţiilor sociale şi economice existente în localitatea lor.
Ultimele două întrebări sunt formulate astfel încât să pună intervievaţii în situaţa de a avea putere de decizie (în
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calitate de primar al comunei), şi în acest sens să decidă direcţiile pentru dezvoltare comunei peste 7 ani din punct
de vedere social, cultural şi economic.
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2.2. Observaţii şi concluzii în urma consultării publice în comuna Budeşti
Demersul de consultare publică din comuna Budeşti a constat în realizarea de interviuri cu persoanele cheie din
comunitate, urmărindu-se, pe de o parte, identificarea principalelor avantaje şi oportunităţi pentru o viitoare dezvoltare economică, socială, culturală, dar şi în domeniile sănatăţii, al educaţiei şi turismului din Budeşti, şi pe de altă
parte a principalelor probleme cu care se confruntă locuitorii comunei.
Deşi este dificil a se face o generalizare cu privire la grupul ţintă al studiului, conform criteriilor statistice uzuale
(vârstă, sex, studii) acesta a fost reprezentat în mare parte de persoane de genul masculin, cu o vârstă cuprinsă între
25 şi 44 de ani, şi cu studii superioare. Astfel, 60% din populația intervievată aparţinea genului masculin, iar 40%
aparţinea genului feminin. Dintre acestea, 53,33% aveau vârsta cuprinsă între 25 şi 44 de ani, iar 46,67% aveau vârsta
cuprinsă între 45-65 de ani. În ceea ce priveşte ultima şcoală absolvită, majoritatea persoanelor intervievate aveau
studii superioare (53,33%), aproximativ 40% aveau studii liceale şi postliceale, iar 6,67% dintre persoane aveau ca
ultimă formă de învăţământ gimnaziul.
La întrebarea adresată de operatorul de interviu cu scopul identificării principalelor avantaje pe care comuna le
prezintă și care ar putea fi valorificate în sensul creșterii și dezvoltării socio - economice au fost identificate
de către respondenți un număr variat de avantaje (13 avantaje distincte). Astfel, cele mai des întâlnite răspunsuri
referitoare la avantajele comunei au fost: păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare şi existenţa meşterilor
populari (24% din răspunsuri), urmate de zona turistică (18% din răspunsuri) şi de localizarea geografică (16% din
răspunsuri).
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În ceea ce priveşte principalele probleme identificate de către respondenţi, şi acestea au avut un grad mare de
diversitate, însă cele mai recurente, şi deci cele mai stringente pentru locuitori, au fost: inexistenţa reţelei de alimentare cu apă şi canalizare şi lipsa locurilor de muncă (21%, respectiv 15 % din răspunsuri). Acestea sunt urmate
de probleme precum infrastructura precară a drumurilor (13%, din răspunsuri), lipsa societăților specializate în
prelucrarea și valorificarea ciupercilor sau a plantelor medicinale (8% din răspunsuri), dar şi de lipsa mediatizării
zonei, lipsa de educaţie a oamenilor, lipsa finanţării proiectelor deja existente (câte 5% din răspunsuri).

În ceea ce priveşte aspectele vieţii ce necesită îmbunătăţire urgentă respondenţii au identificat de asemenea o
gamă variată de răspunsuri, însă aspectele pe care s-a insistat au fost cele cu referire la finalizarea proiectului de
aducţiune de apă şi canalizare (40% din răspunsuri), îmbunătăţirea infrastructurii stradale şi reamenajarea
centrului civic (10%, respectiv 7% din răspunsuri).
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În urma rezultatelor obţinute privind principalele probleme, respectiv aspectele de îmbunătăţit în comuna Budeşti,
putem concluziona că cele mai stringente probleme cu care se confruntă locuitorii comunei Budeşti sunt starea
precară a infrastructurii şi lipsa locurilor de muncă, urmate de aspectul general al comunei, iar pe de altă parte, cele mai
importante avantaje ale comunei Budeşti, cum au fost menţionate de către persoanele intervievate sunt păstrarea
tradiţiilor, existenţa meşterilor populari, resursele naturale, zona turistică şi ospitalitatea locuitorilor.
Aşadar, pe baza celor spuse mai sus, rezolvarea problemelor principale, în special starea precară a infrastructurii şi
schimbarea înfăţişării comunei ar transforma avantajele pe care comuna le prezintă în oportunităţi de dezvoltare
economică. În acest mod, atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă ar duce la o cerere mai mare de forţă de
muncă în domeniul turismului şi al agroturismului, dar şi în domeniul alimentar, la o creștere a numărului locurilor
de muncă, rezolvându-se astfel încă una din problemele majore identificate. În acest sens, rezolvând o problemă şi
punând accent pe avantajele comunei, vor fi soluționate alte probleme.
Referitor la cele 4 capitole sugerate şi indicate de către operatorul de interviu - dezvoltarea economică, sănătatea,
educaţia şi viaţa culturală, se remarcă anumite oportunităţi, respectiv probleme stringente, identificate de mai
multe persoane intervievate.
Astfel, legat de oportunităţile economice / de angajare din comuna Budeşti, principalele avantaje pe care le
prezintă comuna sunt: existenţa a 4 puncte de colectare a fructelor de pădure şi ciuperci (28% din răspunsuri),
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urmate de existenţa brutăriei şi a firmelor de prelucrare a lemnului (16% din răspunsuri), de existenţa pădurii şi
de creşterea animalelor (12%, respectiv 8% din răspunsuri).

Pe de altă parte, problemele majore ale comunei în domeniul dezvoltării economice sunt: lipsa locurilor de muncă
şi a investitorilor (50% din răspunsuri), închiderea minei, plecarea tinerilor în străinătate şi scăderea activităţii
de prelucrare a lemnului (câte 9% din răspunsuri). Într-o proporţie mai mică au fost identificate şi alte lipsuri ale
comunei: precum lipsa de informare şi susţinere a fermierilor pentru a depune proiecte de finanţare, inexistenţa unui
centru en-gros care să vândă produse agricole, lipsa magazinelor în Sârbi, dar şi existenţa oamenilor neserioşi (5%).

Corelând principalele avantaje identificate de respondeți în ceea ce privește posibilitatea de dezvoltare economică
a comunei Budeşti (exploatarea forestieră, creșterea animalelor, comercializarea fructelor de pădure, dezvoltarea
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agroturismului în zonă) cu principalele probleme menționate (lipsa locurilor de muncă și a posibilităților de desfacere a mărfurilor) se remarcă faptul că, în urma creării oportunităților de desfacere a mărfurilor, avantajele comunei
ar fi valorificate, obținându-se totodată noi locuri de muncă, fapt care ar rezolva una din problemele de ordin socio
- economic pe care le are de înfruntat comuna.
Referitor la domeniul sănătăţii, în comuna Budeşti există cadre medicale profesioniste, cabinet stomatologic
şi medic veterinar, iar staţia SMURD se află la o distanţă mică ce permite intervenţiile în timp util. Pe lângă
acestea, existenţa unui centru de permanenţă la Ocna Şugatag şi asistentul medical ce face vizite la domiciliu
reprezintă alte avantaje din domeniul sănătăţii.

Pe de altă parte, referitor la problemele sistemului de sănătate din Budeşti, cele mai multe răspunsuri au sugerat
inexistenţa unor probleme specifice localităţii (19% din răspunsuri), urmate de răspunsurile privitoare la lipsa de
interes sau programul scurt al medicului de familie (câte 14% din răspunsuri), amenajarea slabă a dispensarului
uman sau lipsa unui punct sanitar în Sârbi. Cu un număr mai mic de răspunsuri, fără a fi însă mai puţin importante, se remarcă problemele legate de lipsa unui centru de permanenţă în condiţiile în care timpul de aşteptare al
ambulanţei de la Sighet este mare, iar medicii din comună nu sunt motivaţi să rămână pe termen lung.
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La capitolul educaţie, în comuna Budeşti există cadre didactice calificate, iar condiţiile în care studiază elevii
sunt bune. Pe lângă aceste avantaje principale, se observă că elevii, în număr destul de mare dau dovadă de
pregătire bună şi au şanse mari de a-şi continua studiile la Baia Mare, acolo unde există colegii şi forme de
învățământ superior, având şi posibilitatea continuării studiilor postliceale mai aproape de casă în Ocna Şugatag.

Problemele din domeniul educaţiei în comuna Budeşti sunt: lipsa implicării profunde a cadrelor didactice în
educaţia copiilor, reducerea numărului de elevi, scăderea nivelului de calificare a profesorilor, dar şi posibilitatea închiderii şcolii din Sârbi.

Viaţa culturală este încă vie prin păstrarea şi conservarea tradiţiilor populare, în comună existând un cămin
cultural în care se organizează festivaluri şi sărbători ale satului animate şi de ansamblul de dansuri „Florile
Cosăului” şi de grupurile de cântăreţi din comună. De asemenea, tradiţiile de iarnă şi teatrul folcloric sunt încă
păstrate, tinerii sunt dinamici, iar locuitorii sunt în general credincioşi şi acordă o mare importanţă bisericilor.
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Chiar dacă jumătate dintre răspunsurile persoanelor intervievate cu privire la problemele din domeniul vieţii
culturale au sugerat inexistenţa unor astfel de probleme specifice, o altă parte a respondenţilor au identificat cu
precădere declinul şi pierderea portului şi a tradiţiilor, dar şi tendinţa de estompare a tradiţiilor pe măsura
adoptării elementelor de modernitate.

Principalele probleme cu care se confruntă tinerii din comuna Budeşti sunt: lipsa locurilor de muncă, a spaţiilor
de petrecere a timpului liber, plecarea acestora în străinătate, mentalitatea şi lipsa unei baze sportive. De
asemenea, lipsa locurilor de recreere şi petrecere a timpului liber au dus la înlocuirea lor cu locuri mai puţin recomandate, precum barurile, putând cauza probleme cu consumul de alcool în rândul acestora.
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Problemele vârstnicilor din comuna Budeşti sunt cauzate de pensiile mici, inexistenţa unui centru de zi şi lipsa
persoanelor care să îi ajute. Totuşi, o parte dintre respondenţi au sugerat faptul că vârstnicii din comună au o
situaţie mai bună decât alte categorii sociale, având în vedere că beneficiază în mare parte de pensii ca urmare a
muncii depuse la minele şi întreprinderile din zonă din perioada comunistă, considerând astfel că nu au probleme
majore.

Majoritatea locuitorilor comunei, puşi în ipostaza de a avea putere de decizie, au menţionat că ar moderniza infrastructura, ar promova turismul şi ar atrage investitori şi fonduri în Budeşti. În plus, ar face demersuri pentru
atragerea fondurilor europene pentru dezvoltare.
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Printre răspunsurile date la întrebările care descriu viziunea sătenilor pe termen mediu (7 ani), se regăsesc
preocupările lor legate de dezvoltarea turismului şi agroturismului, amenajarea şi păstrarea curăţeniei comunei, crearea de locuri de muncă, dar şi păstrarea tradiţiilor şi revigorarea meşteşugurilor autentice.

În concluzie, rezultatele obţinute în urma interviurilor cu locuitorii comunei Budeşti, scot în evidență faptul că
rezolvarea unor probleme importante cu care se confruntă în prezent comuna (modernizarea infrastructurii, dezvoltarea agroturismului local şi specializarea tinerilor în acest domeniu, precum şi păstrarea tradiţiilor) pot contribui
la valorificarea potenţialului comunei. Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea resurselor naturale şi
a obiectivelor turistice deja existente, prin atragerea unui număr mai mare de turişti şi a unor investitori sau fonduri financiare, cu scopul de a dezvolta comuna, nu doar din punct de vedere economic, ci şi socio - cultural şi educaţional.
Transformarea avantajelor enumerate în oportunităţi ar conduce la rezolvarea altor probleme majore ale comunei
(crearea de locuri de muncă pentru tineri, aceştia fiind astfel motivaţi să nu părăsească comuna şi să-şi întemeieze
familii aici), ceea ce ar însemna o cerere mai mare de creşe, grădiniţe, şcoli, dispensare amenajate, crescând nivelul
educaţional şi al sănătăţii locuitorilor comunei. Diversificând preocupările tinerilor, prin crearea de noi locuri de
muncă şi de petrecere a timpului liber, prin interacțiunea cu turiștii, dar și cu investitori din alte zone ale țării sau chiar
din străinătate, problemele de ordin social, cum ar fi consumul de alcool, ar putea fi ameliorate, lucru care ar crea
condițiile unei vieți calitativ mai bune.
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CAPITOLUL III. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A COMUNEI
1. Viziune
În următorii 7 ani, comuna Budeşti va deveni o localitate reper pentru dezvoltarea comunităților maramureșene
autentice prin mobilizarea tuturor actorilor implicaţi în viaţa comunităţii (cetăţeni, autorităţi publice locale şi regionale, societate civilă, actori economici) materializată într-o bună valorificare a potențialului tradiţional, natural,
social și economic al localității și în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Acțiunile de dezvoltare economică locală
și de protejare a tradițiilor și meșteșugurilor maramureșene vor fi punctul de plecare pentru o comună modernă și
prosperă, un motiv de mândrie pentru locuitorii săi care vor fi astfel motivaţi să rămână în comunitate.

2. Obiective
2.1. Obiective generale
În urma realizării auditului teritorial al comunei Budeşti, a consultărilor publice întreprinse şi a concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii şapte ani, corespunzători programării financiare europene 2014 – 2020,
autorităţile publice locale şi partenerii lor trebuie să îşi canalizeze energia şi resursele pentru atingerea următoarelor
obiective generale:
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice eficiente şi prin
creşterea calităţii mediului înconjurător. – componenta HABITAT
2. Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a iniţiativei locale şi
atragerea de noi investiţii şi investitori. – componenta ECONOMIE
3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor locale. – componenta SOCIETATE

2.2. Obiective strategice
Pentru a atinge obiectivele generale, autorităţile publice locale şi partenerii lor vor urmări urmatoarele obiective
sectoriale:
}} Componenta HABITAT
1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale
1.2. Realizarea unei imagini arhitectonice unitare a comunei Budeşti în conformitate cu specificul arhitecturii
tradiţionale maramureşene autentice
1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi conservarea naturii în comună
}} Componenta ECONOMIE
2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor şi potenţialului local
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2.2. Stimularea iniţiativelor economice private pentru dezvoltarea economică sustenabilă a comunei
}} Componenta SOCIETATE
3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii budeștene prin adoptarea de măsuri adaptate specificului
local
3.2. Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii comunei şi sprijinirea categoriilor defavorizate sau cu risc de
excluziune
3.3. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni

3. Matricea domeniilor cheie de intervenţie
În continuare, prezentăm pentru fiecare componentă şi obiectiv strategic tabloul domeniilor cheie de intervenţie,
acestea cuprinzând elementele esenţiale pentru dezvoltarea echilibrată a comunităţii:
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Surse documentare
1. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Maramureş
2. Prezentarea comunei Budești, Primăria Budești
3. Fișe de informații completate de Primăria Budești
4. Interviuri cu persoanele cheie din comunitate
5. CD Listă Firme Profesional 2013

Surse electronice
1. www.insse.ro (Institutul Naţional de Statistică)
2. www.recensamantromania.ro (Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate definitive)
3. http://www.rga2010.djsct.ro/ (Recensământul General Agricol 2010)
4. http://www.comuna-budesti.ro/
5. www.ghidulprimariilor.ro
6. www.cj.maramures.ro
7. www.autogari.ro
8. http://www.onrc.ro/romana/statistici.php
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