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Mihai Nemeş este unul dintre cei 
mai activi primari din Maramureş. 
Experienţa sa în mediul de afaceri, l-au 
determinat să-şi dorească, încă de când 
a ocupat fotoliul de primar al comunei 
Călineşti, în urmă cu peste un deceniu, 
să-şi dorească să facă lucrurile să 
meargă. Să-i facă pe călineşteni să 
privească cu mândrie spre tradiţiile şi 
trecutul lor şi cu speranţă spre viitor. 
A luat pe rând nevoile şi priorităţile 
şi cu multă perseverenţă, muncă şi 
viziune a reuşit, rând pe rând, să le 
bifeze. Astăzi, Călineşti este una 
dintre comunele care îşi conservă cel 
mai bine tradiţiile şi le transmite către 
tânara generaţie, fiind o carte de vizită 
pentru întregul judeţ şi chiar pentru 
ţară, dar, în acelaşi timp, ţine pasul cu 
standardele moderne, europene.
Cum au fost aceşti 3 ani, care s-au 
scurs de la ultimele alegeri locale din 

2012? Primarul Mihai Nemeş spune 
că: „Cred că, în marea lor majoritate 
cetăţenii sunt mulţumiţi de lucrurile 
pe care le-am realizat, dialoghez 
foarte bine cu ei, am fost întotdeauna 
deschis spre cetăţeni şi spre nevoile lor. 
Probabil sunt şi oameni nemulţumiţi, 
lumea aşteaptă prea mult de la primar, 
deşi sunt lucruri care nu depind de 
noi. Mulţumirea mea e că am făcut tot 
ce-i omeneşte posibil pentru comună 
şi nu aştept răsplată de la nimeni. 
N-am făcut niciodată diferenţă între 
sate şi cetăţeni. Sigur că ne mândrim 
cu obiectivele realizate, sunt lucruri 
care rămân. Ne mândrim mai ales că 
clădirea primăriei, cealaltă era veche, 
am vrut să ridic un etaj, dar când a 
venit proiectantul, a zis că structura 
nu suportă încă un etaj. Aşa că am 
făcut un proiect nou, atunci nu mi-
am dat seama că iese aşa mare clădirea, 

erau şi alte vremuri pe timpul lui 
Tăriceanu, era înainte de criză. Dar e o 
construcţie funcţională, mai ales dacă 
se va face reorganizarea administrativ-
teritorială privind unirea comunelor, 
această construcţie va fi un atu pentru  
Călineşti ca să rămână centru de 
comună, mai ales că e situat la mijoc 
între Giuleşti şi Budeşti. Acolo vor 
avea birouri poliţia, arhiva, banca, 
vor fi săli de cununii, la etaj sunt 
apartamente pentru profesori, pentru 
funcţionari”. 

Mihai Nemeş spune că lucrează 
extrem de bine cu viceprimarul, 
aparatul primăriei şi Consiliul Local: 
„Cu Consiliul Local au în general o 
relaţie foarte bună, majoritatea sunt de 
partea mea”.   
Primarul a încercat să atragă fonduri, 
prin toate programele naţionale 

şi europene disponibile şi, în plus, 
a pregătit documentaţii pentru 
a maximiza absorbţia de fonduri 
europene în următorul exerciţiu 
financiar al UE. Este un lider cu 
viziune, care are îndrăzneala de a-şi 
dori mult pentru Călineşti şi pentru 
călineşteni. 
Mai mult, primarul a încercat să nu 
împovăreze cetăţenii, astfel că, şi la 
salubrizare şi la apă, jumătate din 
fonduri sunt subvenţionate de către 
Primărie şi, nici taxele şi impozitele 
locale nu au fost mărite: „Taxele şi 
impozitele locale nu au fost mărite 
deloc. Cu toate că ar fi nevoie de bani, 
dar am încercat prin orice mijloace 
să nu împovărăm populaţia. Pe noua 
lege am primit un miliard de lei vechi 
în plus la bugetul local şi încercăm 
să atragem fonduri prin toate 
oportunităţile posibile”. 

„Sunt mulţumit că am făcut 
tot ce-i omeneşte posibil 
pentru comună”

Mihai Nemeş, primarul comunei Călineşti

Mihai Nemeş este primarul 
comunei Călineşti de peste un 
deceniu. O perioadă grea, dar şi 
frumoasă, în care a încercat să 
schiţeze o strategie de dez-
voltare a comunei şi să o pună 
în practică. În ultimii trei ani 
de mandat, prin perseverenţă, 
ambiţie şi multă muncă a reuşit 
să bifeze realizări importante, 
care au schimbat faţa comunei 
Călineşti şi care, cu siguranţă, îi 
vor asigura un viitor mai bun. 
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Se spune că un gospodar poate 
să facă treabă multă şi bună 
cu bani puţini. Iar Mihai Ne-
meş, primarul comunei Că-

li neşti este cu siguranţă un gospo-
dar desăvârşit, aşa că a încercat să 
folosească cât mai bine bugetul local 
şi să atragă cât mai multe fonduri pen-
tru a asigura condiţii moderne şi civi-
lizate în comuna pe care o conduce. 
Infrastructura este, cu siguranţă, un 
barometru al dezvoltării locale, aşa 
că, evident, modernizarea ei s-a aflat 
pe lista de priorităţi ale administraţiei 
locale. 

Prima prioritate a fost realizarea reţelei 
de alimentare cu apă. 

Primarul Mihai Nemeş spune că: 
„Aducţiunea de apă e finalizată din 
2010, din păcate încă nu e autorizată, 
avem un impediment, apa fiind tul-
bure, în situaţii de ploi vine turbionată 
şi ne trebuie acele staţii de coagulare 
care trebuie montate înaintea sta ţiilor 
de tratare, deocamdată nu dispunem de 
sumele necesare achizi ţionării acestei 
aparaturi, dar vom face tot posibilul în 
cel mai scurt timp să le achiziţionăm. 
Costă cam 70.000 de euro. Am avut 
discuţii şi cu preşedintele CJ, nu dis-
pun nici ei de bani, ne-au ajutat cu 
şcoala care a ars şi îi mulţumesc pentru 
asta. 
Am depus la Ministerul Dezvoltării, la 
Liviu Dragnea o cerere, din păcate au 
intervenit şi acolo situaţiile astea şi nu 
s-au putut obţine bani, m-am consul-
tat şi cu cei de la CJ Maramureş şi aş 
putea să fac o investiţie multianuală, 
să scriem în caietul de sarcini că este 

cuprins pentru acest an 800 de milio-
ane de lei vechi şi cine îşi asumă să vină 
să facă staţia şi să o plătim pe rând, să 
plătim anul acesta dacă va fi o rectifi-
care, dacă nu din bugetul de anul vii-
tor. 
Am obţinut avizul de Apele Române 
şi de la Mediu, cei de la DSP în schimb 
ne-au cerut în avizul eliberat să cuprin-
dem şi staţiile, în proiectul iniţial nu 
erau staţiile, apoi constructorul a in-
trat în faliment şi situaţia a rămas aşa”. 

Reţeaua de alimentare cu apă acoperă 
toate cele trei sate, sunt circa 22 de km 
de reţea şi majoritatea gospodăriilor 
sunt deja racordate. 

Cât despre reţeaua de canalizare, pri-
marul spune că: „n-am reuşit să o fa-
cem încă, proiectul e terminat de vreo 
3 ani, n-am reuşit să îl finanţăm la nicio 
măsură, acum că s-a făcut dru mul Baia 

Sprie-Bârsana, vom găsi altă metodă, 
poate cu fose ecologice, vom vedea, pe 
drum nu se mai poate interveni 5 ani”. 

După canalizare, va urma, firesc asfal-
tarea uliţelor: „Acum suntem în sta-
diul de SF cu asflaltări uliţe comunale, 
5,3 km la Călineşti, SF-ul s-a depus în 
12 ianuarie, urmând să se demareze 
măsurile astea pentru finanţare. Cu 
documentaţia suntem gata”, spune pri-
marul. 

Tot legat de drumuri, primarul spune 
că „drumurile agricole le întreţinem 
cum putem, avem utilaje proprii. Din 
pă cate, drumurile de piatră trebuie 
între ţinute anual. Mai mult decât 
atât, în urma ploilor căzute în ultimul 
timp, torenţii căzuţi de pe versanţi au 
distrus multe din aceste drumuri. Dar 
intervenim şi le reparăm”. Primarul 
a pregătit documentaţia pentru un 
drum forestier care duce spre pădure. 

Un alt proiect important şi, de altfel, 
o prioritate constantă, a reprezentat-o 
modernizarea iluminatului public, 
scopul fiind economisirea de bani la 
bugetul local: „iluminatul public ar 
mai trebui reabilitat, avem peste 300 
de corpuri noi, că erau mari con su-
matoare, am primit o ofertă foarte 
avantajoasă, o firmă cehă care doreşte 
să înlocuiască toate corpurile cu cele de 
8 waţi, care produc cât alea de 36 waţi, 
este cu Led-uri şi îi vom plăti doar din 
diferenţa de economie pe care o facem 
la buget până la amortizarea investiţiei. 
Ulterior, banii rămân în bugetul local”. 

Infrastructură modernă  
la Călineşti 
Primarul Mihai Nemeş şi-a fixat ca şi prioritate modernizarea infrastructurii: reţeaua de alimentare 
cu apă e finalizată şi primarul speră că în curând va fi pusă în funcţiune, reţeaua de canalizare este 
rezolvată din punct de vedere al investiţiilor, iar drumurile, iluminatul public, salubrizarea au fost în 
permanenţă pe lista priorităţilor şi investiţiilor locale.   
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„Drumurile agricole le 
întreţinem cum putem,  
avem utilaje proprii. 
Din pă cate, drumurile de piatră 
trebuie între ţinute anual. 
Mai mult decât atât, în urma 
ploilor căzute în ultimul timp, 
torenţii căzuţi de pe versanţi 
au distrus multe din aceste 
drumuri. Dar intervenim  
şi le reparăm”. 

Mihai Nemeş
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Comuna Călineşti este o 
localitate cu o cultură şi 
o identitate aparte, care o 
transformă într-un veri-

tabil ambasador al Maramureşului 
autentic. Tocmai de aceea, primarul 
Mihai Nemeş s-a preocupat mult de 
păstrarea tradiţiilor, de dezvoltarea 
culturii, transmiterea către tânăra 
generaţie şi, bineînţeles de infrastruc-
tura din acest domeniu. Iar această 
preocupare se vede cu ochiul liber în 
obiectivele din comună. Se află în baza 
de construcţie un Centru de Infor-
mare tristică, care va promova comuna 
şi întreaga zonă, căminele culturale au 
fost dotate, mo dernizate, la fel, comu-
na are acoperite toate nevoile ce ţin de 
starea de sănătate a populaţiei. 

Primarul Mihai Nemeş detailează: 
„Pe cultură am demarat şi suntem 
aproape de final cu Centrul de infor-
mare turistică, înspre toamnă se va da 
în folosinţă, avem două persoane care 

vor deservi acest centru. Vom avea 
CD-uri, pliante, materiale care vor 
promova Călineştiul şi Maramureşul. 
La fel, avem un proiect de dotare a 
Căminului cultural la Călineşti, unde 
s-au făcut câte 10 costume populare 
pentru bărbaţi şi 10 pentru femei, 
acestea sunt aproape terminate, am 
cum părat tot prin acest proiect o 
staţie de amplificare, videoproiectare, 
dulapuri etc. Este vorba despre un 
proiect pe Grupul de Acţiune Locală 
Mara-Gutâi, unde, printre cele 4 pro-
iecte câştigate a fost şi acesta, care se 
cifrează la 40.000 de Euro. Prin alt 
proiect am luat un buldo-escavator 
cu 83.000 de Euro. Al treilea proiect 
vizează cumpărarea unei maşini pentru 
situaţii de urgenţă, proiectul e câştigat, 
în maxim o lună cred că o vom duce 
la primărie. Şi al patrulea proiect e tot 
pe partea culturală şi prevede dotarea 
căminelor din Văleni şi Corneşti, cu 
scaune, cu staţie de amplificare, cu du-
lapuri, cu tot ce trebuie”. 

Primarul Mihai Nemeş ştie că investi-
ţiile în educaţie sunt cele mai sigure 
investiţii pentru viitor, de aceea a in-
vestit constat în infrastuctura şcolară. 
În urmă cu aproape doi ani a avut loc 
un incendiu care a mistuit gră diniţa, o 
parte din şcoală şi brutăria din comuna 
Călineşti, însă clădirea în care trebuia 
să se ţină cursuri nu a fost finalizată 
nici în ziua de astăzi. 
Primarul spune că: „am reuşit cu aju-
torul CJ şi a domnului preşedinte să 
facem lucrările de rezistenţă, şcoala 
era foarte veche, de prin anii ’50, am 
reuşit reconstruirea ei, acoperirea, 
geamuri termopan şi cam atât. Din 
lipsă de fonduri n-am putut continua. 
Copiii stau înghesuiţi în centrul de in-
formare a şcolii şi sala profesorală, ar fi 
mare nevoie de bani, am făcut demer-
suri la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Maramureş şi prin Prefectură cei de la 
Inspectorat au depus un memoriu la 
Ministerul Dezvoltării, dar încă n-am 
primit niciun răspuns”.

O altă lucrare aflată în derulare este noul sediu al primăriei, începută 
în 2008, printr-o hotărâre de Guvern şi continuată cu fonduri din 
bugetul local: „am mai completat din bugetul local, am evoluat 
puţin, dar ar mai trebui acoperişul. Şi pe urmă să vedem cum se mai 
pot aduce bani”. 

Educaţie, cultură, sănătate,
barometrul unei comunităţi 
prospere şi civilizate 

Pentru trecutul şi viitorul oricărei comunităţi, cultura şi educaţia 
reprezintă priorităţile zero, iar dacă vorbim de prezent, interesul 
pentru starea de sănătate a populaţiei este vital. Primarul Mihai 
Nemeş, din Călineşti, a încercat să îmbine grija pentru trecut, 
prezent şi viitor în investiţii consistente în toate cele trei domenii.  

ProIeCte  
şI strategII 

Primarul Mihai Nemeş a încer-
cat să încurajeze şi dezvoltarea 

agriculturii: „Avem doritori cu 
Măsura 141 pe PNDR, avem 

fermieri pe care încercăm să-i 
determinăm să facă proiecte, 

avem şi la Văleni o asociaţie: 
Asociaţia Profesională Agricolă 
pentru Valorificarea Inteligentă 

a Ecosistemului din Văleni  
„A.P.A.V.I.E.”, care are vreo 200 
de membri, atât din comună, 

cât şi din satele învecinate. 
Încercăm prin aceasta să 

determinăm populaţia să facă 
proiecte şi să obţină bani, mai 

mult, primăria, împreună cu 
această asociaţie, a cumpărat 

un banc de răcire de 1000 
de litri, investiţie care a fost 
autorizată de către Direcţia 
Sanitar-Veterinară, spaţiul a 

fost dotat. Din păcate, oamenii 
sunt reticienţi şi nu prea aduc 

lapte”.

„Pe cultură am demarat şi sun-
tem aproape de final cu Centrul 

de informare turistică, înspre 
toamnă se va da în folosinţă, 

avem două persoane care vor 
deservi acest centru. Vom avea 
CD-uri, pliante, materiale care 

vor promova Călineştiul şi 
Maramureşul. La fel, avem un 
proiect de dotare a Căminului 

cultural la Călineşti (…) 
Este vorba despre un proiect 
pe Grupul de Acţiune Locală 

Mara-Gutâi”.

Mihai Nemeş

Primăria Călinești
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La capitolul sănătate, Călineştiul are aco-
perite cam toate nevoile şi, nici aici nu 
lipsesc proiectele. Primarul Nemeş spune 
că: „Avem doi medici la nivel de comună, 
unul în Văleni, unul în Călineşti, care 
deservesc populaţia, avem şi farmacie şi 
medic dentist.  La Văleni ar fi nevoie de 
o investiţie nouă, am făcut în acest sens şi 
un proiect, dispensarul e vechi, am zis că 
mai bine fac un proiect unde am investit 
40.000 de lei, probabil că din banii aceia şi 
o sumă asemănătoare puteam să-l refacem 
noi. La primărie, cu 1,7 miliarde, am făcut 
cât de cât o modernizare, să putem să ne 
desfăşurăm activitatea până se va termina 
noul sediu”. 

„Am lucrat la noua strategie pe GAL 
2014-2020 şi acolo cum am prins 4 
proiecte, sper că vom putea prinde 
cât mai multe, sper ca noua strategie 
să ne lase să facem şi alte investiţii 
gen asfaltări, terenuri de sport, 
reabilitări cămine culturale. 

Şi noi ne-am definitivat strategia pen-
tru perioada 2014-2020, infrastuctura 
locală va fi prioritatea noastră pentru 
această perioadă. 

Ne-am pregătit proiecte şi obiec-
tive pe toate domeniile, cultură, 
infrastuctură etc. 

Ne-am dori în primul rând canaliza-
rea, asfaltări drumuri şi uliţe comu-
nale, un drum vicinal forestier care 
duce din Călineşti spre pădurea 
comunală, care ar fi foarte util şi 
important, s-ar şi dezvolta zona 
care e foarte frumoasă, s-ar putea 
cultiva fructe de pădure, s-ar putea 
face ferme de creşterea animalelor. 
Am făcut ridicările topo, acum 
urmează să semnez un contract de 
consultanţă pentru un proiect. 
Facem parte din Asociaţia de 
Dezvoltare Ţara Maramureşului şi 
încer căm să facem şi acolo proiecte 
acum, recent, am avut adunarea 

membrilor, la Sighet, unde am iden-
tificat nişte oportunităţi. Suntem în 
zona eco-turistică cu Budeşti, Ocna-
Şugatag şi Deseşti, unde încercăm 
să promovăm frumuseţea zonei şi 
am dori să nu facem nimic în ceea 
ce priveşte industrializarea, vrem să 
facem o zonă turistică, ecologică, 
să facem o pistă de biciclete, traseu 
turistic, plus că vrem să promovăm 
pensiunile tuiristice, omul să meargă 
să vadă cum se mulge vaca, cum 
se trăieşte tradiţional într-un sat 
maramureşean. Avem şi o asociaţie 
de vânătoare pe raza comunei”, a 
spus primarul Mihai Nemeş.
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„Am reuşit cu ajutorul CJ şi a domnului preşedinte să facem 
lucrările de rezistenţă, şcoala era foarte veche, de prin anii ’50, am 
reuşit reconstruirea ei, acoperirea, geamuri termopan şi cam atât. 
Din lipsă de fonduri n-am putut continua”.

„Avem doi medici la nivel de comună, unul în Văleni,  
unul în Călineşti, care deservesc populaţia, avem şi farmacie  
şi medic dentist. La Văleni ar fi nevoie de o investiţie nouă”.

Mihai Nemeş

Centrul de Informare Turistică
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„ÎnvârtIta 
văLenarILor”

În preajma Rusaliilor, an de an, sa-
tul Văleni se transformă într-un 
adevărat muzeu în aer liber, în care 
sunt prezentate tot ce are mai frumos 
satul maramureşean, începând cu 
costume populare, până la muzică şi 
dansuri. Pentru ca tradiţiile să dăinuie, 
în urmă cu peste un deceniu s-a 
înfiinţat Asociaţia cultural „Tiberiu 
Utan”, cu scopul propăşirii vălenarilor 
în plan spiritual. Doamna Ileana 
Tăut Utan a început în urmă cu 12 
ani şi evenimentul devenit tradiţie: 
„Învârtita vălenarilor”. 
După ce a ajuns primar, Mihai 
Nemeş a pus umărul la dezvoltarea 
evenimentului, astfel că sărbătoarea 

a tot crescut şi a ajuns în acest an la 
cea de-a XII ediţie: „Duminică, 1 
iunie, a avut loc cea de-a XII-a ediţie 
a sărbătorii „Învârtita vălenarilor”. Eu 
zic că a fost o sărbătoare reuşită, cu 
toate problemele care au fost înainte 
legate de organizare, au fost prezenţi 
solişti de marcă. A fost prezentă 
Hora TV cu fimări şi cu artişti dintre 
care o amintesc pe Voichiţa Nemeş, 
cea care s-a ocupat de organizarea 
a tot ce înseamnă partea artistică, 
a fost Vasile Copa, Ana Hossu etc. 
Sărbătoarea a început în anul 2004, la 
iniţiativa doamnei Ileana Tăut Utan, 
care a organizat în grădina casei sale 
o manifestare,. După ce am ajuns eu 
primar, am preluat şi am dezvoltat 
această manifestare. Este un eveniment 
realizat cu scopul păstrării tradiţiilor şi 

transmiterii către tânăra generaţie. În 
acest sens pot să spun că fiecare din sat 
îşi croieşte şi îşi confecţionează haine 
de sărbătoare şi în zile deosebite cum 
e aceasta, Învârtita Vălenarilor, de 
Crăciun, de Paşte, de Rusalii, vălenarii 
şi le poartă cu mândrie la biserică şi în 
sat”.

JoCu’ La Șură  
Pe  vaLea 
CosăuLuI
Nici satul Călineşti nu duce lipsă de 
manifestări. Dimpotrivă. Aici a fost 
reînviat Jocu’ la şură, care are loc în 
fiecare duminică. 

Primarul Mihai Nemeş spune că: „la 
Călineşti avem Jocu’ la şură, datorită 
Măriucăi Verdeş căsătorită în comuna 
noastră şi văd că acest program se ţine 
duminică de duminică. 
Mai mult, de Sf. Petru avem nişte 
invitaţi UNESCO în comuna noastră, 
o să le prezentăm bisericile vechi de 
lemn şi încercăm să facem lobby pentru 
a intra în patrimoniul UNESCO.

Mai mult decât atât, în 29 iunie, 
de sărbătoarea Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel va fi şi sărbătoarea comunei 
„Zilele Călineştiului”. 

„Va fi o ma nifestare ca şi la Văleni, 
cu invitaţi, program artistic. Eu am 
ţinut două ediţii în urmă cu câţiva 
ani, apoi s-a renunţat şi acum facem 
a treia ediţie”, spune primarul. 

Călineştiul răsună  
de tradiţii şi voie bună 

Comuna Călineşti, o vatră cu 
bogate tradiţii, un sat curat 

românesc, aşezat între Iza şi 
Cosău, este un loc unde s-au 
păstrat nealterate tradiţiile şi 

obiceiurile strămoşeşti, graiul şi 
portul popular.  

Pentru ca acestea să dăinuie 
pe veci, au loc mai multe 

manifestări culturale  
deosebite. 

ÎNVÂRTITA VĂLENARILOR  
Este un eveniment realizat cu scopul 

păstrării tradiţiilor şi transmiterii către 
tânăra generaţie.

La Călinești a fost reînviat  
JOCu’ LA şuRĂ, care are loc în fiecare 

duminică.
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Măriuca Verdeş, cea care a reînviat Jocu’ la şură, spune că: 
„Jocu’ la Șură  pe  Valea Cosăului se  desfășura du minică de 
duminică  sau în sărbători la o anumită gospodărie, iar când 
ploua, se băgau în șuri, asfel se mai găsesc șuri podite de pe 
acele  vremuri. După  apariția căminelor cultural, jocul s-a 
mutat acolo sau în sopruri. Acest „eveniment “ al satului 
unde se întâlneau toate generațiile a fost un loc prielnic 
pentru a se uni satul, a povesti, a se vedea și a se bucura de 
momentele petrecute în acel context. Readucerea Jocului la 
Șură în satul Călinești, a fost un gând  pe care l-am avut din 
vremea copilăriei, iată că, după o anumită perioadă de timp, 
el s-a materializat prin Călineștenii Țării Maramureșului, un 
grup format din toate generațiile de vârstă, care încearcă să 
reamintească jocul, portul autentic, horea bătrânească și multe 
altele. Am să continui cu Călineștenii Țării Maramureșului 
Jocu’ la sură, pe urmă am făcut o invițație unei delegații 
UNESCO pentru a încerca de a conserva și promova cultura 
tradițională locală. Mai am și alte gânduri, acela de a deschide 
tabere pentru învățarea jocului, a meșteșugurilor și multe alte 
gânduri alături de Călineștenii Țării Maramureșului și alte 
suflete care văd în aceeași direcție cu mine.”

MuzeuL traDIŢIILor 
DIn CăLIneştI
Tot pentru a-şi pune mai bine în valoare identitatea şi 
cultura tradiţională, primarul Mihai Nemeş a avut demult 
în plan înfiinţarea unui muzeu. În acest sens a fost cum-
părată o casă tradiţională veche, şi, acum, autorităţile 
locale doresc să-l amenajeze şi să adune exponate. 
Primarul face un apel către toţi localnicii care deţin obiecte 
vechi legate de specificul local, de tradiţiile autentice şi care 
ilustează modul de viaţă al maramureşenilor de altă dată, 
să le doneze muzeului, deoarece, în acest fel, contribuie 
la eternizarea satului lor, la păstrarea identităţii locale şi 
transmiterea căre tânăra generaţie. Mai multe, numele lor, 
ca şi donatori, va fi pus la loc de cinste în muzeu şi văzut de 
toţi cei care vor trece pragul muzeului. 

Pentru a pune în valoare obiectivele comunei, primarul 
Mihai Nemeş a schimbat şi panourile de la intrarea în 
localitate cu nişte panouri frumoase, lucrate tradiţional, în 
lemn, de meşterul Teodor Bârsan. 

Pe viitor, primarul îşi doreşte să mai cumpere o casă veche: 
pentru „Jocul la Şură” ne dorim să găsim o locaţie pentru 
la anul, o casă bătrânească cu grădină, în prima fază să o 
închiriem, apoi să o cumpărăm fie din bugetul local, fie 
cu bani europeni. Acum facem manifestarea la o locaţie, 
proprietate privată, omul e dispus să o vândă”.
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„Readucerea Jocului la Șură în satul Călinești, a fost 
un gând  pe care l-am avut din vremea copilăriei, iată 
că, după o anumită perioadă de timp, el s-a material-
izat prin Călineștenii Țării Maramureșului, un grup 
format din toate generațiile de vârstă, care încearcă să 
reamintească jocul, portul autentic, horea bătrânească 
și multe altele”. 

Măriuca Verdeș
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Biserica din lemn închinată 
Naşterii Maicii Domnului, 
construită în 1630, este 
amplasată în Căieni, pe par-

tea estică a satului, pe dealul cimi-
tirului, într-o poziţie relativ izolată, cu 
privelişte peste sat. 
La începutul secolului al XIX-lea, 
biserica a fost modificată drastic. Tot 
peretele nordic al clădirii a fost mu-
tat cu trei metri mai la nord, ceea 
ce a dus la forma actuală înclinată. 
Peretele nou a fost făcut din grinzi de 
brad şi, desigur, picturile murale din 
secolul al XVIII-lea au fost distruse. 
În acelaşi timp, portalul neobişnuit 
de mare a fost adăugat în faţa intrării, 
pe faţada sudică. Masiva uşă de intrare 
este impresionantă prin mărimea şi 

proporţiile sale. O cruce gravată pe 
pragul uşii este sin gura decoraţie. Un 
acoperiş cu un singur rând de streşini 
acoperă în treaga structură, dar atât 
altarul, cât şi portalul au acoperişurile 
lor uşor coborâte. 

O altă bisericuţă frumoasă este cea 
din «Susani», construită în 1784. 
Fundaţia bisericii este excepţională: 
planul triconc arată influenţa clară a 
Moldovei, unde acest tip e dominant. 
Într-un plan triconc sunt trei abside 
la capătul estic al bisericii, nu numai 
obişnuita absidă estică a altarului, ci şi 
naosul cu două abside laterale, la nord 
şi la sud. Accesul în biserică se face 
prin faţada sudică, nu prin cea vestică, 
cum este de obicei în cele mai multe 
biserici din Maramureş. Chenarul larg 
este decorat cu viţă de vie, întoarsă pe 
piloni verticali, cu o cruce şi data 1784 
pe pragul uşii.  Acoperişul are streşini 
duble în jurul bisericii şi doar culmea 
altarului este uşor mai joasă decât 
principalul acoperiş. Pictura murală 

originală a fost aplicată pe bucăţile 
textile, care au fost văruite cu un strat 
preparat. Din păcate, la un moment 
dat, aceste picturi au fost îndepărtate, 
doar o mică bucată rămasă fiind do-
vada existenţei anterioare.

Călineşti,  locul în care 
credinţa şi tradiţiile  
sunt încrustate în lemn 

Pe lângă ospitalitatea specific maramureşeană, porţile frumoase 
şi tradiţiile inedite, localnicii din Călineşti se mândresc cu două 
biserici de o frumuseţe aparte. 

Biserica din Căieni, interior

Pictură în Biserica din Căieni

Portalul exterior al Bisericii din Susani Biserica din Susani

Biserica din Susani  
a fost construită în anul  

1784

Biserica din Căieni

În Al Doilea Război Mondial, 
64 de militari din comuna 
Călineşti au căzut la datorie. În 
memoria aces tora, locuitorii au 
dezvelit o placă comemorativă 
din marmură albă (di men siuni 
de 1,60 x 1,80 m), pe peretele 
bisericii. 
Un astfel de monument există 
şi în faţa bisericii din Văleni, sat 
în care 49 de soldaţi au căzut în 
cele două războaie mondiale. 

În Călineşti se păstrează şi obi-
ceiuri străvechi, care repre zin tă 

un adevărat spectacol pentru 
oaspeţi: nunta, semă natul pe 
Cosău, jocul la şură. 

De asemenea, bătrânele din 
zonă sunt dispuse să povestească 
tu riştilor legen de cu Fata Pă-
du rii, Omul Nopţii şi strigoi. 
Mai mult, la intrarea în satul 
Corneşti există un loc inedit, 
nu mit «Râpa înconjurată», un-
de se spune că noaptea se ve deau 
luminiţe care pâlpâie. Bă trânele 
spun că ar fi fost spiritele unor 
oameni plecaţi în lumea cealaltă.  



ProIECTE  
judEţENE 

cu impact major asupra Călineştiului 

Drumul este în plină exe-
cuţie şi are toate şansele 
să fie finalizat în acest an. 
În 8 octombrie 2014 a 

avut loc predarea-primirea amplasa-
mentului şi a bornelor de reper pentru 
lucrările rămase de executat în cadrul 
proiectului „Reabilitare traseu de 
drum judeţean Baia Sprie (DN 18) – 
Cav nic (DJ 184) – Ocna Şugatag (DJ 
109 F) – Călineşti (DJ 185) – Bârsana 
(DJ 185).” 
În aceeaşi zi a fost emis şi ordinul de în-
cepere a lucrărilor. Firma câştigătoare 
a licitaţiei pentru efectuarea lucrărilor 
rămase de executat este S.C. Diferit 
SRL Cluj-Napoca, iar valoarea con-
tractului de lucrări, având nr. 6651 din 
23.09.2014 este de 79.058.183,19 lei, 
fără TVA.

Proiectul Circuitul bisericilor de lemn 
din Transilvania de Nord” se află într-
o fază avansată de implementare şi 
vizează 16 biserici de lemn localizate 
în diferite zone ale Maramureşului, 
respectiv: Bârsana, Bogdan Vodă, Bot-
iza, Călineşti, Copalnic Mănăştur, sat 
Cărpiniş, Deseşti, Ieud, Ocna Şugatag 
(sat Şugatag), Poienile Izei, Reme-
tea Chioarului, Rozavlea, Săcălăşeni, 
Şişeşti (sat Plopiş, Şurdeşti). 

Creşterea gradului de accesibilitate 
ale bisericilor de lemn selectate se 
va realiza prin reabilitarea drumuri-
lor de acces din drumul judeţean sau 
naţional principal până în punctul de 
vizitare din incinta monumentului pe 
o distanţă de maxim 1 km şi prin real-
izarea de parcări pentru autoturisme şi 

autocare în proximitatea drumului de 
acces în incinta obiectivului. 
Dezvoltarea infrastructurii conexe zo-
nei turistice aferente monumentelor 
istorice presupune construirea unui 
punct de informare turistică, alimen-
tarea cu apă din surse locale individ-
uale sau prin racordarea la sis temul 
centralizat de alimentare cu apă în cel 
mai apropiat punct, canalizarea ape-
lor uzate, iluminatul stradal în zona 
monumentului istoric şi a parcării, 
iluminatul arhitectural şi de punere în 
valoare a obiectivului. 

Consacrarea monumentului istoric ca 
destinaţie turistică prin sporirea vizi-
bilităţii acestuia, va fi rezultatul unei 
serii de activităţi de informare şi pro-
movarea a circuitului turistic.

Două dintre cele mai importante proiecte derulate de Consiliul Judeţean Maramureş vor avea un im-
pact major şi asupra comunei Călineşti: „reabilitarea drumului Baia Sprie-Bârsana” şi proiectul „Circuitul 
bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”. 


