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 Obiectul întrebării scrise: Lipsa transportului public în  Maramureșul istoric.  

 

     Stimate Domnule Ministru, 

 

În zilele noastre, mobilitatea reprezintă o caracteristică importantă pentru adaptarea 

cetățenilor la traiul alert creat de globalizarea accelerată.  

Nevoia cetățenilor, în special acelora din zonele mai puțin industrializate, de a se deplasa 

din localitatea natală într-o altă localitate, unde își au locul de muncă sau își desfășoară studiile, 

reprezintă o realitate care nu mai poate fi negată de către decidenți, posibilitatea de deplasare 

constituind  un factor decisiv atât în asigurarea traiului lor zilnic și/sau al familiilor acestora, cât 

și, mai rar ce-i drept, a bunăstării lor.  

Capacitatea de a ajunge la locul de muncă care se află în altă localitate sau posibilitatea 

de a se deplasa la studii reprezintă, indubitabil, atribute care pot decide reușita în carieră ori pe 

palierul educațional și, implicit, pot decide viitorul și chiar existența unei persoane.  

Atâta timp cât, pe de o parte, nu se investește în crearea de noi zone industriale, iar, pe de 

alta, autoritățile locale nu au deschiderea necesară pentru a atrage investitori în localitățile pe 
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care le au în grijă, este nevoie de implementarea unui sistem de transport public, care să fie în 

strânsă legătură cu nevoile cetățenilor din zonele respective.  

Nu ne mai putem preface că nu există astfel de probleme și nu mai pot fi ignorate cazurile 

în care cetățenii nu au cu ce să se deplaseze la/de la muncă sau școală.  

Am fost sesizat de mai multe persoane din comuna Ruscova, județul Maramureș, 

localitate, unde etnicii ucraineni reprezintă majoritatea populației, despre faptul că nu există o 

companie de transport, fie ea privată, fie publică, care să asigure accesul cetățenilor comunei 

către principalele centre de studii ori către locurile de muncă din Sighetu Marmației sau Vișeu de 

Sus.  

Trebuie reamintit faptul că cetățenii zonei Văii Ruscova nu au acces nici la transportul 

feroviar, singurele variante de deplasare pentru locuitorii comunei fiind autobuzele venite din 

comuna Poienile de Sub Munte, care, de obicei, atunci când ajung în Ruscova, nu mai au locuri 

disponibile, în special pe timp de pandemie.  

Față de cele prezentate mai sus, stimate domnule ministru, vă rog să-mi comunicați, în 

scris, următoarele: 

1) Există o strategie la nivelul Ministerului pe care îl conduceți pentru a conecta zonele 

în care nu există transport în comun de principalele centre din regiune? 

2) Dacă Ministerul condus de Domnia voastră poate veni cu măsuri concrete privind 

soluționarea problemelor reclamate de cetățenii comunei Ruscova, județul 

Maramureș? 

 

 

            




