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finalizarea rețelei de apă, inclusiv 
cu branșamente, în localitatea 
Iojib. Am reușit să o terminăm și 
pe aceasta, am făcut predarea către 
Apaserv urmând ca, în scurt timp, 
să se facă branșamente. „Finalizarea 
lucrărilor de extindere la căminul 
Băbășești” este un alt proiect pe care 
îl putem bifa. 

Un alt proiect, cu care am venit în 
urmă cu an în fața cetățenilor, a fost 
„Modernizare centru de comună”. 
Este un proiect amplu, care va 
dura mai mult, cuprinde absolut 
tot centrul și, neavând fonduri să 
îl realizăm în totalitate într-un an, 
îl facem pe bucăți. Am început cu 
partea dinspre școală și vom con-
tinua cu întreg centrul. 
Aș aminti apoi de proiectul „reali-
zare trotuare din pavaj în localitatea 
Medieșu Aurit” strada Principală 
și Gării. Aveam un trotuar vechi, 
turnat în urmă cu peste 10 ani, care 
s-a degradat în timp. Mulți dintre 

cetățeni au început să circule pe 
drumul județean, ceea ce nu e ok 
pentru siguranța lor. Am reușit să 
finalizăm și acest proiect în pro-
porție de peste 90%, iar lumea a 
început deja să circule din  nou pe 
trotuar. 
Am promis apoi un sistem de supra-
veghere video, care este finalizat și 
funcțional. Avem 57 de camere în 
toată comuna, inclusiv în sate. Am 
reușit, de asemenea, să realizăm un 
alt proiect important: „Reabilitare 
infrastructură în Medieșu Aurit, 
strada Sf. Ioan și Florilor”. 

Reporter: A trecut un an de la 
alegerile locale. Cum ar arăta un 
scurt bilanț al acestei perioade? 

Marian Torok: Într-un singur an, 
investițiile realizate la nivelul co-
munei Medieșu Aurit se ridică la 
peste 5,8 milioane de lei. Pentru 
mine, toate investițiile făcute în 
Medieșu Aurit sunt importante, 
nu pot să spun că una este mai 
importantă decât alta. Ceea ce 
am promis în campania electorală 
a fost un angajament pentru o 
perioadă de patru ani. Din păcate, în 
administrația locală nu se derulează 
atât de repede, din cauza birocrației 
și a documentațiilor necesare. De 
aceea, îi rog pe cetățeni să aibă răb-
dare, toate problemele lor sunt pe 
lista noastră de priorități, dar, exact 
ca într-o familie, trebuie să vezi cum 
te încadrezi în buget, ce faci întâi, 
ce oportunități de finanțare sunt 
disponibile. Însă, chiar dacă a trecut 
doar un an, am reușit să facem 
investiții multe, unele mai mari, 
altele mai mici. În primul rând, aș 
aminti că s-a finalizat extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze în 
localitatea Românești. Toți cetățenii 
satului Românești pot să își depună 
cereri pentru racordare la gaz. Tot 
în Românești, avem proiectul de 
reabilitare a infrastructurii rutiere, 
care s-a finalizat. Este un drum foarte 
circulat și cred că toată lumea este 
mulțumită. Este o șosea cu o lățime 
de 4 metri, plus un acostamentul de 
câte jumătate de metru pe fiecare 
parte, are o grosime de 10 cm și a 
trecut o iarnă peste el și a rămas la 
fel. Un alt proiect important cu care 
am venit în fața cetățenilor a fost 
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„Îi rog pe cetățeni să aibă 
răb dare, toate problemele 

lor sunt pe lista noastră 
de priorități, dar, exact ca 

într-o familie, trebuie să vezi 
cum te încadrezi în buget, ce 
faci întâi, ce oportunități de 

finanțare sunt disponibile”.

Marian Torok, primarul comunei 
Medieșu Aurit
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De asemenea, am achiziționat, la 
începutul anului, o autobasculantă, 
cu care am reușit să întreținem și să 
reabilităm 5-8 km de drumuri de 
câmp. 
Apoi, anul trecut m-am lovit de o 
altă problemă: când am fost ales 
primar nu aveam niciun drum co-
munal intabulat. Prima condiție 
pentru reabilitarea drumurilor 
este să fii legal proprietar, altfel nu 
poți să atragi fonduri. Astăzi, după 
un an, pot să spun că avem 10 km 
de drumuri comunale care sunt 
intabulate pe Primărie, motiv pentru 
care, săptămâna trecută, am primit 
proiectul pentru reabilitarea tuturor 
drumurilor din localitatea Medieșu 
Aurit, lucru care se va realiza cel mai 
probabil anul viitor, după ce se vor 
finaliza lucrările de apă și canalizare. 
După cum se știe, noi suntem prinși 
în Master Plan. Recent, s-a semnat 
contractul pentru extindere stație 
de epurare în Medieșu Aurit, stația 
existentă fiind foarte mică. Prin 
acest proiect, stația de epurare va fi 
la standarde europene, iar apele vor 
fi deversate în Someș. În 16 august 
2021, a fost semnat contractul 
pentru extinderea rețelei de apă 
canal în toată localitatea Medieșu 
Aurit, în toată localitatea Românești 
și apă în întreaga localitate 
Băbășești. Lucrările vor începe din 

această toamnă, iar anul viitor se vor 
finaliza. Am depus, de asemenea, 
un proiect spre finanțare, astfel 
încât, după ce finalizăm lucrările de 
apă și canalizare, să se poată asfalta 
toate străzile, investiții pe care le-am 
promis și pe care în acest mandat o 
să le realizez. 
O altă problemă este nomenclatorul 
stradal, pe care noi nu l-am avut 
în comuna noastră, dar pe care am 
reușit acum să îl finalizăm, vom avea 
tăblițe și indicatoare pe fiecare stradă. 
Mergem mai departe, am promis 
„înființare rețea distribuție gaze în 
localitatea Iojib”, un proiect care este 
deja în faza de licitație și în primăvară 
vom începe efectiv lucră rile. 
Dacă tot vorbim de gaz, am primit 
soluția tehnică de la cei din Târgu 
Mureș pentru Potău și Băbășești. 
Se va face investiția deodată pentru 
cele două localități. Studiul de 
fezabilitate este gata și preconizez 

ca, anul viitor, să obținem toate 
avizele necesare, astfel încât, în 
2023, să demarăm efectiv lucrările. 
Suntem într-o fază avansată și cu 
proiectul de reabilitare a sediului 
primăriei. Am trecut la CNI de 
toate etapele și așteptăm următorii 
pași. Este un proiect pe care sigur o 
să reușim să îl implementăm în acest 
mandat. 
Un alt proiect promis a fost cel 
pri vind sala de sport, depus de 
asemenea pentru finanțare la CNI. 
Un alt proiect major este Podul 
peste râul Someș, care se află în 
stadiul de licitație și în maximum o 
lună sper să avem câștigătorul, să se 
facă predarea de amplasament și să 
înceapă lucrările efectiv. 
Avem un proiect pe care îl vom 
depune spre finanțare pentru înfiin-
țarea unei piste de biciclete, în 
colaborare cu Primăria Satu Mare, 
Primăria Odoreu și Primăria Apa. 
Vom avea probabil cea mai lungă 
pistă de biciclete, de la Apa până la 
frontieră. 
Dacă vorbim și despre satele mici 
Medieș Râturi, Medieș Vii, am 
ajutat la construcția unei capele în 
Medieș Vii, astfel încât, la sfârșitul 
lunii octombrie, cred că va fi ridi-
cată.  Acolo s-au făcut și niște lucrări 
la drumuri spre cimitir. 
La Medieș Râturi, am reabilitat sala 
din fosta școală, folosită pentru 
diferite evenimente. 

Reporter: Un scurt mesaj? 

Marian Torok: Mulțumesc pe 
această cale tuturor consilierilor 
lo cali, aparatului primăriei și mai 
ales cetățenilor pentru sprijin și 
încredere și îi rog să aibă răbdare, 
pentru că împreună vom realiza 
tot ceea ce ne-am propus până la 
sfârșitul mandatului. 

INTERVIU CU PRIMARUL COMUNEI 
MEDIEȘU AURIT, MARIAN TOROK 

1 an de mandat: scurt bilanţ, 
realizări și priorităţi 
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Reporter: La al câtelea mandat de 
viceprimar sunteți? 

Olah Szabolcs: Sunt la al treilea 
mandat, am mai fost viceprimar în 
perioada 2004-2012, iar în man-
datul trecut, consilier cu atribuții de 
viceprimar. 

Reporter: Cum a fost această 
perioadă de un an, care a trecut de la 
alegeri, pentru administrația locală 
din Medieșu Aurit? 

Olah Szabolcs: A fost o perioadă 
bună. Am început să facem multe 
lucruri importante pentru cetățeni. 
Aș aminti, în primul rând, partea 
de fond funciar. Foarte mulți 
oameni nu și-au primit titlurile de 
proprietate, terenurile, și am fă-
cut pași importanți în acest sens. 
Am emis mai multe titluri de 
proprietate într-un an de cât au fost 
emise în 8 sau 9 ani înainte, dar nu 
asta e important. Important este să 
rezolvăm problemele oamenilor. 
M-am ocupat și de un proiect POCU, 
care este în faza de finalizare și care 
îi are ca beneficiari pe cetățenii din 
categoriile defavorizate. Prin acest 
proiect, am asigurat înființarea a 13 
firme, finanțate cu 15.000 de euro, 
pentru a-și porni activitatea. Le-am 
asigurat, pentru perioada de iarnă, 
pachete cu electrocasnice pentru 
300 de familii. Am dat pachete cu 
alimente, s-au făcut cursuri, la școală 
s-au organizat ore de tip afterschool 
pentru copiii, asigurându-li-se și o 
masă caldă etc. Acestea sunt doar 
câteva dintre activitățile proiectului. 
S-a lucrat mult pe partea de 
infrastructură. 

Reporter: Ce vă doriți pentru 
perioada următoare? 

Olah Szabolcs: Un proiect im por-
tant ar fi reabilitarea castelului din 

Medieșu Aurit și introducerea în 
circuitul turistic. Până acum, nu 
l-am putut introduce în programele 
de finanțare, pentru că nu era în 
proprietatea noastră. 

Reporter: Cum a fost colaborarea cu 
primarul și cu Consiliul Local?

Olah Szabolcs: Foarte bună.  Ne în-
țe legem foarte bine și, până la urmă, 
cu toții ne dorim să facem lucruri 
bune pentru toți cetățenii comunei.

„Am emis mai multe 
titluri de proprietate 
într-un an de cât au 
fost emise în 8 sau 9 ani 
înainte, dar nu asta e 
important. Important este 
să rezolvăm problemele 
oamenilor”.

Olah Szabolcs, viceprimarul 
comunei Medieșu Aurit
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„A fost o perioadă bună,  
am început să facem multe lucruri 
importante pentru cetățeni”

OLAH SZABOLCS, viceprimarul comunei Medieșu Aurit
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Consilierii locali din Medieșu Aurit: 
gânduri și proiecte la un an de mandat 

BAN MIRCEA, 
consilier local PNL

„Sunt la primul 
mandat de consilier 
local și reprezint satul 
Românești. În acest 
prim an de mandat, am 
avut o colaborare bună 
cu domnul primar și cu colegii consilieri. Sunt 
foarte mândru de domnul primar și de realizările 
pe care a reușit să le bifeze: s-au asfaltat 
drumurile, s-a introdus gazul etc. În viitor, ne 
dorim să se finalizeze asfaltarea drumurilor și să 
realizăm alte proiecte benefice pentru cetățeni”. 

CHESEI STEFAN, 
consilier local PSD

„Sunt la primul mandat 
de consilier local. 
Anul care a trecut de 
la alegerile locale a 
fost unul mai greu, 
în primul rând din 
cauza restricțiilor 
și a problemelor cauzate de pandemia de 
coronavirus. Din punctul de vedere al proiectelor 
administrației locale, acestea sunt în grafic. După 
părerea mea, prioritățile comunei pentru viitor 
sunt, în primul rând, legate infrastructură, apoi 
este foarte importantă finalizarea Podului peste 
Someș, care va facilita accesul forței de muncă și 
investițiile”.

CHIȘ MONICA 
LILIANA,  
consilier local PNL

„Sunt la al patrulea 
mandat de consilier 
local. Spre deosebire 
de celelalte mandate, 
în care am întâmpinat 
dificultăți legate 
de exemplu de lipsa majorității, în mandatul 
acesta lucrurile merg foarte bine. Fiecare 
consilier are în vedere bunul mers al comunei 
și proiectele bune pe care le inițiază primarul 
și votează în consecință. Făcând parte din 
domeniul educațional, după părerea mea pe lista 
priorităților se situează educația, dar, pe lângă 
aceasta, se află și proiectele de infrastructură 
pe care domnul primar le-a inițiat: gazul, apa, 
drumurile etc. Sper ca, până la finalul mandatului, 
să avem cât mai multe realizări. Avem un primar 
implicat, dar și un consiliu local care susține 
proiectele comunității”. 

BOITOR ALEXANDRU, 
consilier local  
Pro România

„A fost un an pozitiv. 
Din punctul meu de 
vedere, prioritățile 
sunt apa, canalizarea 
și drumurile. S-au 
demarat deja toate proiectele, dar încă nu au 
început efectiv lucrările. Există înțelegere și 
colaborare la nivelul Consiliului Local”.

CORODAN CRISTIAN, consilier local PNL

„Din punctul meu de vedere, printre realizările importante ale administrației locale 
din acest an de mandat se numără: finalizarea trotuarului în Băbășești, a căminul 
cultural și a drumurilor de câmp.  Urmează să introducem gazul, apa și sperăm să 
facem cât mai multe lucruri bune pentru cetățeni”. 

5



Consilierii locali  
din Medieșu Aurit:  

gânduri și proiecte  
la un an de mandat 

FILIP DĂNUȚ,  
consilier local PNL

„Sunt la primul mandat 
de consilier local și 
reprezint satul Potău. 
Din fericire, în acest an 
lucrurile s-au mișcat și 
în satul Potău. Noi am 
avut probleme mari cu 
drumurile de câmp, iar domnul primar ne-a ajutat 
din prima lună după preluarea mandatului.  
Sunt foarte mândru de primarul nostru și ne 
bucurăm că este implicat și ambițios și facem o 
echipă bună la nivelul Consiliului Local. Pentru 
viitor, îmi doresc să se finalizeze podul peste 
Someș, care va fi o investiție majoră pentru 
întreaga zonă, de asemenea gazul, stația de 
epurare etc. Sunt proiecte mari, de care vor 
beneficia toți cetățenii”.

HUZĂU ALEXANDRU DANIEL,  
consilier local PMP

„Mă aflu la primul mandat de consilier local și sunt și cel mai tânăr dintre 
consilieri. Anul acesta mi s-a părut unul bun, am început cu dreptul. În satul 
Românești, pe care îl reprezint, prioritatea era asfaltarea, care s-a finalizat. 
Urmează să se finalizeze rețeaua de gaz, dar și rețeaua de apă. Echipa de la 
nivelul Consiliului Local funcționează foarte bine, fair-play, ne înțelegem bine și 
lucrăm împreună pentru binele comunității, indiferent de culoarea politică”. 

LOHAN ȘTEFAN, 
consilier local PNL

„Sunt consilier local 
în Medieș Râturi. În 
primul an am reușit să 
facem multe lucruri în 
această localitate. Am 
avut mari probleme cu 
drumurile de câmp și 
am reușit să le reabilităm în parte, au mai rămas 
câteva de finalizat anul viitor. De asemenea, 
avem probleme cu fondul funciar, respectiv cu 
intabularea terenurilor, dar sperăm ca, până la 
sfârșitul mandatului, să facem ceea ce ne-am 
propus”.  

HENDRE RADU, 
consilier local PNL

„Sunt consilier local în 
Iojib, la primul mandat. 
În anul care a trecut de 
la alegerile locale, în 
Iojib s-au realizat mai 
multe investiții.  
Aș aminti faptul că 
s-au reparat drumuri de câmp. Prioritățile pentru 
această localitate ar fi introducerea gazului și a 
apei și sper ca împreună să le realizăm”. 

KRECSUN ADRIAN, 
consilier local PNL

„Sunt consilier local în 
Potău. Pot să spun că 
și în această localitate 
lucrurile s-au mișcat 
în bine în acest an. 
Așteptăm introducerea 
gazului și Podul peste 
Someș”. 
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RACOLȚA IOAN, 
consilier local PSD

„Mi s-a părut un an bun 
pentru administrația 
locală, chiar dacă eu 
sunt din PSD, primarul 
a făcut treabă bună, 
nu am ce să-i reproșez, 
se fac lucruri bune. 
Noi, consilierii, indiferent de culoarea politică 
facem împreună echipă pentru binele cetățenilor. 
În localitatea Românești, pe care o reprezint, 
lumea așteaptă racordările la gaz, pentru că 
lucrările sunt finalizate, asfaltul s-a realizat anul 
trecut. Una dintre priorități ar fi realizarea unui 
pavaj de-a lungul străzii principale, deoarece 
trotuarul este deteriorat, iar când plouă mult, se 
adună apa. Am discutat cu domnul primarul să 
se realizeze trotuare ca în Medieșu Aurit și a fost 
deschis la discuții. O altă prioritate este legată de 
introducerea apei și a canalizării. Facem, dar în 
limita posibilităților, pentru că nu se pot realiza 
toate peste noapte, însă, încet, le realizăm pe 
toate”. 

SILVIU ZETEA, 
consilier local PNL

„Intenția mea, de 
mulți ani încoace, de 
a moderniza Medieșul 
cu asfaltarea tuturor 
străzilor, se continuă, 
ceea ce este un lucru 
bun și sper să ajungă cât 
mai repede la finalizare. Asta ar fi prima concluzie. 
A doua, faptul că se continuă extinderea rețelelor 
de utilități publice, fie că vorbim de gaz, apă sau 
canalizare, este un lucru lăudabil. A treia, îmi 
doresc să rămână în continuare aceeași tendință 
de a menține taxele și impozitele locale la nivelul 
cel mai jos posibil prevăzut de lege, pentru a 
atrage și alte investiții, așa cum se vede că au 
fost generate în ultima perioadă, deoarece acest 
lucru duce la creșterea nivelului de trai în comuna 
noastră. Practic, consilierii locali din Medieșu 
Aurit au făcut front comun în interesul proiectelor 
comunității și sper să meargă tot așa”. 

PALFI FLORIN, 
consilier local PNL

„Sunt la primul mandat 
de consilier local, 
reprezint Medieșu 
Aurit. Mă bucur că 
avem un primar tânăr, 
serios, implicat, care 
face treabă și cu care 
se poate comunica și sper să facem împreună 
lucruri cât mai bune pentru cetățeni. Problemele 
și prioritățile oamenilor sunt multe, dar trebuie 
luate pe rând. Încet și cu răbdare lucrurile se mișcă 
înspre bine. Trebuie să mergem înainte, să facem 
treabă și să lăsăm ceva în urma noastră”.

ROBAȘ GHEORGHE, 
consilier local PMP

„Acest prim an de 
mandat a decurs 
normal în administrația 
locală din Medieșu 
Aurit. Prioritățile sunt 
introducerea apei, a 
canalizării și a gazului, 
infrastructura. La nivelul consiliului local, 
indiferent de culoarea politică, facem echipă și 
treabă bună, ca să prospere Medieșu Aurit”. 
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POP MIRCEA DĂNUȚ, Delegat sătesc Medieș Vii

„În satul Medieș Vii, este aproape de finalizare construcția unei capele. Am 
început, de asemenea, să lucrăm la construcția unui drum de pământ. 
Sunt proiecte importante pentru cetățeni și mulțumim pe această cale 

domnului primar și consilierilor locali”. 



Dragi copii, dorim ca școala 
să vă inspire, să cercetați 
totul cu curiozitate, să 

priviți lucrurile cu ochii larg deschiși, 
să ascultați atent ce se întâmplă în 
jurul vostru și atunci veți descoperi 
o lume total nouă! Vă dorim ani de 
școală frumoși și plini de succes!
Dumneavoastră, stimați părinți, 
vă dorim să fiți mândri de copiii 

dumneavoastră, iar dascălilor multă 
putere de muncă, sănătate și să nu 
uitați niciodată că societatea se 
bazează pe munca, talentul și profe-
sionalismul dumneavoastră!

Un an nou școlar plin de 
realizări!

Primar, Marian Torok 

A început 
școala! 
Cu emoții, speranțe și 
flori, însoțiți de părinți, 
elevii și preșcolarii din 
Medieșu Aurit s-au 
întors în 13 septembrie 
la școală. Anul școlar 
2021-2022 se încheie pe 
11 iunie 2022, are 34 de 
săptămâni și este împărțit 
în două semestre şi trei 
vacanțe, din care două 
pentru toți elevii, plus o 
vacanță pentru elevii din 
ciclul primar şi copiii de 
la grădiniță, fiind unul 
dintre cei mai scurți ani 
școlari din istoria recentă. 
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Dragi elevi, stimați părinți, 
distinși colegi profesori,

După o vacanță frumoasă, 
Școa la Profesională Geor-
ge Coșbuc îşi deschi de 

larg porțile pentru un nou an școlar 
atipic, ancorat în realitatea pe care o 
trăim şi o simțim cu toții.  
Începerea școlii sub aceste auspicii 

este într-adevăr o provocare, dar 
şi o datorie faţă de voi, elevii școlii 
noastre, pentru a vă crea un ambient 
educațional sigur. 
Bobocilor, elevilor care ne pășesc 
pentru prima dată pragul, le urez: 
Bun venit la școala noastră! Sperăm 
ca anii pe care îi vom petrece îm-
preună să fie anii formării voastre ca 
oameni. 
În școală, dragi elevi, aflați lucruri 
noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți 
noi deprinderi, învățați cum să des-
co periți lumea din jurul vostru, dar și 
să priviți în voi înșivă. 
Elevilor noștri, celor care au mai 
puține emoții astăzi, le urez: Bun 
revenit acasă! Continuați să ne faceți 
mândri! Drumul vostru continuă în 
acest an școlar. 
Noi, profesorii, vă suntem alături, 
călăuze și prieteni la care puteți apela 
de câte ori aveți nevoie.
Școala este frumoasă, curată, înzes-
trată cu tot ce este necesar desfășurării 
unui învățământ modern, de calitate: 
mobilier ergonomic în toate sălile 
de clase, biblioteca bogată care vă 
așteaptă să-i descoperiți tainele, o 
sală de calculatoare conectate la 
internet, laboratoare, sală de sport, 
teren de sport.
Așteptăm din partea voastră dorința 
de a învăța, muncă temeinică și 
respect pentru tot ceea ce vă punem 
la dispoziție.
Dragi părinți, vă asigurăm că vom 
face tot ceea ce ne stă în putință 
pentru a răspunde exigențelor dum-
nea voastră.
Vă rugăm să fiți alături de noi, să ne 
sprijiniți în realizarea unui adevărat 
parteneriat din care vor avea de 
câștigat copiii dumneavoastră .

Vă rugăm să răspundeți chemărilor 
școlii, pentru că, fără o relație strânsă 
școală-familie, este greu să reușim. 
Am toată încrederea că vom da 
dovadă de înțelepciune, unitate, 
maturitate și empatie în această 
perioadă dificilă. Este extrem de 
important să îi educăm pe copii să 
respecte măsurile igienico-sanitare, 
de distanțare și să nu inducem teama, 
frustrarea și gândirea negativă. 
Ne dorim ca instituția noastră să dea 
șanse egale fiecărui elev, pentru că 
studiile în această școală înseamnă 
șansa unei cariere de succes în viitor. 
În acest context, vă dorim dragi elevi, 
să vă simțiți bine în școala noastră, 
să aveți curajul, perseverența şi 
tenacitatea de a nu ceda greutăților, 
iar reușita să fie pentru voi sintagma 
de călăuză în toate situațiile! 
Sperăm să avem cu toții un an 
școlar cât mai bogat, cu rezultate 
de care să ne bucurăm, iar aceste 
rezultate înseamnă nu numai note 
mari şi un comportament exemplar, 
ci şi bucuria de a veni la școală cu 
conștiința că zilnic veți învăța lucruri 
noi şi frumoase.
În final, doresc să mulțumesc colec-
tivului de cadre didactice pentru 
dăruirea și profesionalismul de care 
au dat dovadă an de an. Vă urez să 
fiți sănătoși, puternici și răbdători 
pentru ca împreună să ducem acești 
copii pe o treaptă mai sus, pe o 
treaptă a performanțelor. 
Scenariile școlare din această pe-
rioa dă cer, este adevărat, eforturi 
suplimentare din partea noastră, pe 
care le vom face împreună, cu empatie, 
colegialitate, cu puterea de a ne pune 
în practică nobila misiune pe care o 
avem – indiferent de con diții.
Autoritățile naționale, județene şi 
locale ne sunt şi ne vor fi alături 
prin suportul legislativ, material şi 
tehnologic.
Aceleași mulțumiri și urări le 
adresez întregului personal didactic-
auxiliar și nedidactic care depun 
toate eforturile ca această instituție 
să funcționeze, să fie curată și 
primitoare.
Tuturor vă doresc un an cu împliniri 
școlare şi profesionale, bucurii şi 
gânduri bune! 

 
Director, 

Cristina Maria  Berinde
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În sobor au slujit preotul paroh 
Ofrim Doroftei, preotul Sava 
Florin din satul vecin Medieș Vii 

și preotul Țiplea Vasile din Orașul 
Nou Vii. Răspunsurile la strană au 
fost date de către cantorul Pustai Ioan 
din satul Someșeni, comuna Apa, 
care, de doi ani slujește în ca li tate de 
cântăreț în satul Medieș Râturi. 

În sobornicitate: La sfânta 
Liturghie a participat un 
număr foarte mare de 
credincioși, fii ai satului plecați 
în străinătate ori stabiliți la oraș 
sau prin împrejurimi, care, an 
de an la sărbătoarea satului, 
sunt alături de părinți sau la 
casa părintească.

Parohia Ortodoxă
Medieș Râturi
În fiecare an, în preajma sărbătorii Nașterii Maicii Domnului 
se ține hramul Bisericii din satul Medieș Râturi, sat aparținând 
comunei Medieșu Aurit. Și în acest an, în 5 septembrie s-a ținut 
hramul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, iar Sfânta Liturghie a 
fost slujită în sobor și sobornicitate.
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CÂTEVA CUVINTE 
DESPRE SAT ȘI 
BISERICĂ
Satul Medieș Râturi în istoria 
monografică apare târziu, undeva 
la sfârșitul anilor 1800. Satul 
este relativ tânăr, dar cu oameni 
îmbătrâniți, cum sunt toate satele 
din România. 

Biserica din sat a fost construită între anii 
1953-1957 prin jertfelnicia oamenilor, 
fiind filie la mai multe parohii pe 
parcursul anilor, iar din anul 2000 a fost 
făcută Parohie de sine stătătoare, fiind 
trimis preot parohial. 
Din anul 2000, a fost trimis de către 
Preasfințitul Iustin preotul Ofrim 
Doroftei, care de 21 de ani slujește în 
Parohia Medieș Râturi cu hramul „Naș-
terea Maicii Domnului”. 
La Biserică s-au făcut lucrări ample – 
casă parohială, anexe, clopotniță, ca-
pelă, lucrări interioare la Biserică, ten-
cuială, pictură, pardoseli, etc. pe care 
Preasfințitul Iustin, Episcop al Mara-
mureșului și Sătmarului în anul 2012, în 
25 noiembrie, le-a sfințit.
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Reporter: O scurtă prezentare? 

Teodora Maria Cardoș: Am 22 de ani și 
acum am terminat Academia Forțelor Ae-
riene de la Brașov, specializarea Meteo ro-
logie aeronautică. Am terminat ca șefă de 
promoție pe armă, deci pe meteorologie 
aeronautică. Am fost elevă la Colegiul 
Național Militar „Mihai Viteazu” din Alba 
Iulia, iar apoi am dat admitere la Academie. 
Iar dintre academiile din România, am ales 
să merg la Academia Forțelor Aeriene, 
pentru că mi s-a părut ceva diferit. Iar în 
cadrul Academiei m-am specializat pe 
meteorologie aeronautică. Asta înseamnă 
că m-am specializat în studiul condițiilor 
aeriene, dacă sunt potrivite sau nu pentru 
desfășurarea activității aeronautice. 
Până în clasa a VIII-a, am învățat la Medieșu 
Aurit, iar pentru că nu mă atrăgea niciun 
colegiu din Satu Mare, mi-am zis că vreau 
să încerc ceva nou. A fost o mare provocare 
și am plecat la Alba Iulia. Din familia mea 
n-a mai fost nimeni la o școală militară. Nu 
pot spune că a fost neapărat greu, pentru 
că provocările sunt aceleași atât pentru 
fete, cât și pentru băieți. Mi-a fost oarecum 
mai greu, pentru că eram foarte legată de 
familie, fiind singurul copil al părinților 
mei, și a trebuit să mă obișnuiesc cu faptul 
că sunt departe, singură și independentă. 
Dar acest lucru m-a ajutat să am încredere 
în forțele proprii. Nu puteam să vin acasă 
în fiecare săptămână, ci o dată pe lună sau 
la o lună și jumătate. 

Reporter: Ce îți dorești în viitor? 

Teodora Maria Cardoș: În momentul 
de față, urmez un curs de bază în județul 
Buzău, iar din luna martie urmează să fiu 
încadrată la Baza Aeriană de la Otopeni, 

ca meteorolog aeronautic. Practic, eu voi 
urmări dacă, pe parcursul traiectului pe 
care-l au de parcurs, aeronavele vor în-
tâmpina sau nu probleme cauzate schim-
bărilor atmosferice. Voi putea anunța 
inclusiv dezvoltarea norilor convectivi, 
adică dacă aeronavele trec prin zone cu 
turbulențe. Este puțin dificil, dar există 
imagini satelitare, hărți meteorologice de 
care ne putem folosi și, pe baza lor, putem da 
prognoze cât mai exacte. Nu este neapărat 
greu, dar este un pic mai dificil să dai detalii 
exacte, adică ora și locația desfășurării unui 
fenomen meteorologic. Pentru că acestea 
sunt în continuă desfășurare și nu se poate 
spune chiar cu exactitate o oră de începere 
într-un anumit loc. 
Am auzit că se construiește o fabrică de 
componente de avioane la Medieșu Aurit 
și voi fi mândră de faptul că voi coordona 
aeronave care conțin piese fabricate tocmai 
în comuna mea. 

Reporter: Ce hobby-uri ai? 

Teodora Maria Cardoș: Citesc, îmi place 
să ies în drumeții, fac sport și îmi place să 
merg la concerte. 
Reporter: Te tentează ideea de a pleca 
din țară? 

Teodora Maria Cardoș: De când am 
terminat școala la Medieșu Aurit am avut 
parte de multe provocări. Întâi am mers la 
Alba Iulia, apoi la Brașov, iar din martie 
urmează să fiu la București. Sincer, nu 
mă tentează ideea să plec în străinătate, 
dar sunt organizații sau companii private 
străine cu care aș putea să colaborez din 
România, atâta timp cât îmi vor permite 
orele de la muncă. 
Reporter: Cum te vezi peste 10 ani? 
Teodora Maria Cardoș: Un meteorolog 
prog  nozist foarte bun. Îmi doresc să fiu 
fericită și mulțumită cu alegerile pe care le-
am făcut. 

Reporter: Un sfat pentru tinerii 
din Medieșu Aurit? 

Teodora Maria Cardoș: Tinerilor din 
comuna mea le transmit să fie ambițioși 
și să nu se lase niciodată doborâți de 
prejudecățile oamenilor din jur, ci să 
încerce tot timpul să se autodepășească. 

Comuna Medieșu 
Aurit are tineri 

ambițioși, serioși, 
inteligenți, cu care 
ne putem mândri 

și care ne dau 
speranțe pentru 

viitor. Teodora 
Maria Cardoș 
este un astfel 

de exemplu de 
succes. A absolvit 

Academia Forțelor 
Aeriene ca șefă 

de promoție și, cu 
siguranță, va avea 

o carieră pe măsură 
în domeniul 
aeronautic. 

Teodora Maria Cardoș, șefă de promoţie 
la Academia Forţelor Aeriene
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Odată cu noua investiție 
UAC Europe din Me-
dieșu Aurit, echipa de 

fotbal a UAC Europe a primit 
invitația din partea comunității de 
a juca un meci amical. Asta cu atât 
mai mult cu cât, recent, au fost 
finalizate lucrările la vestiarul de la 
terenul de sport din Medieșu Aurit, 
realizate cu sprijinul UAC Europe. 

Astfel, meciul amical, care a avut 
loc în 16 septembrie, a avut ro lul 
de a marca atât inaugurarea aces tei 
investiții, cât și debutul partene-

riatului dintre UAC Europe 
și comunitatea locală din 
Me dieșu Aurit. 

Evenimentul a fost unul foarte 
reușit, de aceea, în viitor, se dorește 
organizarea unui minicampionat, la 
care să participe, alături de echipa 
UAC Europe, echipele din cele 
trei localități în care compania își 
desfășoară activitatea: Dumbrăvița, 
Tăuții-Măgherăuș și Medieșu Aurit. 

Meci amical 
între echipa 
UAC Europe 

și cea din 
Medieșu Aurit
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CE POATE CONȚINE/ CE NU POATE CONȚINE  
FRACȚIA UMEDĂ (REZIDUALĂ) ? 
DA NU
Resturi de mâncare 
(carne, lactate, vegetale, ouă)

Deșeuri textile (haine)

Mucuri de țigări Încălțăminte 
Veselă din porțelan/sticlă spartă, 
geamuri sparte, veselă de unică 
folosință

Pământ, nisip, pietriș

Scutece/tampoane Anvelope
Șervețele folosite Deșeuri din construcții/demolări
Conținutul sacului de la aspirator Deșeuri voluminoase (mobilier, saltele, 

covoare)
Excrementele animalelor de casă Baterii, acumulatori
Ambalaje diverse murdare, 
impurificate sau foarte murdare

Componente ale autovehiculelor 
(piese din dezmembrări)

CE POATE CONȚINE/ CE NU POATE CONȚINE  
FRACȚIA USCATĂ (RECICLABILĂ)
DA NU
Flacoane de PET (suc, apă, bere, 
alte lichide)

Caserole de unică folosință

Folie de nailon, plastic (folii 
ambalaje, saci, pungi) 

Pahare de unică folosință 

Doze de metal - aluminiu (bere, 
suc, energizant, altele)

Folie tip celofan/aluminiu

Cutii metalice conserve Ambalaje chipsuri/pufuleți/ciocolată
Sticle/Borcane Veselă/ pahare/ becuri/ neoane/ 

oglindă/ geam spart/ porțelan și 
ceramică/ cristal

Recipiente de la detergenți, 
șampoane 

Polistiren (spumă de mare)

Cutii, lăzi de carton, alte cartoane Seringi/ ghivece de flori/ jucării de 
plastic

Ambalaje pentru sucuri și lactate Periuțe de dinți/bigudiuri
Bidoane de plastic
Ziare, cărți, caiete, sacoșe de hârtie

COMPOSTAREA DEȘEURILOR VEGETALE ÎN GOSPODĂRII 
Rumegușul, fânul și paiele, frunzele din curte, alte vegetale colectate din 
grădină, crengile de la toaletarea pomilor nu se colectează odată cu deșeurile 
menajere, nici cu fracția umedă, nici cu cea uscată. 

Acestea nu  dispar, dar se transformă, și se pot transforma spre binele 
dumneavoastră și în avantajul gospodăriei.  Ele vor deveni curând un compost 
pentru grădină și o bună sursă de nutrienți pentru plante. Astfel, se poate obține 
compostul chiar în casa ta dacă înveți să colectezi separat eficient. Cel mai 
eficient mod de a începe este prin a colecta tot materialul într-un coș sau o ladă 
din lemn fără fund, dar cu capac sau direct pe sol într-un loc unde NU se adună 
ploaia din precipitații. Acoperiți grămada de compost cu folie, o dată pe lună e 
bine să desfaceți grămada și să întoarceți straturile pentru o mai bună aerare, 
grăbind astfel procesul de descompunere. Procesul de descompunere este unul 
lent și durează între 6-12 luni. 

Cum colectăm selectiv acasă? 
Colectarea selectivă 
presupune împărțirea 
deșeurilor de către cel care 
le produce în containere 
sau saci separați, care 
vor fi colectați de către 
operatorul de salubrizare, 
conform programului 
stabilit. Colectarea selectivă 
a deșeurilor produse în 
gospodăria dumneavoastră 
aduce beneficii atât din 
punct de vedere comunitar, 
cât și din punctul de vedere 
al protecției mediului. 
Deșeurile menajere produse  
în gospodării se împart  
în două fracții:

- fracție uscată  
(reciclabilă)
- fracție umedă  
(reziduală)

ACEST MATERIAL  
A FOST REALIZAT  
DE SC CLEANMAN SRL 
„GRIJĂ PENTRU MEDIU’’!
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www.universalalloy.com

CERERE DE ANGAJARE
Nume: _________________ Prenume: __________________________ Data naşterii: ___________   

Starea civilă: ______________________ Adresa__________________________________________

Telefon: ________________________________    E-mail: __________________________________

Forma de educaţie/ Instituţia PERIOADA
Diploma obţinută  
şi nivelul de şcolarizare

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ (se completează începând cu ultimul loc de muncă)

CURSURI

APTITUDINI
Limbi străine: se indică nivelul 
de competenţă pe scară de la 1 la 4 
(1 - începător;  2 – mediu; 3 – bine; 4 – foarte bine)

Calculator ( specificaţi ce sisteme 
de operare şi ce programe cunoaşteţi)

Limba Citit Vorbit Scris

Locul de muncă/ 
Compania

Perioada 
angajării

Poziţia/ 
Funcţia

Salariul net 
lunar

Responsabilităţile/
Atribuţiile postului

DATA __________________ SEMNĂTURA __________________________

ACUM E ŞI MAI UŞOR SĂ VII ÎN ECHIPA NOASTRĂ!
Scanează QR Code sau completează cererea de angajare, fotografiaz-o  

şi trimite-o pe whatsapp la nr. 0757 573 028

Prin completarea acestui formular îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale având ca scop 
recrutarea în cadrul UAC EUROPE, iar aceste date corespund realităţii. Am luat la cunoştinţă faptul că datele cuprinse în acest 
formular vor fi tratate confi denţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind 
protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am înţeles că refuzul prelucrării 
datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea contactării mele în cazul recrutărilor viitoare.



resurse.umane@universalalloy.com
whatsapp 0757 573 028

Lumea se schimbă,  
dar liderii adevărați rămân la înălțime

își reia drumul  
spre succes!

UAC Europe

VINO ALĂTURI DE NOI!
Dacă ești pasionat de domeniul aeronautic și vrei  
să ni te alături, aplică acum! Avem posturi disponibile  
pentru noua investiţie UACE din MEDIEŞU AURIT 
atât în producţie, cât și în departamentele administrative.


