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Reporter: Care este stadiul 
investițiilor derulate în comuna 
Medieșu Aurit? 

Marian Torok: S-a semnat contrac-
tul și am început lucrările pentru 
asfaltarea străzilor Sfântul Ioan și 
Florilor în Medieșu Aurit. Șanțurile 
deja s-au făcut, ne-au ajuns tuburile 
pentru podețe (la fiecare gospodărie 
o să punem un tub de 6 metri pentru 
podeț), iar în câteva zile vom turna 
covorul asfaltic. Totul este pregătit 
pentru asfaltare și este chestiune de 
zile până finalizăm lucrarea. Această 
investiție este finanțată din bugetul 
Primăriei, iar lungimea pe care se 
realizează aceste lucrări la cele două 
străzi este de circa 1,3 km. 
De asemenea, am finalizat trotuarele 
din centrul comunei, iar camerele 
de supraveghere sunt montate și 
funcționale. 
O altă veste bună este faptul că 
am demarat deja proiectul privind 
studiul de fezabilitate pentru intro-
ducerea gazului în satele Potău și 
Băbășești. În 10 septembrie, va fi 
gata proiectul și îl trimitem la Târgu 
Mureș. 
În 20 septembrie, va fi terminat 
proiectul pentru asfaltarea tuturor 
străzilor din localitatea Medieșu 
Aurit. De asemenea, s-a semnat con-
tractul cu ApaServ pentru intro-
ducerea rețelei de apă potabilă în 
Băbășești, apă-canal în Medieș și 
apă-canal în Românești. Am dis-
cutat deja cu executantul și, anul 
acesta, o să reușească să introducă 
apa în Băbășești, iar anul viitor, se 
finalizează 100% lucrările pentru 
rețelele de apă-canal în Medieșu 
Aurit și Românești. În Românești și 
Medieșu Aurit este gaz, așa că, după 

ce terminăm lucrările de apă-canal, 
putem asfalta toate străzile, pentru 
că după aceea nu se mai fac alte 
săpături. Pentru stația de epurare, 
este predat deja amplasamentul și 
va fi construită o stație modernă, 
conform ultimelor standarde eu-
ro pene. Deversarea apelor care 
trec prin stația de epurare nu se 
va mai face în canalul folosit în 
momentul de față, ci în Someș. În 
felul acesta, nu vor fi probleme din 
cauza mirosului. Stația de epurare 
se mărește și se modernizează astfel 
încât să facă față pentru toată 
populația din Medieșu Aurit. 
Până acum, oamenii s-au descurcat 
mai mult pe cont propriu, cu fântâni 
și hidrofoare, pentru a-și asigura 
necesarul de apă. În zona noastră 
nu au fost prea mari probleme. Dar, 
din punctul meu de vedere, este o 
necesitate să asigurăm rețelele de 
apă-canal și gaz. Sunt utilități care 
țin de normalitate pentru secolul 
XXI. Nu este un favor, nu este un 
beneficiu, nu este un lux, ci ține 

strict de normalitate și trebuie 
să existe aceste utilități. Având 
în vedere că din 2014, de când a 
început acest masterplan, toți cei 
care au fost la conducere în Medieșu 
Aurit au promis că se vor face aceste 
lucruri, dar nu au reușit, uite că noi 
am reușit să semnăm contractul în 
16 august pentru apă-canal Medieșu 
Aurit, Românești și apă în Băbășești, 
iar acum lucrurile sunt în linie 
dreaptă și constructorul se apucă de 
treabă. 
Vreau să explic de ce nu se face și 
rețeaua de canalizare în Băbășești, 
ca să înțeleagă toată lumea. În acest 
proiect, Masterplan POIM, sunt 
cuprinse doar localitățile care au 
o populație de peste două mii de 
locuitori. Acestea sunt con dițiile 
finanțatorului pentru alocarea fon-
durilor europene.
Când am realizat proiectul, am 
prevăzut Româneștiul ca fiind 
o stradă din Medieșu Aurit, aici 
existând o populație de peste două 
mii de locuitori. Între Medieș și 

Medieșu Aurit face noi pași 
spre dezvoltare 

Interviu cu primarul comunei Medieșu Aurit, MARIAN TOROK 

Comuna Medieșu Aurit a devenit un imens șantier, datorită proiectelor importante demarate 
de administrația locală. Primarul Marian Torok face o scurtă radiografie a investițiilor care se 
realizează în comună.  
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Românești, este o zonă foarte mică 
nelocuită dar, fiind teren intravilan, 
vor exista toate utilitățile pentru 
construcția de locuințe. Am reușit 
astfel să cuprindem în proiectul 
Medieșului și Româneștiul, că altfel 
nu s-ar fi încadrat pentru finanțare. 
Băbășeștiul, fiind un sat cu o 
populație sub o mie de locuitori, 
la o distanță mai mare, nu se înca-
dra pentru finanțare. Dar, în mo-
mentul în care s-a făcut predarea 
de amplasament, noi am insistat 
și am spus că Băbășeștiul, pentru 
că este situat la strada principală 
pe unde trece rețeaua principală 
de apă, noi nu suntem de acord 
doar să traverseze conductele cu 
apă, ci și să branșăm gospodăriile. 
Și atunci am obținut acceptul să se 
facă și branșările, deoarece rețeaua 
de apă trece pe acolo. Rețeaua de 
canalizare nu aveam cum să o facem, 
pentru că pentru aceasta este nevoie 
de încă o stație de epurare care să 

deservească localitățile Potău și 
Băbășești. Fiindcă distanța este 
foarte mare de la Potău și Băbășești 
ca să se aducă toată canalizarea până 
în capătul Medieșului. Costurile 
ar fi foarte mari și nu îndeplinim 
condițiile de finanțare. Tocmai de 

aceea ne-am apucat de realizarea 
unui proiect pentru rețeaua de 
canalizare în Potău și Băbășești, 
inclusiv cu o stație de epurare, o 
rețea separată care să deservească 
cele două localități. Acest proiect 
este finalizat în proporție de 80% 
și așteptăm să identificăm o sursă 
de finanțare pentru a putea începe 
lucrările. Deocamdată nu există 
o linie de finanțare în acest sens, 
dar vrem să avem documentația 
pregătită pentru momentul în care 
se ivește această oportunitate. În 
mod sigur, se vor deschide la nivel 
național asemenea linii de finanțare, 
iar atunci am să merg cu proiectul 
pentru Potău-Băbășești și la fel și cu 
cel pentru Iojib, unde am finalizat 
documentația pentru canalizare. 
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Reporter: Cum decurg pregătirile 
pentru începutul anului școlar? 

Marian Torok: Suntem pregătiți 
pentru începerea anului școlar și 
avem asigurate toate cele necesare 
pentru respectarea normelor de 
prevenție pentru covid. Cu tot ce 
ține de Primărie în ceea ce privește 
începerea școlii noi suntem în 
grafic. Așteptăm să vină elevii și să 
înceapă activitatea. Suntem pre-
gătiți și pentru varianta în care 
vor fi probleme și va trebui să se 
facă școală on-line. Fiind acum în 
scenariul verde, se pot ține cursurile 
cu prezență fizică. În cazul în care o 
să vină un val IV de pandemie, avem 
tablete pregătite pentru elevi, dar 
sperăm să nu fie nevoie să se facă 
învățământ on-line. 

Reporter: Câteva cuvinte despre 
modernizarea vestiarului de la 
terenul de sport.

Marian Torok: S-au finalizat lucră-
rile la vestiarul de la terenul de sport. 
Țin să mulțumesc companiei UAC 
Europe pentru sprijinul acordat 
și, în special, domnului director 
Daniel Vărzaru. Era necesar să 
existe un asemenea vestiar la terenul 
de sport. Avem o echipă de fotbal cu 
care am jucat în Liga IV, iar înainte 
de pandemie noi am terminat 
campionatul pe locul II. În plus, 
avem și echipă de juniori, nu doar 
echipă mare, deci există potențial în 
acest domeniu. 
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Vestiarul pe care-l aveam era de 
peste 30 de ani și nu s-a investit 
nimic acolo până acum. Era nevoie 
de un vestiar nou, pentru că, încet, 
îmi doresc să amenajăm o bază 
sportivă. Avem deja terenul sintetic 
amenajat acolo pe fonduri europene, 
există terenul mare, iar acum s-a 
pus la punct vestiarul. Urmează să 
amenajăm și tribunele și, pe viitor, 
ne dorim să investim mai mult în 
echipa de fotbal astfel încât să avem 
rezultate cât mai bune. Nu știu dacă 
vom ajunge în Liga I, dar, până la 
urmă, important este să avem o bază 
sportivă în comuna noastră unde să 
încurajăm mișcarea și sportul.



2009. Inaugurarea fabricii din Dumbrăviţa

2021. Fabrica din Dumbrăvița
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UAC Europe a împlinit 13 ani. În cifre, 
cei 13 ani ar putea fi rezumați în multe 
feluri: mii de comenzi livrate la timp, 
sute de clienți mulțumiți, zeci de premii, 
recunoașteri și provocări depășite cu 
succes. Însă, dincolo de cifre, cei 13 ani 
înseamnă, mai presus de toate, dăruirea, 
efortul și munca unor oameni deosebiți: 
marea familie UAC Europe. De aceea, 
15 august este, în primul rând, despre ei, 
despre fiecare dintre angajații companiei, 
care merită din plin recunoașterea și 
mulțumirea conducerii UAC Europe. 
De obicei, această zi deosebită era 
sărbătorită în familie, în „marea familie” 
UAC Europe, extinsă. An de an, în 15 
august, a fost organizat picnicul UAC 
Europe, la care au participat angajații 
și familiile lor. Din păcate, din cauza 
pandemiei de coronavirus, în acest an nu a 
fost posibilă organizarea sărbătorii UAC 
Europe în forma obișnuită. Însă, totuși, 
cei 13 ani de activitate a UAC Europe 
în România nu puteau trece nemarcați. 
Astfel că, timp de 7 zile, a fost organizată 
o tombolă cu 33 de premii substanțiale 
zilnic, la care au participat toți angajații. 
Va prezentăm o cronologie în imagini 
a celor 13 de ani de activitate a UAC 
Europe. 

„Marea familie UACE”:  
13 ani de profesionalism  
și performanţă 

2008. Începerea lucrărilor la fabrica UACE din Dumbrăviţa

2009. Inaugurare UACE



2010

2011

Ziua Porţilor Deschise UACE

2012
2013

2021.  
Fabrica din  

Medieşu Aurit

2021. Fabrica din Tăuţii Măgherăuş
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2021

2011.  
Primul picnic 
UAC Europe

2019.  
Picnic UACE

2016. Sărbătoarea UACE

2014. Serbările UAC 2018. Picnic UACE
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Cadrele didactice au  parcurs pro gra-
mele de formare ce cuprind cursurile:
1. NON - FORMAL FOR IN-
CLUSION - INCLUSION 
STARTS WITH I
2. NON - FORMAL FOR 
LEARNING - THE GOLDEN 
DOOR FOR AN INNOVATIVE 
FUTURE FOR SCHOOLS în 
Peraia (Thessaloniki), Grecia.

Participarea la această formare pro-
fesională a fost finanțată din pro gra-
mul Erasmus+ în urma con tractării 
unui grant de 27.765 de euro.
Din modulele celor două cursuri 
amintim: Educația incluzivă, Strate-
gii de îmbunătățire a educației 
incluzive, Problemele interculturale, 
Motivația, Educație non-for mală 
versus educație formală, Competen-

țele UE, Educația outdoor, Stiluri de 
gestionare a conflictelor, Construcția 
unei echipe, Rețele și diseminare.

Participanții au aflat cum să 
motiveze, să ghideze și să evalueze 

elevii pentru a reduce 
performanțele scăzute, 

cum să dezvolte 
competențele UE, să 
op timizeze calitatea 

în educație și care sunt 
con secințele aplicării 

metodelor non-formale

ERASMUS +

Școala Profesională 
,,George Coșbuc” 
Medieșu Aurit
O delegație de nouă profesori de la Școala Profesională ,,George 
Coșbuc” Medieșu Aurit au derulat, în perioada  04. 08. 2021 
- 13. 08. 2021, mobilitatea în  cadrul Proiectului Erasmus +, 
„EUROPEAN INCURSIONS IN THE WORLD OF DIDACTICS AND 
MODERN TEACHING - LEARNING TECHNIQUES”/ 2020-1-RO01-
KA101-078494, formatorul de curs fiind  New Horizons Malta.



MEDIEŞU AURITGazeta 
de 9

în ceea ce privește motivația elevilor, 
cum să lucreze cu elevii proveniți din 
medii defavorizate. 
Profesorii au aflat cum să folosească  
metode inovative, interactive și 
crea tive de predare-învățare prin  
activități outdoor, să dezvolte stra-
tegii cu privire la modul de implicare 

a părinților referitoare la părăsirea 
timpurie a școlii, sporirea motivației 
pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții, predarea prin metode expe-
riențiale, dezvoltarea gândirii critice, 
rezolvarea problemelor, evalua rea 
riscurilor, luarea deciziilor, ges tio-
narea constructivă a emoțiilor, în-

țelegerea  diversității și diferențelor 
culturale.
Activitățile desfășurate au cu prins: 
exerciții practice, jocuri inter-
culturale, proiecte de cercetare, 
jocuri de rol, dezbateri, vizite de 
studiu și au reunit participanți din 
România și Croația.
În urma participării la cursurile de 
formare profesională, profesorilor 
le-au fost acordate Certificate de 
Mobilitate Europass.
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În cadrul Programului „Școala de 
Vară” s-a continuat cu activitățile în 
parteneriat cu Asociația Interna tio-
nal School of Transylvania (AIST) - 
A fi „Poarta deschisă spre lume” este 
țelul nostru principal! Mulțumim 
studenților voluntari pentru expe-
riența împărtășită copiilor noștri! 

Sfârșitul verii s-a remarcat printr-
un Proiect ambițios: „PLANTE, 
OAMENI ȘI POVEȘTI VIN DE-
CĂTOARE”! O vizită la Compania 
Top Design Furniture și activități 
tematice în aer liber în împrejurimile 
Medieșului! Felicitări copiilor și 
colegilor profesori implicați, mul-
țumim d-nei director Michaela 
Leiner pentru tot sprijinul acordat!

Director,
Prof. ing. Ninel Știrbu

@Caiac SMile! O activitate minunată pentru elevii 
noștri, derulată pe parcursul verii, atât pentru 
elevii ciclului primar, cât și gimnazial. Mulțumim 
organizatorilor și colegilor profesori pentru susținerea 
proiectului!



Asociația noastră și-a pro-
pus, încă de la înființare, 
să fie Poarta deschisă 
spre lume. Pe parcursul 

anilor, am demonstrat, în repetate 
rânduri, că lumea asta mare se 
găsește în sufletul fiecărui copil 
care își întinde aripile prin educație. 
Am găzduit numeroși voluntari 
români și internaționali, care ne-

au împărtășit dorința de a le oferi 
copiilor și tinerilor din Maramureș 
și Satu Mare oportunități de cunoaș-
tere din cele mai diverse. Dincolo 
de toate acestea, pandemia care 
ne-a schimbat iremediabil viețile 
începând de anul trecut a reușit să 
ne provoace să fim și mai creativi, și 
mai buni, favorizând o adaptare și o 
determinare pe care noua paradigmă 
ne-a inspirat-o.
Mult mai bine pregătiți să îmbră-
țișăm necunoscutul, mai adaptați 
la realitatea generată de contextul 
internațional al zilelor noastre,  
am reluat cu mult entuziasm acti-
vi tățile față în față cu copiii, pe 
parcursul întregii veri. După cum 
știți, ne adresăm atât copiilor din 
Maramureș, cât și celor din co mu-
nitățile partenere din Satu Mare. 
Deși vara aceasta am ajuns prima 
dată la Medieșu Aurit, am fost 
primiți cu multă căldură, voluntarii 
noștri internaționali fiind sincer 
impresionați de jovialitatea și 
ospitalitatea gazdelor noastre.
De ce este vara aceasta mai „alt-
fel”? Fiindcă atât noi, cât și co piii, 
voluntarii și reprezentanții comu-

Dragi 
prieteni,
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nității am învățat să ne bucurăm 
mai mult unii de alții, să prețuim 
momentele împreună schimbând 
zâmbete largi și neîngrădite de 
măștile purtate doar în spațiile 
interioare. Frumusețea mediului 
înconjurător capătă o valoare 
sporită atunci când ne permite să ne 
manifestăm spiritul liber și creativ în 
cel mai autentic mod de manifestare 
a educației non-formale. Când 

am numit proiectul nostru Hand 
in Hand (mână-în-mână) pentru 
Europa, nu puteam anticipa cât de 
valoros va fi acest gest la nivel efectiv, 
al apropierii fizice dintre oameni. 
Suntem binecuvântați să fi reușit 

din nou imposibilul, să coagulăm 
un nucleu de tineri voluntari care nu 
s-au lăsat demotivați de restricțiile 
de călătorie sau de limitările impuse 
pentru prevenirea răspândirii 
virusului Covid-19 și, în numele 
solidarității, au venit în comunitatea 
noastră pentru un stagiu de două 
luni în perioada acestei veri.
Prima întâlnire cu comunitatea 
din Medieșu Aurit a avut loc în 
12 august. Am întâlnit peste 60 
de copii din clasele primare, iar cei 
șase voluntari cu care am organizat 
activitățile au fost copleșiți de 
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bunăvoia și entuziasmul cu care 
au fost întâmpinați de către noii 
prieteni.
Activitățile au fost organizate în 
trei echipe, astfel încât toți copiii 
să poată lua parte la fiecare dintre 
activitățile propuse, prin rotație. 
Cele trei stații de lucru au cuprins 
jocuri de mișcare, activități creative 
și experimente științifice de bază, 
toate în spiritul solidarității. Pentru 
că știm că cel mai bine se învață 
prin joacă, le-am propus celor 
mici activități care să le stârnească 
curiozitatea și să le cultive spiritul de 
echipă. Am petrecut împreună timp 
educațional de calitate, cu momente 
pline de veselie și culoare.
A doua vizită a fost dedicată elevilor 
din clasele gimnaziale și a avut loc în 
30 august. Cei șase voluntari prezenți 
au pregătit activități interactive, 
care să stimuleze capacitatea de 
gândire critică a participanților. Din 
nou împărțiți în trei stații de lucru, 
colegii noștri voluntari au gândit 
activități care să-i facă pe tineri să se 
implice, să-și expună și să-și justifice 
ideile, dar și activități care să-i învețe 
despre importanța colaborării și a 
cunoașterii diversității lingvistice și 
culturale a lumii în care trăim.
Am apreciat deschiderea cu care 
am fost întâmpinați aici de către 
conducerea unității de învățământ 
și a echipei de cadre didactice, sus-
ținerea lor și interesul pentru lăr-
girea orizontului copiilor fiind 
condiții sănătoase pentru o educație 
de înaltă calitate. 

Activitățile de pe parcursul verii 
2021 fac parte din proiectul „Hand 
in Hand for Europe”, finanţat de 
Comisia Europeană, prin pro gra-
mul Corpul European de Soli da  ritate 
şi sunt implementate de American 
International School of Transylvania 
(AIST), cu sprijinul Uni versal Alloy 
Corporation Europe (UACE).

Echipa AIST,
Poarta deschisă spre lume
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Cursurile anului școlar 2021 
– 2022 vor începe luni, 13 
septembrie 2021.

Semestrul I: 
14 săptămâni de cursuri, dispuse în 
intervalul 13 sep tembrie 2021 – 22 
decembrie 2021.

Semestrul II: 
20 de săptămâni de cursuri, dispuse 
în intervalul 10 ianuarie 2022 – 
10 iunie 2022, cu includerea pro-
gramului „Școala Altfel” în perioada 
8 – 14 aprilie, interval  în care se 
pot organiza fazele naționale ale 
olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt 
programate astfel:

25 – 31 octombrie 2021: 
vacanță pentru învățământ 
preșcolar și primar;
23 decembrie 2021 – 9 
ianuarie 2022: vacanța de 
iarnă;
15 aprilie 2022 – 1 mai 
2022: vacanța de primăvară;

Din 11 iunie 2022 și până la data 
din septembrie 2022, la care vor 
începe cursurile anului școlar 2022 
– 2023, este vacanța de vară. 

Prin excepție de la prevederile 
anterior menționate, pentru clasele 
terminale din învățământul liceal 
(clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și 
frecvență redusă), anul școlar are 32 
de săptămâni de cursuri și se încheie 
în 27 mai 2022.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar 
are 33 de săptămâni de cursuri și 
se încheie în 3 iunie 2022, în timp 
ce pentru clasele din învățământul 
liceal – filiera tehnologică (excep-
tând clasele terminale anterior men-
ționate), respectiv pentru clasele din 
învățământul profesional, anul școlar 
are 37 de săptămâni de cursuri.

Anul școlar 2021-2022 începe pe 13 septembrie 2021 pentru elevi şi se încheie pe 11 iunie 2022, 
are 34 de săptămâni, potrivit Ordinului de ministru nr. 3.243, din 5 februarie 2021. 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 școlar din istoria recentă. 

Începe școala!

CALEN
DARUL AN

ULUI ŞCO
LAR  

2021-2022



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.


