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Nu degeaba se spune că cea 
mai importantă investiție 
pentru viitor este cea din 

sectorul educației. Copiii reprezintă 
viitorul unei comunități și viitorul 
unei țări, iar dacă ne dorim un 
viitor mai bun trebuie să investim 
în educația copiilor. Administrația 
locală din Medieșu Aurit a înțeles 
acest deziderat și a transformat 
educația într-o prioritate constantă. 
Pe lângă faptul că unitățile școlare 
din comună sunt menținute, din 
toate punctele de vedere, la cele mai 
înalte standarde, recent a fost depusă 
la Compania Națională de Investiții 
documentația pentru o școală nouă. 
Deocamdată proiectul se află la 
stadiul de Studiu de Fezabilitate, 
dar primarul Marian Torok face 
tot ceea ce ține de el pentru a grăbi 
implementarea lui: „Va fi un corp 
nou de școală, cu șapte săli de clasă, 
un hol mare unde vom putea face 
diferite activități și expoziții și, 
bineînțeles, un grup sanitar. Practic 
este o școală nouă cu șapte clase, care 
va acoperi tot necesarul de spațiu, 
astfel încât elevii să poată avea cu 

toții cursuri dimineața. În prezent, 
avem patru clase care funcționează 
după-masă, dar cu acest proiect 
vom rezolva problema. Ne dorim 
să implementăm cât mai repede 
proiectul, investim în școală pentru 
că este prioritar, copiii reprezintă 

viitorul nostru, al tuturor. Sper ca în 
acest mandat să reușim să finalizăm 
școala, dar sunt lucruri care nu 
depind de noi, însă noi vom face 
tot ceea ce ține de primărie pentru 
a implementa cât mai repede acest 
proiect”. 

Administrația locală din Medieșu Aurit continuă  
să investească în educație: a fost demarat 
proiectul noii școli, cu șapte săli de clasă 

„Ne dorim să im
plementăm cât mai 
repede proiectul, 
investim în școală 
pentru că este 
prioritar, copiii 
reprezintă viitorul 
nostru, al tuturor”.
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Lucrările pentru aducțiune de gaz 
în localitatea Iojib, scoase la licitație
Veste bună pentru cetățenii 
din localitatea Iojib. Proiectul 
mult așteptat al aducțiunii de 
gaz a intrat în linie dreaptă, 
mai exact a fost demarată 
licitația pentru proiectare și 
execuție. 

Termenul total stabilit de 
autorități este de 14 luni, 
dar, din experiența lucră-

rilor similare, primarul Marian 
Torok crede că iarna viitoare, cetă-
țenii din Iojib vor putea avea gaz.

„Termenul cuprins în documentație 
pentru proiectare cu tot cu execuție 
este de 14 luni, dar la Românești, în 
două luni, a fost gata lucrarea, de aceea 
eu cred că în cinci luni se va termina 
și în Iojib. Noi avem banii necesari 
și sper că, anul acesta, se fi nalizează. 
Este un proiect pe care toată lumea îl 
așteaptă și mă bucur că, după ce am 
terminat rețeaua de alimentare cu 
gaz din Medieșu și Românești, anul 
acesta sperăm să fi nalizăm lucrările în 
Iojib, urmând ca, în 2023, să începem 

proiectul pentru Potău și Băbășești, 
care merg împreună”. 
După fi nalizarea rețelei principale, 
cetățenii vor fi  anunțați care sunt 
pașii care trebuie urmați. Racor-
durile se fac de regulă gratuit, în 
termen de 90 de zile, iar dacă se 
dorește într-un termen mai scurt, 
se achită o taxă de racordare care, 
ulterior, este recuperată în facturile 
de gaz. 
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Primăria Medieșu Aurit a 
obiș nuit să premieze an de 
an cuplurile care au ajuns 

la cea de-a 50 –a aniversare a căsă-
toriei, în cadrul Concertului de 
colinde organizat la fi nal de an. Din 
păcate, regulile impuse de pandemie 
nu au mai permis organizarea 
frumosului concert de colinde, însă, 
primarul Marian Torok și-a dorit ca 
„nunta de aur” a medieșenilor să nu 
fi e trecută cu vederea. 
Astfel că, la fi nele anului trecut, 
primarul comunei Medieșu Aurit 
a vizitat cele 9 cupluri din comună 
care au aniversat 50 de ani de 
căsnicie și le-a felicitat personal, 
oferindu-le câte o diplomă, o 
plachetă, un buchet de fl ori și 500 
de lei. Un gest care a adus foarte 
multă bucurie cuplurilor care repre-
zintă un model demn de urmat 
pentru tânăra generație în ceea ce 
privește longevitatea și trăinicia 
unei căsnicii. 

La mulți ani 
și multe felicitări! 

„Nunta de aur” 

Nunta de aur reprezintă una 
dintre cele mai frumoase 
aniversări din viața unui 
cuplu și merită să fi e 
sărbătorită așa cum se 
cuvine. Este, de asemenea, 
un moment la care aspiră să 
ajungă foarte multe cupluri 
căsătorite. 
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Vești bune pentru cetățenii din 
Medieșu Aurit. Comuna continuă 
să aibă cele mai mici taxe din județ. 
Și în acest an, taxele și impozitele 
locale sunt menținute la cel mai mic 
nivel prevăzut de lege, fi ind indexate 
doar cu nivelul infl ației, așa cum 
obligă Codul Fiscal. 
Mai mult, cei care își achită taxele 
și impozitele până la sfârșitul lunii 
martie benefi ciază de o bonifi cație 
de 10%. Modalitățile prin care se 
pot achita taxele sunt multiple: fi e 
online pe ghiseul.ro, fi e la casieria 
primăriei, numerar sau cu card. 
Plata taxelor și impozitelor locale 

reprezintă, până la urmă, o obligație 
civică, dar și o dovadă de patriotism 
local, pentru că, plătind taxele la 
timp, oferim autorităților locale 
posibilitatea să dezvolte comuna și 
să implementeze servicii și proiecte 
utile pentru noi toți. Primarul 
Marian Torok vede acest lucru ca 

un parteneriat, în care administrația 
locală și cetățenii trebuie să se spri-
jine reciproc și îi roagă pe cetățeni 
să dea dovadă ca până acum de 
responsabilitate, pentru că nimeni 
nu își dorește să se ajungă ulterior la 
somații și popriri, măsuri prevăzute 
de lege. 

Comuna Medieșu Aurit menține taxele 
și impozitele locale la cel mai mic nivel prevăzut 
de lege 
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Am umblat a colinda!
Un grup de copii ai școlii noastre au colindat 
instituțiile importante din comună, vestind cu 
bucurie Nașterea Domnului Iisus Hristos. Activitatea 
a fost coordonată de profesorul de religie Zele Ioan, 
profesoara de muzică Pricop Claudia, profesoara de 
limba franceză Sabău Camelia.

La Școala Profesională ,,George Coșbuc” din Medieșu Aurit a 
avut loc, în 20 decembrie, Târgul de Crăciun 2021. Elevii școlii 
au confecționat și comercializat produse specifice Crăciunului. 
Mulțumesc pe această cale tuturor colegilor mei care s-au 
implicat ca acest eveniment să fie posibil. Banii strânși vor fi 
donați, sub o anumită formă, acolo unde este reală nevoie.



Împreună cu Asociația „Acces la 
viitor”, precum și cu ajutorul unor 
voluntari sportivi din Cluj, am 
făcut Crăciunul 2021 mai frumos 
pentru 100 de elevi din școala 
noastră. Activitatea a fost inițiată 
de doamnele director  ale Școlii 
Profesionale ,,George Coșbuc” 
Medieșu Aurit,  Berinde Cristina, 
Kanya Julia și de domnul profesor 
de educație fizică și sport 
Căpâlnean Adrian.
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Luna ianuarie a anului școlar 2021-2022 a fost una 
încărcată de activități și evenimente remarcante. 
Ziua poetului național Mihai Eminescu și, totodată, 
Ziua Culturii Naționale au fost sărbătorite prin 
cântece, poezii, scenete, desene reprezentative 
din operele eminesciene, toate aceste momente 
frumoase fiind coordonate de profesoarele de Limba 
și literatură română Por Simona Mihaela, Sălăgean 
Adina și de educatoarele Oșan Luminița și Țiproc 
Cosmina.

Mihai Eminescu,  
Ziua Culturii Naționale

„Fiind foarte român, Eminescu e universal”  
(Tudor Arghezi)

15 ianuarie este ziua lui Mihai Eminescu, dar și Ziua 
Culturii Naționale. Anul acesta se împlinesc 172 de ani 
de la nașterea marelui poet. Ziua Culturii Naționale a 
fost marcată pentru prima dată la 15 ianuarie 2011, data 
la care se sărbătorește această zi este data nașterii poetului 
național al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889). 
An de an, cu aleasă prețuire în gând și-n simțiri, elevii 
Școlii Profesionale „George Coșbuc” Medieșu Aurit îi 

Școala Profesională ,,George Coșbuc” a 
obținut și CERTIFICATUL DE ACREDITARE 
ERASMUS+ pentru 7 ani - 2021-1-RO01-
KA120-SCH-095243. Felicitări echipei 
câștigătoare!

cinstesc memoria marelui poet nepereche al neamului 
românesc, prin diverse activități. Dintre cele mai 
deosebite amintim participarea la:  

1.   Concursul de creație, recitare și interpretare 
„Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu”, organizat de 
către Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, cu 
participare indirectă, online, manifestare culturală care 
și-a propus să promoveze arta interpretativă individuală, 
să valorizeze limbajul literar și muzical în vederea 
formării și modelării personalității elevilor, să stimuleze 
gândirea critică și să încurajeze performanța artistică, 
având ca sursă de inspirație și reper creația lui Mihai 
Eminescu. Printre cei 9 elevi participanți, coordonați de 
prof. Por Simona, se numără: 

- elevul Chințe Adelin, clasa a VI-a B, 
secțiunea „Ipostaze lirice”, recitând 
poezia „Doina” de Mihai Eminescu, 

- eleva Oșan 
Raluca, clasa a 
VIII-a A, secțiunea 
„Ipostaze muzicale”, 
interpretând  poezia 
„Pe lângă plopii fără 
soț”,

A venit și Moș Crăciun!
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- eleva Raț Anamaria, 
clasa a VIII-a A, 
secțiunea „Scrisori”, 
adresând o scrisoare 
amicală prietenului 
Eminescu, 

- eleva Comiati 
Andreea, clasa a VIII-a 
A, secțiunea „Poezie”, 
cu creația în versuri 
„Nostalgia paradisului”
 

- și cinci elevi: Pleșa Ambra, clasa 
a V-a A, Nap Andreea, clasa a V-a 
A, Mark Kajtar, clasa a VI-a B, 
Prikop Iulia, clasa a VIII-a A și 
Robaș Andrada, clasa a VIII-a A , la 
secțiunea „(Între)vedere și viziune”, 
cu desene executate în acuarelă, 
reprezentând grafic unele texte 
eminesciene  („Ce te legeni……” , 
„Lacul”, „Mai am un singur dor” , 
„Somnoroase păsărele”.

2.    Proiectul 
educațional 
județean „Identitate 
națională în opera 
eminesciană” , 
ediția a II-a, cu tema 
„ilustrarea activității 
publicistice a lui 
Mihai Eminescu, 
utilizând o serie 
de instrumente 
electronice”, 
organizat de 
Inspectoratul Școlar 
Județean Satu Mare. 

La acest proiect județean, în cadrul secțiunii 
„Microvolume”,  șase elevi ai  școlii noastre, din clasa a 
VIII-a A: Oșan Raluca, Nemet Teodora, Raț Anamaria, 
Prikop Iulia, Ținca Georgiana și Pribilean Sergiu, sub 
îndrumarea d-nei prof. Por Simona, prin aplicația  
Bookcreator, au realizat un material inedit „De vorbă cu 
Eminescu! ” , conținând desene grafice realizate de aceștia, 
sursa de inspirație fiind publicațiile din viața lui Eminescu, 
prezentări power point, link-uri cu trimiteri la materiale 
realizate în word, ilustrând activitatea publicistică a 
marelui jurnalist și o scrisoare realizată olograf adresată 
poetului Mihai Eminescu, materialul conținând  și  
precizarea surselor utilizate.
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3.   Creație și recitare „Poetul nepereche, 
Mihai Eminescu ”, program realizat la 
nivelul școlii de către catedra de limba 
și literatura română, implicați fiind un 
număr mare de elevi: constând în recitare 
de poezii, realizare de referate scrise sau 
în diverse aplicații electronice, aparținând 
marelui poet, dar și în reprezentări grafice 
sau în reprezentarea scenică a unor texte 
eminesciene, precum „Scrisoarea III”.

Mihai Eminescu  
poetul nemuritor…

Dramatizare:  „Scrisoarea III”
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Un grup de elevi 
din clasa a VIII-a A, 
coordonați de doamna 
profesor de Limba și 
literatura română Por 
Simona, a participat la 
concursul „Identitatea 
națională în opera 
eminesciană” , obținând 
MENȚIUNE.

4. În cadrul proiectului DIGITALIADA, coordonat 
de domnul profesor de matematică Moldovan 
Gheorghe, elevii de gimnaziu ai școlii noastre au fost 
recompensați de Fundația Orange România cu o 
pereche de căști.
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5. Pentru că o viață sănătoasă implică și o igienă orală adecvată, 
copiii de la învățământul primar au descoperit pașii spre o 
igienă orală corectă, rolul și importanța periajului dentar zilnic. 
Activitatea a fost coordonată de doamna profesor de biologie 
Văsuț Anamaria, în colaborare cu Crucea Roșie Satu Mare.

Doresc și eu, în calitate de director al Școlii Profesionale ,,George Coșbuc” Medieșu 
Aurit la început de an 2022 să mulțumesc pentru frumoasa colaborare pe care o avem cu 
responsabilii acestei gazete, să aduc mulțumiri cititorilor medieșeni care neau urmărit 
și ne urmăresc și să vă urez tuturor un an nou plin de realizări cu sănătate alături de cei 
dragi vouă.
MULȚUMIM!

DIRECTOR, Prof. Cristina Maria BERINDE
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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, 
impurifi cate 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 fl ori/ 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 efi cient. Cel mai 
efi cient 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 benefi cii 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 ( specifi caţi 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, fotografi az-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 fi zice 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.


