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S-a înființat  
nomenclatorul stradal  
din comuna Medieșu Aurit 

Conform unei legi din 
2012, administrațiile pu
blice locale au obligația să 

ac tua lizeze nomenclatorul stradal, 
pentru integrarea cu RENNS 
(Registrul Electronic Național al 
Nomenclaturilor Stradale) și cu sis
temul GIS folosit de Ambulanță, 
SMURD, pompieri etc. Fiind, însă, 
o măsură birocratică complexă, 

înființarea nomenclatorului stra 
dal a tot fost amânată și în comuna 
Medieșu Aurit. 
Primarul Marian Torok șia asumat, 
însă, responsabilitatea de a duce la 
bun sfârșit acest proces, obligatoriu 
de altfel, și care, o dată depășită 
etapa birocratică, va fi extrem de util 
cetățenilor, pe toate planurile. Mai 
mult, întregul proces este gratuit. 

Cetățenii vor primi, în mod gratuit, 
noile numere și, tot gratuit, își 
vor putea preschimba cărțile de 
identitate. Astfel, cele 2.982 de 
numere de casă noi ajung gratuit la 
cetățeni. Iar reprezentanții pri mă
riei depun toate eforturile pentru 
a sprijini cetățenii, pentru ca 
schimbarea documentelor de iden
titate să fie cât mai facilă.  

Din când în când, în presă apar titluri precum „Sute de dosare ale unor pensionari conțin date 
eronate”, „Ambulanță trimisă de STS la adresă greșită”, „Vraiște prin alocații – o zecime dintre copiii 
cu drept de alocații nu vor lua banii în această lună”. Fie că este vorba de Poștă, STS sau Direcția 
de Muncă și Solidaritate Socială, Ambulanță, în toate aceste articole se menționează că există 
instituții care întâmpină probleme în desfășurarea activității, iar aceste neajunsuri afectează 
contribuabilii din întreaga țară, ca urmare a faptului că nu există nomenclator stradal.
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„Comuna Medieșu Aurit nu a 
avut până acum nomenclator 
stradal. Acest proces a fost 
amânat aproape un deceniu, 
deși era necesar.
Știu că reprezintă un 
disconfort pentru cetățeni, 
dar îi asigur că echipa 
primăriei face toate 
demersurile pentru ca acest 
proces să fie cât mai simplu 
pentru ei. În plus, nu vor 
avea niciun fel de costuri, 
nici pentru noile numere, nici 
pentru preschimbarea cărților 
de identitate. Pe termen lung, 
însă, beneficiile înființării 
nomenclatorului și includerii 
în RENNS și GIS  sunt 
numeroase. Le mulțumesc 
tuturor cetățenilor pentru 
înțelegere”.  

Marian Torok, primarul comunei 
Medieșu Aurit
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RENNS (Registrul 
electronic național al 
nomenclaturilor stradale) 
este un sistem informatic ce 
păstrează istoricul adresei 
administrative, pune la 
dispoziția utilizatorilor 
proceduri și metode pentru 
administrarea, validarea 
și consultarea publică a 
nomenclaturii stradale.
Prin folosirea acestui registru, 
se va realiza eficientizarea 
unor procese de lucru 
existente din sectorul public 
și privat, reducerea riscului 
de a face erori, precum și 
beneficii indirecte, ca de 
exemplu crearea unui mediu 
mai sustenabil prin sisteme 
de transport mai eficiente, 
urmare a unui registru 
îmbunătățit al adreselor. 

(Sursa: https://www.gov.ro/
ro/guvernul/sedinte-guvern/

constituirea-registrului-
electronic-national-al-

nomenclaturilor-stradale-
aprobata-de-executiv)

RENNS este constituit 
pe baza elementelor 
furnizate de autoritățile 
administrației publice 
şi reprezintă un 
sistem de evidență şi 
consultare geospațială a 
nomenclaturii stradale la 
nivel național.
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RENNS este realizat, 
actualizat şi administrat 
de Agenția Națională de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară şi se constituie 
exclusiv în format 
electronic. 
Informațiile conținute 
de RENNS au caracter 
public, iar serviciile de 
descoperire și vizualizare 
sunt gratuite.

Cetățenii vor primi, în mod 
gratuit, noile numere și, 
tot gratuit, își vor putea 

preschimba cărțile de 
identitate. Astfel, cele 2.982 

de numere de casă noi 
ajung gratuit la cetățeni. 

Iar reprezentanții pri mă riei 
depun toate eforturile pentru 

a sprijini cetățenii,  
pentru ca schimbarea 

documentelor de iden titate 
să fie cât mai facilă. 
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Anul acesta sau înscris 36 
de concurenți, din 17 ju
dețe ale țării, după cum 

urmează: Maramureș, Suceava, 
Sălaj, Satu Mare, Bihor, Cluj, 
Prahova, Neamț, Vaslui, Gorj, Alba, 
Mureș, Olt, Botoșani, Bistrița 
Năsăud, Arad și Argeș, iar în urma 
preselecției sau calificat în concurs, 
10 concurenți din nouă județe.
Juriul a fost compus din: Dorel 
Cosma președintele Uniunii Mon
diale de Folclor (I.G.F.), Petrică 
Mureșan – directorul artistic al 
festi valului, Sergiu Vitalian Vaida 
– îndrăgitul realizator de emisiuni 
TV, Ion Florea – profesor la Liceul 
de Arte „Aurel Popp” Satu Mare, 
Adrian Vălușescu – managerul Cen
trului Cultural „Reduta” Brașov.

În spectacolul artistic au evoluat: 
Lavinia Goste și Marius Zorilă, Pe
trică Mureșan, Mărioara Sigheartău, 
Bianca Angela Cionca, soliștii 

Ansamblului Folcloric al județului 
„DORURI SĂTMĂRENE” – 
Casian Galiș  vioară, Adelin Turi 
– vioară, Bogdan Bota  taragot, 
Liliana Bota și Darius Câmpean – 
vocal, Diana Topan – câștigătoarea 
trofeului ediției a VIa din 2019, cât 
și Ansamblul Folcloric al județului 
„Doruri Sătmărene”, cu o suită de 
dansuri din Zona Codru. 
Prefectul județului Satu Mare  
Radu Roca, primarul comunei 
Medieșu Aurit – Marian Torok, 
directorul Direcției Județene de 
Cultură Satu Mare  Zamfir Danciu, 
inspectorul școlar general adjunct – 
Monica Chiș, managerul instituției 
organizatoare  Robert Laszlo, cât 
și membrii juriului: Dorel Cosma, 
Petrică Mureșan, Sergiu Vitalian 
Vaida, Ion Florea, Adrian Vălușescu, 
au înmânat premiile celei dea 
VIIa ediții a Festivalului Concurs 
Național de Folclor „Rozmarin în 
colţu’ mesii”.

Festivalul Concurs Național 
de Folclor „Rozmarin în colţu’ 
mesiiˮ, la cea de-a VII-a ediție
Centrul Județean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale Satu 
Mare, Primăria și Consiliul 
Local Medieșu Aurit, 
cu sprijinul Consiliului 
Județean Satu Mare, în 
parteneriat cu Asociația 
Națională de Folclor din 
România, a organizat 
sâmbătă, 9 aprilie 2022, 
în Sala Mare a Casei de 
Cultură a Sindicatelor 
Satu Mare, concursul 
de interpretare vocală, 
spectacolul artistic și Gala 
Laureaților celei de-a VII-a 
ediţii a Festivalului Concurs 
Național de Folclor 
,,Rozmarin în colţu’ mesii”.



MEDIEŞU AURITGazeta 
de 7

Lista premianților celei de-a VII-a 
ediții a Festivalului Concurs Național 
de Folclor „Rozmarin în colţu’ mesii”:

Trofeul Festivalului 
SÂIU ANDRA – Olt

Premiul I 
MOTAN EDUARD – Arad

Premiul II
OȘIAN CARMEN – Satu Mare

Premiul III
GOIA ROXANA – Timiș

Mențiune
RUS DORIN – Bistrița
AIACOBOAIE SABRINA MARIA – Botoșani
COSTEA MARIA – Alba

Premiul special al Centrului Cultural „Reduta” Brașov
SPERACHE MIHAIL – Gorj

Premiul Special al TVR3
NAGHI IONUȚ – Bihor

Premiul Special al Asociației Naționale de Folclor  
din România

SANDULEAC DENISA – Botoșani

Totodată, câștigătorii acestei ediții au primit 
distincții din partea Uniunii Mondiale de 
Folclor (I.G.F.)
Concurenții și artiștii din spectacolul de 
gală au fost acompaniați de Orchestra 
Ansamblului Folcloric Național „Transil
vania” – dirijor Eduard Albina.
Concursul își propune valorificarea, popula
rizarea cântecului şi portului popular 
românesc autentic, descoperirea de noi 
talente, precum și promovarea costumului 
popular tradițional.
Unul dintre aceste frumoase cântece se 
regă  sește în repertoriul marelui rapsod al 
Nordului, Nicolae Sabău, care a cules melodia 
,,Rozmarin în colțu’ mesii” din localitatea 
Medieșu Aurit. 
Instituția noastră a considerat că acest cântec, 
devenit celebru în întreaga țară, merită un 
festival, inițiat în anul 2014 și care, treptat, 
de la o manifestare zonală a devenit, în scurt 
timp, un festival important care adună soliști 
din întreaga țară.
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Duminică, 10 aprilie 2022, la 
Căminul Cultural al localității 
Medieșu Aurit, de la ora 18.00, 
a avut loc Spectacolul de Gală. 
În program au  evoluat: Lavinia 
Goste și Marius Zorilă, Petrică 
Mureșan, Maria Petca Poptean, 
Ana Holdiș Pop, Vlad Jurchiș, Corul 
„Medieșana”, premianții celei 
de-a VII-a ediții a Festivalului, 
Ansamblul Folcloric al județului, 
„DORURI SĂTMĂRENE”.
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3. ,,Lăsați copiii să 
vină la Mine!” Cu 
aceste versuri dintr-o 
frumoasă cântare au 
fost primiți, în Biserica 
Ortodoxă „Sfinții 
Arhangheli Mihail și 
Gavril” din Medieșu 
Aurit, preșcolarii de la 
GPP și GPN. 

Părintele Chesei Vasile 
lea povestit copiilor 
despre semnificația sărbă
torilor pascale și tradițiile 
specifice. Mulțumim părintelui pentru acti  vitatea 
frumoasă desfășurată îm preună cu copiii din grădiniță.
Felicitări micuților, doamnelor educatoare pentru 
inițiativă și părintelui pentru susținerea acestei 
activități!

Activitățile lunii aprilie  
la Școala Profesională  
,,George Coșbuc” Medieșu Aurit

1. În perioada 04.04.2022 - 08.04. 
2022, a avut loc o mo bilitate în 
Polonia, prin programul ERAS-
MUS+ Domeniu – Educație 
Șco  lară, Acțiunea Cheie 1. Pro-
ject: 2021-1-RO01-KA121-
SCH-000006293, prin care un grup 
de elevi și cadre didactice din școala 
noastră au avut parte de minunate 
activități nonformale oferite de 
colegii polonezi.  

2. Olimpiada națională a 
sportului școlar la fotbal 
învățământ gimnazial, 
desfășurată în 12.04.2022, 
clasează Școala Profesională 
,,George Coșbuc” Medieșu Aurit 
pe primul loc, cu un frumos 
scor de 4:1. Școala Profesională 
„George Coșbuc” Medieșu Aurit 
a jucat finala cu  Școala „Octavian 
Goga” Satu Mare . 
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4. În 13. 04. 2022, colectivul 
profesoral format din Burja Izabella, 
Toth Nicolae, Griga Roxana și 
Mondics Eszter, împreună cu elevii 
claselor gimnaziale de la Școala 
Profesională ,,George Coșbuc” 
Medieșu Aurit, Structura Școala 
Gimnazială Iojib, au realizat o 
excursie de o zi în municipiul Satu 
Mare, vizitând Muzeul Județean, 
unde, cu ajutorul unui ghid, elevii, 
au identificat diferite ecosisteme, 
medii de viață, diverse specii de 
plante și animale protejate sau 
periclitate, respectiv consecințele 
negative apărute în urma nefolosirii 
corespunzătoare a diferitelor resurse 
terestre sau acvatice de către om sau 
poluarea excesivă. Partea a doua a 
excursiei sa realizat în municipiul 
Satu Mare, prin plimbări în oraș, 
unde profesoara de istorie lea 
explicat unele curiozități despre 
diferite zone ale orașului precum: 
Grădina Romei și rolul său în secolele 
trecute, respectiv unele construcții 
impozante și monumentale din 
oraș, cum ar fi: Catedrala Romano
Catolică, Catedrala GrecoCato
lică, Catedrala Ortodoxă, Hotelul 
Dacia sau Muzeul de Arte, 
majoritatea acestor clădiri fiind 

monumente istorice sau construcții 
emblematice ale municipiului Satu 
Mare. Discuțiile sau purtat pentru 
a îmbogăți curiozitatea elevilor 
privind diferite aspecte din istoria 
artelor, prin detaliile observate în 
construcțiile vizitate, și pentru a 
observa frumusețea pe care o oferă 
acestea vizitatorilor orașului. O 
activitate outdoor reușită.

5. În aceeași zi minunată, 
miercuri, 13.04.2022, s-a 

desfășurat Cursul de Formare 
SSM, organizat de ISJ Satu 

Mare, în parteneriat cu ITM  
Satu Mare. Elevii de la Școala 

Profesională ,,George Coșbuc” 
Me dieșu Aurit s-au întâlnit 
cu ins pectorii ITM, care au 

susținut o 
prezentare 
interactivă 

pe teme 
SSM cu 
privire 

la viitorii 
angajați 

în câmpul 
muncii.
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În 14.04.2022, elevii clasei a 
II-a A, împreună cu doamna 
învățătoare Corina Rusz, au 
plantat busuioc și flori de 
primăvară în curtea școlii, 
pentru a aduce frumusețe și 
culoare curții noastre.

Activitatea a vizat și câteva 
filmulețe cu posi bile/ frecvente 
greșeli, precum și consecințele 
acestora la locul de muncă. 
Mulțumim inspectorilor ITM 
pen tru implicarea, răbdarea și 
pro fesionalismul de care au dat 
dovadă.

La Muzeul Județean Satu Mare, în apropierea 
sărbătorilor pascale, clasa pregătitoare B a cântat o 
frumoasă priceasnă dedicată Învierii Domnului nostru 
Iisus Hristos. Felicitări doamnei învățătoare Ținca 
Carmen și micuțelor albinuțe talentate! 
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7. Vineri, 06.05.2022, Școala 
Profesională ,,George Coșbuc” 
Medieșu Aurit va participa la Târgul 
Liceelor 2022, acțiune care face parte 
din campania de orientare școlară și 
profesională „Îmi construiesc viitorul!”.

Școala Profesională ,,George Coșbuc” 
Medieșu Aurit, alături de agenții eco no
mici locali Universal Alloy Corporation 
(UAC), Alu Menziken și Top Design 
Furniture (TDF), vă așteaptă să con
struim împreună un VIITOR SIGUR!
Vă așteptăm cu drag!

Director, prof. Cristina BERINDE

6. Înainte de vacanța de primăvară, întregul colectiv 
de cadre didactice-diriginți au mobilizat copiii pentru 
a salva comuna de la poluare.  Vrem o comună 
curată și îngrijită! Activitatea face parte din proiectul 
,,Curățăm România!”, derulat în parteneriat cu 
Primăria și Consiliul Local al comunei Medieșu Aurit  și 
Inspectoratul Școlar Județean SATU MARE. 



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.


