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Primarul Marian Torok a pus 
în fruntea listei de priorități 
modernizarea infrastructurii 

locale și a respectat acest plan încă de 
la preluarea mandatului de primar. 
Astfel, în fiecare an, a fost asfaltat cel 
puțin un km de drum, pe străzile în 
care au fost introduse deja utilitățile, 
ca să nu mai fie nevoie, ulterior, să fie 
spart asfaltatul. Acest obiectiv a fost 
respectat an de an și nu face excepție 
nici anul 2022. Zilele acestea, au 
fost finalizate lucrările de asfaltare 

pe strada Cetății din Medieșu Aurit. 
Primarul Marian Torok explică: 
„După cum am promis, continuăm 
asfaltările pe drumurile comunale. 
Am promis că asfaltăm în fiecare an 
un km de drum acolo unde avem apă, 
canal, gaz. Am reușit să asfaltăm în 
acest an Strada Cetății”. 
Primarul comunei Medieșu Aurit 
spune că, anul viitor, sunt șanse mari să 
fie asfaltate toate străzile din Medieșu 
Aurit, deoarece a fost depus un proiect 
în valoare de circa 10 milioane de 

Continuă asfaltarea drumurilor 
comunale în Medieșu Aurit 
Apă, canalizare, gaz 
și asfalt. Pe scurt, 
„ABC-ul” dezvoltării 
în orice localitate 
modernă, europeană, 
cu administrație locală 
responsabilă, cum este 
comuna Medieșu Aurit. 
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lei în cadrul Programului „Anghel 
Saligny” și sunt șanse mari ca, luna 
viitoare, să fie semnat contractul de 
finanțare: „Sperăm că anul viitor să 
asfaltăm toate străzile din Medieș, 
deoarece până atunci reușim să 
finalizăm introducerea apei și 
canalizării, care în proporție de 80% 
a fost finalizată în Medieș. Astfel, ar 
fi 7,6 km de asfalt anul viitor, prin 
Programul «Anghel Saligny». 
Sunt șanse mari ca proiectul să se 
aprobe și ar fi o realizare foarte 
importantă pentru cetățeni. Ne 
ținem de cuvânt și facem tot ceea ce 
ține de administrația locală pentru a 
oferi oamenilor condiții civilizate și 
o infrastructură modernă”.  
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Corul „Medieșana” a fost 
singurul din țara noas
tră care a participat 

la competiție, alături de alte 
coruri din șase țări: Ucraina, 
Polonia, Indonezia, Spania, Italia 
și Ungaria. Competiția a fost 
una foarte exigentă. Corurile 
înscrise au trimis partiturile cu o 
lună înainte de concurs, apoi au 
evoluat în fața unui juriu format 
din trei reprezentanți: o doamnă 
din Ucraina și doi reprezentanți 
din Spania. Însă, așa cum era de 
așteptat, corul a repurtat încă 
un succes răsunător și a obținut 
medalia de aur la secțiunea 
,,muzică sacră” și medalia de argint 
la ,,prelucrări folclorice”.
Primarul comunei Medieșu Aurit, 
care a însoțit corul în Spa nia și la 
susținut cu tot ceea ce a putut, a 
declarat: „suntem foarte mândri 

de coriștii noștri și de soții Ioan și 
Ileana Petrovici, care sunt de altfel 
cetățeni de onoare ai comunei 
Medieșu Aurit.
Corul „Medieșana” a adus cinste 
comunei noastre, județului și 
țării, pentru că a fost singurul 
cor din România participant la 
acest festival. Felicitări încă o dată 
și îi asigur de toată aprecierea și 
sprijinul nostru. De asemenea, 
mul țumim spon sorilor UAC 
Europe, Clean Man, Primăriei și 
Consiliului Local Medieșu Aurit”. 

În urmă cu doi ani, Corul 
Medieșana a obținut locul II la un 
festival internațional din Vatican, 
iar anul viitor a primit invitație 
pentru un eveniment similar 
din Grecia, unde, cu siguranță, 
vor obține din nou rezultate re
marcabile. 

Corul „Medieșana”,  
succes răsunător la Festivalul 
Internațional „Chorus Inside” 
din Spania 
Corul „Medieșana”, coordonat 
de soții Ioan și Ileana 
Petrovici, un brand cultural 
al comunei Medieșu Aurit 
și al județului Satu Mare, a 
scris din nou istorie. Corul a 
participat la cea de-a 42 -a 
ediție a prestigiosului Festival 
Internațional „Chorus Inside”, 
care a avut loc în 2 iulie, în 
Spania. 
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Formațiunea corală s-a născut în 
1934, avându-l pe Mihai Vasile 
ca director. Cu un an mai târziu, 
se înființează Asociația Coral-
Literară „Medieșana”. 
Repertoriul coral a fost format din 
cântece religioase, patriotice și 
populare.

Prima participare la un concurs 
a avut loc în 1936, la Satu Mare, 
unde corala noastră a obținut 
premiul I. În 1938, corul și-a mărit 
repertoriul, până la 25 de piese 
diferite. 
De-a lungul anilor, corul 
„Medieșana” a devenit un 

adevărat ambasador al României 
în străinătate. Totodată, 
„Medieșana” este membru 
fondator al Asociației Române 
de Cântat Cor și membru al 
Asociației Internaționale „Inima 
veselă”.
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În cadrul proiectului, care se 
implementează pe teritoriul celor 
3 GALuri partenere, sau realizat 
mai multe activități:

 Analiza efectelor schimbărilor 
climatice asupra celor trei 
teritorii;
 Realizarea unei publicații 
comune cu privire la tematica 
proiectului;
 Organizarea de instruiri şi 
ateliere de lucru privind mij
loacele de combatere şi adaptare 
la efectele schimbărilor clima
tice în agricultură;
 Campanii de conștientizare 
în școli cu privire la importanța 
pădurilor în viața oamenilor;
 Campanii de plantare copaci 
şi schimb de experiențe şi bune 
practici.

Astfel, după ce anul trecut a avut 
loc un schimb de experiență în 
Macedonia, iar în primăvara acestui 
an pe teritoriul GAL SomeșCodru, 
în perioada 27 iunie1 iulie, a venit 
rândul partenerilor din Malta să 
găzduiască un schimb de experiență. 

Schimb de experiență şi bune practici 
pe teritoriul GAL-ului partener 
Majjistral din Malta
Anul trecut, în 01.03.2021, Grupul de Acțiune Locală 
Microregiunea Someş-Codru (președinte Adrian Bratosin) 
a semnat un contract de finanțare pentru implementarea 
proiectului internațional de cooperare cu titlul „Creșterea 
gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța 
pădurilor în contextul actual al schimbărilor climatice”, realizat 
în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală Majjistral din Malta 
şi Grupul de Acțiune Locală Prespa Resen din Macedonia de 
Nord.
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Din delegație au făcut parte și 
primarii din GAL Microregiunea 
So meșCodru (comunele Apa, 
Bârsău, Crucişor, Culciu, Homo
roade, Medieșu Aurit şi Valea Vinu
lui din județul Satu Mare), printre 
care și Marian Torok, primarul 
comunei Medieșu Aurit. Delegația a 
participat la patru ateliere de lucru, 
pe parcursul celor două zile fiind 
abordate următoarele tematici: 

 Cauzele schimbărilor clima
tice și efectul acestora asupra 
omenirii (ziua 1);
 Pădurea și împădurirea ca 
mod de a combate schimbările 
climatice (ziua 1);
 Biologia arborelui  o expli
cație simplificată a procesului 
de foto sinteză și absorbție 
a dioxidului de carbon din 
atmosferă (ziua 2);
 Cerințe nutritive de bază ale 
plantelor (ziua 2).

Scopul acestui schimb de experiență 
a fost acela de a putea observa 
modul în care fiecare comunitate 
implementează măsuri de protecție 
a mediului şi modul în care îşi 
desfășoară activitatea, ținând cont 
de implementarea măsurilor de 
combatere a schimbărilor climatice.

Primarul comunei Medieșu Aurit a spus 
că a fost o acțiune benefică, din care toți 
partenerii au avut de învățat. 
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Primul moment de neuitat 
este excursia din 21 iunie, 
organizată în cadrul pro

iectului 2020EYPICR0003, „Me
tode și activități inovative pentru 
incluziunea elevilor romi”, finanțat 
prin Programul de Educație, Burse, 
Ucenicie și Antreprenoriatul Tine
rilor în România, prin Granturile 
SEE Mecanismul Financiar 2014
2021. În cadrul acestei excursii, 
elevii au avut parte de momente de 
socializare, explorare, conectare cu 
natura și istoria, toate au fost așa 
cum au afirmat chiar ei ,,momente 
de neuitat!”.

Tot în cadrul acestui frumos 
proiect, a avut loc ,,Școala 

de vară”, care s-a derulat 
pe parcursul a cinci zile, 
în intervalul 27.07.2022-

01.06.2022, și a cuprins 
următoarele frumoase 

activități:

1. ,,MASTERCHEF PENTRU O ZI” 
 prima activitate a fost una în care elevii noștri au jucat 
roluri de bucătari, au preparat sandvișuri haioase și au 
învățat să gătească prăjituri delicioase (tiramisù și salam 
de biscuiți). Munca în echipă, buna dispoziție dar și 
degustarea bunătăților iau făcut pe copii să declare că: 
,,A fost o zi minunată!”

O vară plină  
de activități la  
Școala Profesională 
,,GEORGE COȘBUC” 
din Medieșu Aurit       
Vacanța de vară a început 
în 11 iunie 2022, dar 
la Școala Profesională 
,,GEORGE COȘBUC” din 
Medieșu Aurit activitățile 
dedicate elevilor nu au 
luat sfârșit. Acest lucru este 
posibil datorită cadrelor 
didactice dedicate și 
implicate, de care școala 
are parte. 
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2. DANS ȘI ABILITĂȚI DE A COASE 
 în cea dea doua zi a Școlii de 
Vară, grupul țintă al proiectului 
a avut ocazia de a se iniția în 
tainele dansului, învățând trei 
noi dansuri tradiționale. Au 
învățat apoi să coase nasturi, 
personalizânduși fiecare, după 
imaginație, câte un obiect 
vestimentar.

Acreditare

Cu bucurie și mândrie vă anunțăm că Școala Profesională 
,,GEORGE COȘBUC” din Medieșu Aurit a obținut o finanțare 

de 46.805 EURO în cadrul Acreditării ERASMUS+ pentru 
activități de formare profesională și schimb de experiență și 
bune practici atât pentru elevii școlii, cât și pentru profesori. 

Tot în cadrul Acreditării 
ERASMUS+ o delegație de 

cinci profesori din școala 
noastră a participat, în 

perioada 15.07.2022-
21.07.2022, în MALAGA/ 
SPANIA, la cursul ,,MAKE 

TECHNOLOGY YOUR 
FRIEND!ˮ, furnizor 

de curs EDU2GROW. 
Mobilitatea face parte din 

proiectul Erasmus+ cu 
numărul 2021-1-RO01-

KA121-SCH-000006293 - 
Acreditare 2021-2027.
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3. „METODE ȘI ACTIVITĂȚI 
INOVATIVE PENTRU INCLUZIUNEA 
ELEVILOR ROMI”,
Pentru elevii din cadrul 
proiectului 2020EY
PICR0003 „Metode 
și activități inovative 
pentru incluziunea 
elevilor romi”, Școala 
de Vară înseamnă 
PRIETENIE, 
SPERANȚĂ, 
UNITATE, 
SĂNĂTATE, 
DIVERSITATE!”, 
cum a fost numită 
și cea dea treia zi 
de activități. Copiii 
au reprezentat prin 
desen cu ajutorul unor 
obiecte simbolice 
și pe un material cu 
lungimea de cinci metri.  

4. ,,DINCOLO DE APARENȚE” 
 activitatea din ziua a patra din cadrul 
proiectului 2020EYPICR0003  „Metode și 
activități inovative pentru incluziunea elevilor 
romi”, a avut o importanță dar și un impact 
puternic asupra elevilor participanți la acest 
proiect. Tema dezbătută de invitații noștri a 
fost consumul de droguri, de tutun și alcool în 
rândul tinerilor, precum și impactul acestora 
asupra sănătății, a familiei și a viitorului lor. 
Elevii au putut testa, cu ajutorul ochelarilor 
speciali, stări de sevraj.

Dans tradițional
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Țin să amintesc tuturor 
elevilor absolvenți de clasa 
a VIIIa din acest an școlar 
sau din anii școlari anteriori că, la începutul lunii august, va 
avea loc a IIa etapă de înscriere la profesională, învățământ 
dual, la Școala Profesională ,,GEORGE COȘBUC” din 
Medieșu Aurit. 

Calificările pe care școala noastră le are  în oferta din 
anul școlar 2022-2023 sunt:  

ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII  
 – AluMenziken și UAC;
TURNĂTOR – UAC și AluMenziken;
TAPIȚER-PLĂPUMAR-SALTELAR- TDF;
CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE – TDF.

DIRECTOR, prof. Cristina BERINDE

5. „PRIMUL AJUTOR - 
O ȘANSĂ LA VIAȚĂ” 
 la activitatea din ultima zi a Școlii 
de Vară au fost explicate câteva 
metode de acordare a primului 
ajutor, a fost prezentată autospeciala 
SMURD, iar subofițerii și voluntarii 
au răspuns numeroaselor întrebări 
ale elevilor.

În 28 iunie 2022, elevi ai Școlii Profesionale ,,George Coșbuc” Medieșu Aurit 
din clasa a XI a au participat la Concursul de Meserii 2022 Fază Județeană, 
domeniul de calificare Confecționarea produselor din lemn, însoțiți de prof. 
Pop Alina, organizat la Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos. 
Mândri de elevii câștigători: 

1. Acs Csaba  LOCUL III; 
2. Boroș Eugen  MENȚIUNE

Felicitări copiilor și doamnei profesor POP 
ALINA, succes în continuare!
Menționăm că acești elevi fac practica și sunt 
susținuți de operatorul economic local TOP 

DESIGN FURNITURE căruia 
îi mulțumim!

Săpânța

Memorialul durerii Sighet



Dragii noștri, 

Iată că am trecut de jumătatea pro
gramelor noastre de vacanță, odată cu 
vara ce se apropie cu pași repezi de ultima 
sa lună. Am avut câteva săptămâni pline, 
cu activități atât în Baia Mare, cât și în 
comunitățile pe care le vizităm deja de 
ani de zile. 
Cu comunitatea din Medieșu Aurit am 
făcut cunoștință abia anul trecut, însă 
am fost plăcut impresionați de bucuria și 
deschiderea cu care am fost întâmpinați 
de fiecare dată când am ajuns acolo. 
Tocmai din acest motiv, am dedicat o zi 
activităților copiilor din comunitatea de 
acolo, știind că vom avea participanți 
plini de entuziasm și gazde primitoare. 
Am ajuns în Medieș cu trenul, o 
ceată gălăgioasă de voluntari locali și 
internaționali, pregătiți pentru o zi lungă 
de activități. În prima parte a zilei, a avut 
loc programul pentru copiii din ciclul 
primar, și, după o scurtă pauză de prânz, 
cel pentru elevii de gimnaziu. 

Activități de vară desfășurate 
de AIST în Medieșu Aurit 
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Din cauza numărului mare de copii, 
activitățile sau desfășurat pe centre, 
grupurile de copii rotinduse pe la 
fiecare tip de activitate, pentru a 
avea parte de experiența completă 
pusă în scenă de către echipa AIST. 
Am avut norocul de o zi potrivită, 
nu foarte caldă, așa că și cei mici, 
și cei mari au putut lua parte la tot 
ce au pregătit voluntarii, învățând 
despre munca în echipă, despre 
colaborare, despre echitate sau 
lipsa ei, în diferite părți ale lumii, 
și alte asemenea concepte care se 
încadrează sub umbrela mare a 
solidarității, ce guvernează toate 
programele AIST din această vară. 
Voluntarii au fost plăcut impre
sionați de entuziasmul cu care copiii 

au luat parte la toate activitățile, 
punând întrebări și cerând infor
mații suplimentare ori aducând 
propriile lor completări. Deși a fost 
o zi obositoare, volun tarii au plecat 
din comunitate având satisfacția 
lucrului bine făcut și ducând cu ei 
zâmbetele și îmbrățișările primite 
de la copii. 

Activitățile desfășurate au făcut 
parte din proiectul Hand in Hand 
for Europe, finanțat de Comisia 
Europeană, prin programul Cor
pul European de Solidaritate, 
implementat de Asociația American 
International School of Transylvania 
(AIST), cu sprijinul Universal Alloy 
Corporation Europe (UACE).

Echipa AIST, 
Poarta deschisă spre lume
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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.


