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Reporter: Vă apropiați de finalul 
celui de-al șaptelea mandat de 
primar al comunei Asuaju de 
Sus. Cum a fost acest mandat, 
comparativ cu celelalte? 

Vasile Boitor: Cred că a fost cel mai 
bun dintre toate, din perspectivă 
financiară, pentru că ne-au fost 
alocate cele mai multe fonduri. 
Împreună cu echipa primăriei, am 
reușit să finalizăm o bună parte 
dintre proiectele pe care ni le-am 
propus. Infrastructura rutieră a 
fost o prioritate pentru mine și, mă 
bucur că, prin proiectul derulat prin 
PNDL, rezolvăm asfaltarea rețelei 
stradale de la nivelul comunei. 

Reporter: Cum este bugetul 
comunei pe anul 2020, comparativ 
cu bugetul de anul trecut? 

Vasile Boitor: Bugetul de anul 
acesta este similar cu cel de anul 
trecut, prin ceea ce ni s-a alocat 
și prin sumele de echilibrare de 
300.000 de lei, plus 50.000 pentru 

drumurile comunale, pentru că 
trebuie să participăm și noi la 
proiectul privind rețeaua stradală. 
Principala investiție pe care am 
cuprins-o în buget este realizarea 
capelei mortuare. Biserica ne-a 
cedat terenul intabulat, noi am 
realizat proiectul, urmează să 
începem construcția propriu-zisă, 
și după ce e terminată o dăm în 

administrarea lor. Anul acesta ne 
dorim să terminăm măcar „în roșu” 
și apoi vom continua anul viitor. 

Reporter: Ce priorități aveți pentru 
viitorul mandat? 

Vasile Boitor: Am decis să mai 
candidez o dată pentru a termina 
proiectele începute, iar prioritatea 
zero o reprezintă alimentarea cu gaz.

Reporter: Cum a fost colaborarea 
cu CJ Maramureș? 

Vasile Boitor: Am avut o colabo-
rarea foarte bună cu Consiliul Jude-
țean, am primit sprijin și deschidere 
din partea lor, dar nici eu nu am 
exagerat cu solicitările. Am cerut 
fonduri cu obiectivitate. 

Reporter: Un mesaj pentru 
cetățeni?

Vasile Boitor: În primul rând le 
doresc multă sănătate și îi rog să 
respecte cu strictețe măsurile prevă-
zute de autorități, să aibă grijă de 
ei și de cei dragi, să fie responsabili 
și calmi. Legat de proiectele 
administrației publice locale, știu 
că oamenii au multe așteptări, dar 
îi rog să fie înțelegători. Bugetul 
comunei este asemeni bugetului 
unei familii, trebuie să decidem ce 
facem prioritar din acești bani, și îi 
asigur că, în timp, le vom face toate. 
Am încercat să prioritizăm lucrurile, 
să facem proiecte cu impact la mai 
mulți oameni. 

De 28 de ani, Vasile Boitor, 
primarul comunei Asuaju 
de Sus, unul dintre cei mai 
longevivi, experimentați și 
profesioniști aleși locali din 
țară, a implementat, pas cu 
pas, o strategie de dezvoltare 
care a schimbat radical 
comuna pe care o conduce.

„Voi rămâne în continuare un om 
dedicat oamenilor și voi face tot ceea 
ce-mi stă în putință pentru binele lor”

Vasile Boitor, primarul comunei Asuaju de Sus 
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Voi rămâne în continuare un om 
dedicat oamenilor și voi face tot ceea 
ce-mi stă în putință pentru binele 
lor. Sunt convins că, împreună, cu 
ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să 

finalizăm tot ceea ce ne-am propus. 
De asemenea, pentru că ne apropiem 
de Sărbătoarea Învierii Domnului, le 
doresc sărbători frumoase și luminate, 
alături de cei dragi. 
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Reporter: Cum ați descrie actualul 
mandat al administrației publice 
locale din Asuaju de Sus? 

Achim Pamfil: Eu zic că echipa 
actuală care se apropie de sfârșitul 
mandatului, a fost o echipă foarte 
bună, domnul primar Vasile Boitor 
este un om de calitate, unul dintre 
cei mai experimentați și valoroși 
oameni politici din județ. Ne-
am străduit și ne vom strădui în 
continuare să facem tot ceea ce 
putem pentru oameni, încercăm să-i 
ajutăm și să fim alături de ei. 

Reporter: Sunteți în mijlocul 
oamenilor, le cunoașteți 
problemele și prioritățile. Ce le 
transmiteți? 

Achim Pamfil: Într-adevăr, fiind pe 
teren, în mijlocul lor, le cunoaștem 
toate nevoile și îi asigurăm că ținem 
cont de toate solicitările lor. De 
multe ori, probabil, cetățeanul nu 
înțelege întregul proces birocratic 
al unui proiect, de la inițiere, la 
realizarea lui. Dar îi rog să aibă 
încredere în noi și să fie convinși, așa 
cum am mai spus, că ne facem dato-
ria cât mai bine și în beneficiul lor.
 
Reporter: Una dintre atribuțiile 
dvs. se referă la salubrizare. 
Comuna Asuaju de Sus este un 
model și în acest domeniu. 

Achim Pamfil: Așa este, noi 
colectăm selectiv, iar pubelele sunt 
ridicate de la poartă, o dată pe lună 

hârtia și de două ori pe lună deșeurile 
umede. Am luat cuvântul și la 
ședința ADI Deșeuri și exact asta 
am spus că, dacă Drusal va prelua 
salubrizarea din comuna noastră, îi 
rugăm să asigure aceleași condiții, 
care la noi sunt superioare celor pe 
care ei acum le implementează. 

Reporter: Un mesaj pentru 
cetățeni? 

Achim Pamfil: Le doresc multă 
sănătate și îi asigur că am fost, 
suntem, și dacă va vrea Dumnezeu 
vom fi și în continuare alături de ei. 
Punem suflet în tot ceea ce facem 
și vreau să cred că oamenii vor avea 
înțelepciune și rațiune când vor fi în 
cabina de vot.

Unul dintre cele mai importante 
proiecte de infrastructură rutieră a 
județului Maramureș este „Reabilitare 
Drumul Nordului, Maramureș – 
etapa I” finanţat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020.
Lotul 1, în lungime totală de 40,659 
km, cuprinde DJ108D, limi tă ju-
deţ Sălaj – Ariniş – Rodina – Gâr-
dani (DJ108A; traseul de dru muri 
interjudeţene DJ193, sector (Ardusat, 

intersecția cu DJ108A) - limită ju-
deţ Satu Mare) - DJ 108A, sector 
(intersecția cu DJ193 - limită judeţ 
Sălaj); tronsonul DJ193 (sector int. 
DJ108A - limită judeţ Satu Mare) – 
DJ108A (sector intersecția cu DJ193 – 
intersecția cu DJ108D); DJ193, sector 
Ardusat (int. DJ108A) – Colţirea 
– Hideaga (DN1C). Valoarea totală 
a lucrărilor pentru Lotul 1 este de 99. 
424. 837,94 lei fără TVA. 

Lotul 2 - în lungime totală de 32,099 
km cuprinde DJ 182B Şomcuta Mare 
(int. DN1C) - Coaş (int. DJ 182C); 
DJ 182C Coaş (intersecția cu DJ 
182B) - Copalnic (intersecția cu DN 
18B); Copalnic Mănăştur (intersecția 
cu DN18B) - Şurdeşti (intersecția cu 
DJ 184). Valoarea lucrărilor pentru 
Lotul 2 este de 72 .134 .270,06 lei 
fără TVA.

Una dintre cele mai im-
por  tante nevoi ale 
zo nei Codru o repre-
zin tă alimentarea cu 

gaz. Primarul Vasile Boitor a făcut 
numeroase demersuri în acest sens 
și spune că acest vis al codrenilor va 
deveni realitate în perioada urmă-
toare. La sfârșitul anului trecut 
s-a semnat actul constitutiv al 
ADI Distribuție Gaz Maramureș. 
Din această structură fac parte 18 
UAT-uri: Săliștea de Sus, Tăuții 
Măgherăuș, Ariniș, Ardusat, Băița 
de Sub Codru, Boiu Mare, Bogdan 
Vodă, Cicârlău, Copalnic-Mănăștur, 
Desești, Groșii Țibleșului, Lăpuș, 
Leordina, Oncești, Remeți, Reme tea 
Chioarului, Sarasău, Suciu de Sus.
Scopul constituirii asociației, ca 
persoană juridică de drept privat 
cu statut de utilitate publică, îl 
reprezintă înființarea sistemului 
de distribuție de gaze naturale și 
dezvoltarea rețelei de transport gaze 
în aceste UAT-uri. 

ADI Distribuție Gaz Maramureș 
este constituită pe o durată nedeter-
minată, sursele de venit fiind 
formate din contribuția asociaților, 
dobânzi rezultate din plasarea su-
melor disponibile, donații, spon-
so rizări sau legate. Obiectivele 
prin  cipale vizează contractarea de 
servicii pentru întocmirea unui stu-
diu de fezabilitate privind inițierea 
procesului de atribuire a concesiunii, 
asumarea unui rol de interfață 
pentru discuții cu auto ri tățile pu-
blice locale în scopul dezvoltării 
serviciilor asociației, identificarea 
și propunerea de acțiuni privind 
creșterea oportunităților de fi nan țare 
a investițiilor aferente Serviciului. 
Pe lângă această asociație, UAT-
urile din zona Codru au constituit 
o asociație similară, prin care să își 
poată reprezenta mai bine interesele. 
Primarul Vasile Boitor este cel care 
a luptat cel mai mult pentru acest 

proiect și spune că: „Avem asociere 
la nivel de județ și am mai făcut o 
asociere pentru alimentarea cu gaz 
în zonă, o Asociație de Dezvoltare 
a Zonei Codru, care e înregistrată la 
notar și cred ne va fi de folos tuturor. 
Demersurile se fac mai ușor așa, și 
fiind o populație mai mare se justifică 
și din punct de ve dere economic. 
Acum văd că sunt interesate și 
organele centrale, nu doar pentru 
noi, de extinderea alimen tării cu gaz 
pentru toată țara. Nu e posibil să fie 
doar 30-40% din populație racordată 
la gaz și restul să se încălzească 
cu lemne. De asta se scumpesc și 
lemnele. Iar noi avem în zonă popu-
lație îmbătrânită, e foarte greu să 
lucreze cu ele. Iar pentru investitori 
gazul este esențial, nu putem atrage 
investitori importanți dacă nu avem 
alimentare cu gaz. Dar sunt optimist 
că în perioada următoare Asuaju de 
Sus va avea gaz”. 

„Îi asigur pe cetățeni 
că am fost, suntem, 
și dacă va vrea 
Dumnezeu vom fi  
și în continuare 
alături de ei”

Achim Pamfil, viceprimarul  
comunei Asuaju de Sus 

Alimentarea cu gaz,  
o prioritate 
Primarul Vasile Boitor spune că principala prioritate a administrației locale în perioada următoare 
este realizarea alimentării cu gaz, un ajutor important pentru oameni și o facilitate care ar atrage 
investitorii în zona Codru. 

„Reabilitarea Drumului Nordului”, un proiect important pentru Zona Codrului 

„Avem asociere la nivel de județ și am mai făcut o asociere 
pentru alimentarea cu gaz în zonă, o Asociație de Dezvoltare a 
Zonei Codru, care e înregistrată la notar și cred ne va fi de folos 
tuturor. Demersurile se fac mai ușor așa, și fiind o populație 
mai mare se justifică și din punct de ve dere economic.

Vasile Boitor, primarul comunei Asuaju de Sus 



Primăria și Consiliul Local Asuaju 
de Sus, în colaborare cu instituția 
Consiliului Județean Maramureș au 
organizat, în intervalul 7 – 8 septembrie 
2019, tradiționalul „Târg al Cepelor”, 
în cadrul „Festivalului Interjudețean 
al Cântecului, Dansului și Portului 
Popular Codrenesc”, ediția XLIX. 

Programul manifestărilor 
a debutat încă din seara 
zile i de sâmbătă când, la 
ora 20.00, pe scenă a urcat 

formația Talisman, care a oferit 
un recital extraordinar tuturor 
celor prezenți. Cu începere de la 
ora 23.00, toți cei prezenți au fost 
invitați să participe la discotecă 
în aer liber. Acțiunile celei de-a 
doua zi au început la ora 10.00, cu 
spectacolul oferit de formații de 
amatori din județele Maramureș, 
Satu Mare și Sălaj. Deschiderea 
oficială a evenimentului a avut loc 
la ora 12.00, iar alături de edilul 
Vasile Boitor s-au aflat președintele 
Consiliului Județean Maramureș, 
Gabriel Zetea, secretarul de stat în 
Ministerul Transporturilor, Dra-
goș Titea, secretarul de stat în 
Ministerul Tineretului și Sportului, 
Cosmin Butuza, deputații de Mara-
mureș, Călin Matei și Sorin Bota, 
vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, 
subprefectul de Maramureș, Alexan-

dru Cosma, primarul comunei 
Recea, Octavian Pavel, primarul din 
Băița de sub Munte, Aurel Dumuța, 
primarul comunei Ariniș, Gheorghe 
Mureșan, Dorin Mitre, primarul din 
Bicaz, consilierii județeni Liliana 
Moga și Ioan Buda, dar și fostul 
consilier județean, Cristian Anghel, 
Ștefan Mariș, directorul Centrului 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii „Liviu Borlan”. 

„Anul viitor vom ajunge la a 50-a 
ediție și sper doar să fim sănătoși, să 

ne revedem cu la fel de multă bucurie 
și în număr cel puțin la fel de mare”, 
a declarat primarul din Asuaju 
de Sus, Vasile Boitor, care a arătat 
că timpul nu le-a fost potrivnic și 
sărbătoarea s-a desfășurat sub cele 
mai bune auspicii. Totodată, edilul 
a ținut să menționeze că, alături de 
comunitatea din Asuaju de Sus s-a 
aflat și primarul comunei Mireșu 
Mare, Ioan Mătieș, care a fost însă 
nevoit să părăsească mai repede 
manifestarea având de onorat o 
obligație profesională. 

în cei care dețin temporar funcții 
la vârful administrațiilor locale. Și 
în Țara Codrului, în aproape toate 
localitățile se derulează proiecte 
importante, proiecte cu rezultate 
care pot fi văzute de oameni. Îi 
mulțumesc primarului Vasile Boi-
tor pentru tot ce ne-a învățat pe 
cei care am venit în urma lui în 
administrație, pentru felul în care a 
fost mereu alături de noi cu sfaturi, 
cu proiecte concrete, dar și pentru 
că a fost unul dintre promotorii 
proiectului Drumul Nordului. În 
acest an, acest proiect an al județului 
Maramureș intră efectiv în șantier și 
mulțumesc, pentru această realizare, 
tuturor consilierilor județeni care 
au votat ca acest proiect important 
să devină o realitate pentru Țara 
Codrului și Țara Chioarului”, a 
subliniat președintele Gabriel 
Zetea. 
La microfon au fost invitați pe rând, 
la cuvânt, o parte dinte invitații 
aflați pe scenă, care au transmis 
gândurile lor tuturor celor prezenți, 
dorindu-le la final distracție plăcută 
și să se bucure din plin de această 
sărbătoare. 

Târgul 
epelor

„Ne bucurăm să fim alături de 
administrația locală din Asuaju de 
Sus, la una dintre cele mai importante 
manifestări ale Maramureșului. Și 
cum primarul Vasile Boitor este 
mult mai vechi decât mine în acest 
domeniu al administrației, recunosc 
că am avut multe de învățat de la el. 
Iar în anul 2016, când am candidat 
pentru aceste noi mandate, am 
hotărât că trebuie să facem lucrurile 
altfel, să avem rezultate mult mai 
rapide. Tocmai de aceea am hotărât 
ca, din 2016 până în 2020, să facem 
proiecte cu rezultate concrete 
într-un singur mandat, pentru ca 
oamenii să își recâștige încrederea 

„Fără ajutorul Consiliului Județean 
nu am fi putut organiza manifestarea 
la acest nivel și doresc să mulțumesc 
executivului instituției și tuturor 
consilierilor județeni pentru faptul 
că mereu au fost alături de Asuaju 
de Sus”, a conchis primarul Vasile 
Boitor. 
La microfon a fost invitat, apoi, șeful 
administrației județene, Gabriel 
Zetea, care i-a mulțumit primarului 
Vasile Boitor că a dat ocazia Con-
siliului Județean Maramureș de a fi, și 
în acest an, partener și coorganizator 
al „Târgului Cepelor”, acțiunea fiind 
cuprinsă în Programul Cultural 
Prioritar al instituției județene. 

A AJUNS lA A 49-A EDIţIE  
ÎN ASUAJU DE SUS
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Comuna Asuaju de Sus s-a 
transformat într-un imens 
șantier datorită unui 
proiect foarte important 

care va rezolva întreaga rețea stradală 
din comună. Primarul Vasile Boitor 
spune că: „Derulăm prin programul 
PNDL, un proiect care vizează 
modernizarea și asfaltarea rețelei 
stradale. Asta pe lângă proiecte de 
modernizare a drumurilor DC 91 
Asuaj - Băița - Odești și DC 91A 
Asuaj - Sălsig, care sunt recepționate 
și finalizate. Am început acest proiect 
de anul trecut și este vorba despre 
aproximativ 11 km de drum și o 
valoare de 7, 442 milioane de lei. Până 
acum, am reușit să finalizăm cam 50% 
din proiect și sper ca anul acesta să-l 
finalizăm integral, în sensul că firma 
care a câștigat licitația a lucrat foarte 
bine și am făcut toate străzile cuprinse 
în program, s-a dat binderul peste tot, 
sunt pregătite de asfaltare, urmează 
stratul 2, stratul de uzură pe toate 
aceste străzi. Sunt aproximativ 9 km 
și ceva în Asuaju de Sus și 1,3 km în 
Asuaju de Jos. Practic, în Asuaju de 
Sus nu mai avem nicio stradă care să 
nu fie asfaltată. Mai mult, cu ajutorul 
dirigintelui de șantier, am refăcut 
calculele, pentru că licitația a fost 
adjudecată la un preț mai mic decât cel 
al proiectului și am făcut o solicitare 
să ni se aprobe extinderea proiectului, 
să asfaltăm mai multe străzi”.

Administrația locală din Asuaju de 
Sus aplică politica pașilor mărunți, 
dar siguri, și etapizat rezolvă toate 
problemele comunității. „Așa am 
procedat și cu alimentarea cu apă, 
am mers inițial pe programul Solel 
Boneh, dar prin acesta nu dădeau voie 
să se facă capetele de străzi. Dar nu 
puteam refuza acest program, chiar 
dacă se impuneau aceste condiții, 
pentru că în 2003, era vorba de 2,5 
milioane de dolari. Nu poți să dai 
cu piciorul la ei. Am fost primii din 
zonă cu alimentare cu apă. În 2007 

am dat-o în funcțiune, la cișmele, iar 
în 2009, când CJ ne-a predat-o nouă, 
am început branșarea la oameni și în 
prezent sunt branșați 99% dintre ei. 
Oamenii sunt mulțumiți, și-au dat 
seama cât de importantă e apa. Din 
păcate, nu am reușit să facem rețeaua 
de canalizare, pentru că era valoarea 
prea mare, în jur de 3 milioane de 
Euro doar pentru Asuaju de Sus. Așa 
e așezarea geografică a zonei Codru, 
cu case pe dealuri, e nevoie de pompe 

și atunci e foarte scump. Părerea mea 
e că pentru astfel de comune, trebuie 
gândită o altă strategie. Să se facă o 
arteră principală și o stație de epurare, 
să se facă fose septice și să ne dea o 
mașină să vidanjăm. În momentul în 
care ai vidanjat o dată pe lună, te duci 
în stația de epurare, faci economie, 
pentru că o pornești doar 3-4 zile 
pe lună și nu sunt costuri mari nici 
pentru oameni, nici pentru autorități. 
Altfel e foarte greu și scump să faci 
rețeaua de canalizare. Multe comune 
cu condiții geografice similare au avut 
probleme cu funcționarea. Am luat 
în calcul inclusiv o stație de epurare 
pentru trei comune: Asuaju de Sus, 

Ariniș și Băița de sub Codru. Dar, 
după părerea mea, mai importantă 
pentru oameni este alimentarea cu 
gaz, nu canalizarea”, a spus primarul 
Vasile Boitor. 
Dacă tot am vorbit de drumuri, din 
bugetul local s-au făcut și drumuri 
agricole. Pentru că, recent, Căminul 
Cultural a fost reabilitat, primarul 
își dorește să împrospăteze puțin și 
fața altor instituții publice, astfel 

că, în acest an, vor fi modernizate 
pe exterior Şcoala și Primăria. Anul 
trecut, Primăria a reușit să finalizeze, 
cu sprijinul CJ Maramureș, și o anexă 
a Primăriei: „În acea clădire am făcut 
grupuri sanitare pentru Şcoală, cu 
sprijin de la Ministerul Educației și 
apoi, cu sprijinul CJ, am reușit să 
finalizăm și exteriorul”. 

Un alt proiect de infrastructură, fi-
nan țat prin GAL, în valoare totală de 
30.000 de Euro, prevede amenajarea 
de parcări în centrul comunei, 
betonarea șanțurilor etc.

Scurt tratat de dezvoltare locală: 

Asuaju de Sus,  
un imens șantier
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Programul național de ca-
dastru și carte funciară este 
obligatoriu să fie imple-
mentat în perioada 2015-

2023, iar România va beneficia de 
importante alocări financiare de la 
Uniunea Europeană, fapt ce impune 
luarea tuturor măsurilor necesare 
pentru derularea fondurilor desti-

nate finanţării politicii agricole 
co   mune şi pentru a asigura o capa-
citate ridicată de absorbţie a acestor 
fonduri. 
Comuna Asuaju de Sus face parte 
din acest program care permite 
înscrierea gratuită în sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară 
a imobilele din extravilan, indiferent 
de calitatea titularului dreptului, 
respectiv proprietar, titular al unui 

drept real asupra imobilului sau 
posesor. Aceste acțiuni sunt finanțate 
în cadrul Programului național de 
cadastru și carte funciară. Dacă 
alte localități s-au împotmolit la 
identificarea terenurilor, în Asuaju 
de Sus această etapă s-a realizat în 
urmă cu câteva lui, foarte eficient, 
datorită sprijinului Primăriei Asuaju 
de Sus și a primarului Vasile Boitor, 
care a păstrat încă evidențele de 
acum 20 de ani, de la punerea în 
posesie a cetățenilor. Programul 
reprezintă un ajutor extraordinar 
pentru cetățeni, nu doar prin 
prisma economiei de câteva mii de 
lei pe care o fac, ci și prin faptul că va 
ajuta fermierii să acceseze fondurile 
alocate pentru agricultură. 

„Programul de cadastru 
și intabulări gratuite 
continuă. Până acum 
am făcut măsurători cu 
GPS, apoi se identifică 
persoanele și se face 
intabularea în ordine. 
Am terminat repede 
pentru că mai am caietele de 30 de ani, de când i-am pus în posesie. 
La nivelul comunei avem 3.030 de hectare agricol și 1.300 intravilan, 
restul reprezentând teren extravilan. Avem de asemenea 2.870 hectare 
de teren forestier pe UAT Asuaj, e o suprafață mare, pe lângă pășunile 
noastre care sunt intabulate. Ar fi costat mult pe parcelă, dacă aceste 
costuri trebuiau suportate de oameni”. 

Vasile Boitor, primarul comunei Asuaju de Sus 

Cadastru  
și intabulări gratuite 
pentru terenurile din extravilan!

Comuna Asuaju de Sus se 
numără printre beneficiarii 
programului național 
de cadastru și intabulări 
gratuite. Cu sprijinul 
autorităților locale și a 
primarului Vasile Boitor, 
Asuaju de Sus s-a numărat 
printre comunele care au 
parcurs cel mai eficient 
pașii acestui program. 
Deja prima fază, cea a 
identificării parcelelor, s-a 
făcut anul trecut. 
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ASUAJU DE SUS
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Cei mai mici, adică cei 
23 de preșcolari sunt 
îns criși la Grădinița cu 
program normal Cen-

tru, grupă combinată.
Ceilalți 95 de elevi frecventează 
cursurile unității noastre de în-
vă țământ. Dintre aceștia, 47 
sunt înscriși în ciclul primar de 
învățământ, iar cei mai mari, ciclul 
gimnazial, cuprinde 48 de elevi. Ne 
confruntăm și noi, ca și alte școli, 
cred că este o problemă națională, cu 
scăderea populației din mediul rural 
și implicit și a populației școlare. 
Numărul mic de elevi din clase nu 
înseamnă dezavantaje. Consider 
că acest lucru este un avantaj atât 
pentru elev, cât și pentru dascăl. 

Acești copii au condiții prielnice 
pentru a se dezvolta, atât ca bază 
umană cât și materială, în această 
unitate de învățământ. Noi, dascălii, 
suntem cei care trebuie să-i ajutăm. 
Dascălul este primul care poate 

promova valori. Colectivul de cadre 
didactice, format în mare parte din 
tineri, 14 la număr, a adus un suflu 
nou, modern, acestei instituții.
Calitățile dascălului de astăzi 
sunt caracterizate prin: empatie, 
capacitatea de a înțelege și sesiza 
nevoile și problemele elevilor, de 

a se identifica cu ei, adaptându-și 
comportamentul didactic și afectiv 
la cerințele lor, sunt ingredientele 
necesare pe care consider că le dețin 
dascălii Școlii Gimnaziale Asuaju de 
Sus. Să fii dascăl în mediul rural este 
o provocare pentru oricare dascăl 
tânăr. 

Condițiile de muncă, climatul 
edu cațional, colegialitatea, respec-
tul reciproc sunt, probabil, ingre-
dientele care au făcut ca dascălii 
tineri, odată veniți în această școală, 
să solicite continuitate pe post și 
anul următor. Acest fapt nu a făcut 
altceva decât să mă bucure, fiind un 
avantaj pentru elevi.
Bazei materiale a școlii i s-a acordat 
o importanță deosebită adaptată 
ce rințelor societății actuale: apă 
curentă, încălzire, iluminat cores-
punzător, grupuri sanitare moderne, 
mobilier didactic modular, 
material didactic modern, dotările 
cabinetului de informatică. Aș 
menționa aici eforturile făcute de 
Primăria și Consiliul Local pentru 
finalizarea grupurilor sanitare 
pentru elevi, date în folosință în 
toamna acestui an școlar. 

Mai sunt, desigur, încă foarte multe 
de făcut. Fiecare dintre noi trebuie 
să ne adaptăm vremurilor în care 
trăim. Școala trebuie să țină pasul 
cu aceste schimbări.
În acest demers, un rol important îl 
dețin părinții. Visul oricărui părinte 
este acela de a-i asigura copilului său 

o educație de cea mai bună calitate, 
care să răspundă necesităților 
acestuia, să-l ajute să își valorifice 
potențialul. Rolul școlii este acela 
de a-l ajuta să înflorească din toate 
punctele de vedere. 
Dacă parteneriatul școală-familie 
este asigurat prin implicare activă 
și permanentă, colaborare, sprijin 
reciproc, rezultatul nu poate să fie 
decât acela de a-i ajuta pe copii să 
se dezvolte, să se desăvârșească, să 
ajungă adultul responsabil de mâine. Misiunea fundamentală a educației este aceea de a crea pentru fiecare 

individ capacitatea de a-și dezvolta întregul său potențial și de a deveni o ființă 
umană completă. La Școala Gimnazială Asuaju de Sus și în anul școlar 2019-2020, se 
găsește cea mai mare avuție a comunei noastre. Sunt cei 118 copii de care depinde, realmente, 
viitorul nostru. 

„Noi, dascălii, suntem 
conștienți de importanța 
misiunii noastre.  
Adaptându-ne schimbărilor 
rapide din societate, mintea 
noastră se mișcă în armonie  
cu cea a elevilor, trăind 
împreună dificultățile și 
victoriile deopotrivă”. 

Director, 
Profesor Monica Dulf

„Să păstrăm mereu în minte 
ceea ce Platon spunea în 
Dialogurile sale și anume că 
„educația trebuie să-i slujească 
omului toată viața, iar scopul 
educației este de a-l face pe 
individ să vrea să facă ceea ce 
trebuie să facă”.

Director, 
Profesor Monica Dulf

„Copiii se nasc cu aripi,  
dascălii îi învață să zboare” 

(Anonim)
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Concursul Național Catehetic „Iu-
bi rea lui Hristos în familia mea”, 
inițiat de Patriarhia română în 
parteneriat cu MEC, la care este 
înscrisă și școala noastră, are în 
derulare activități religioase.
Elevii școlii noastre au participat 
la diferite festivaluri de tradiții și 
obiceiuri de iarnă. Amintesc aici 
Festivalul de tradiții și obiceiuri 
din Țara Codrului, în parteneriat 
cu Școala Gimnazială Băița de 
sub Codru, și Festivalul concurs 
de datini și obiceiuri de iarnă, în 
parteneriat cu Școala Gimnazială 
Gârdani. 

Multe alte activități s-au derulat în 
cadrul unității de învățământ pe 
parcursul anului școlar, activități 
propuse de către cadrele didactice 
în programul activităților educative 
școlare și extrașcolare. Aș enumera 
câteva dintre acestea care au 
prezentat interes în rândul elevilor: 
9 octombrie - Ziua națională de 
comemorare a victimelor holocaus-
tului, „Spune NU discriminării”, 
1 Decembrie - Ziua Națională a 
României „Unire-n cuget și-n sim-
țiri”, „Crăciunul - darul bucuriei”, 
„Dor de Eminescu”.
Noi, dascălii, suntem conștienți 
de importanța misiunii noastre. 
Adaptându-ne schimbărilor rapide 
din societate, mintea noastră se 
mișcă în armonie cu cea a elevilor, 
trăind împreună dificultățile și 
victoriile deopotrivă. Să păstrăm 
mereu în minte ceea ce Platon 
spunea în Dialogurile sale și anume 
că „educația trebuie să-i slujească 
omului toată viața, iar scopul 
educației este de a-l face pe individ 
să vrea să facă ceea ce trebuie să facă”.

Director,  Profesor Monica Dulf

Interesul pentru acest real par-
teneriat a crescut în școala noastră, 
în ultimul timp. Părinții elevilor 
sunt mult mai conștienți de acest 
lucru, de faptul că trebuie să 
investească în ceea ce au ei mai de 
preț şi anume copiii. 

Parteneriatele educative, activitățile 
extracurriculare și extrașcolare con-
tribuie la formarea personalității 
elevilor și pun bazele unei culturi 
care să le permită să se dezvolte și să 
răzbească pe drumul vieții.

Și în acest an școlar, procesul de 
predare-învățare-evaluare a fost 
completat cu alte activități cum ar 
fi concursurile și olimpiadele școlare 
la care au participat cei mai valoroși 
elevi. Aș aminti aici Concursul 
școlar național de Competență 
și Performanță, Comper-Comu-
nicare, la care au participat 25 de 
elevi ai claselor din învățământul 
primar și gimnazial. Dintre aceștia, 
10 elevi au obținut premii, iar 5 elevi 
au obținut mențiuni.
La Olimpiada de Religie ortodoxă a 
participat o elevă din clasa a VIII-a, 
care a obținut, la faza locală, 86 de 
puncte, calificându-se la faza jude-
țeană.
Elevii din clasa a VIII-a au participat 
la Olimpiada de Limba și literatură 
română, OLLR, iar la Olimpiada ca 
abilitate de viață au participat elevii 

din clasele a V-a și a VI-a, etapa pe 
școală. 
La Concursul de programare și 
robotică „NEXTLAB” s-au înscris 
elevi pasionați de programare și 
robotică din clasele gimnaziale, care 
este în curs de desfășurare.
În cadrul Concursului național de 
creație literară și artistic-plastică 
„Mai aproape de Eminescu”, în 
Par teneriat cu Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Arad, s-a par-
ticipat cu lucrări realizate de elevii 
clasei a VIII-a.
Concursul interjudețean „Mărți-
șoare cu zâmbete” desfășurat în 
parteneriat cu Școala Gimnazială 
nr. 1, Municipiul Râmnicu-Sărat, 
județul Buzău, a prezentat interes 
în rândul elevilor, fiecare clasă 
înscriindu-se cu lucrări la diferite 
secțiuni.
Proiectul național educațional 
„Cam pania 19 zile de prevenire 
a abuzurilor și violenței asupra 
copiilor și tinerilor” s-a desfășurat 
cu elevii claselor gimnaziale.

Activitate de 1 Decembrie

Comemorarea victimelor Holocaustului

Ziua Eroilor

Activitate  
pascală



16

Un punct de atracţie im-
portant al zonei este 
Cabana Asuaj, situată 
în zona dealurilor joase 

ale Silvaniei, pe cursul văii Asuaj. 
Zona, atestată documentar din 
sec. VII, a fost cândva proprietatea 
baronilor maghiari Degenfeld şi 
Birtalan. După reforma agrară din 
1921, mare parte din proprietăţile 
baronilor au intrat în posesia comu-
nităţii locale care şi le-au revendicat 
şi redobândit după anul 2000. 
Cabana este situată într-un trup de 
pădure pitoresc, cu posibilităţi de 

recreere, având în vedere poziţia ei 
retrasă, şi este ideală pentru cei ce 
doresc o alternativă la stresul citadin 
al oraşelor, având posibilitatea 
efectuării de plimbări în natură, 
unde turiştii întâlnesc frecvent 
căprioare, cerbi sau mistreţi. Ama-
torii de pescuit au la îndemână o 
amenajare proprie, iar cei pasionaţi 
de vânătoare se pot bucura din plin 
de cel mai mare fond de vânătoare 
(mistreţ şi ţap) din Maramureş. 
O altă atracție pentru turişti o re -
pre zintă ciupercile și fructele de 
pădure. În viitor, această cabană 

silvică ar putea fi cumpărată de 
Primăria Asuaju de Sus. 

Primarul Vasile Boitor explică: 
„Am făcut o adresă la Ocolul Silvic, 
pentru că am auzit că vor să vândă 
cabana, și i-am rugat să ne acorde 
dreptul de preemțiune. Au spus că 
vor face evaluarea și ne vor anunța 
prețul. Am dori să o cumpărăm. De 
asemenea, putem dezvolta zone, 
luăm în calcul oferirea unor parcele 
pentru construcţia de căsuțe din 
lemn, astfel încât orășenii să aibă o 
oază de relaxare pentru weekenduri”. 

Turism la poalele 
Codrului 


