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„Sunt mândru că facem 
parte și noi din aceste 
comunități deosebite 
și sper să rămânem 
în continuare aceiași 
parteneri și prieteni de 
nădejde.” 

Daniel Vărzaru, Development 
and Government Relations 

Director UAC Europe

Reporter: Cum a fost anul care se 
încheie pentru UAC Europe? 

Daniel Vărzaru: Din păcate, la fel 
ca anul 2020, și 2021 a fost un an 
marcat profund de pandemia de 
coronavirus, care ne-a schimbat 
tuturor viețile și a generat o criză 
sanitară și economică profundă. 
Anul trecut, industria aeronautică a 
„frânat” brusc din cauza pandemiei, 
după o creștere de câțiva ani, iar șocul 
încă se resimte și probabil va mai 
dura câțiva ani până când industria 
va reveni la nivelul anului 2019. 
Pentru UAC Europe, anul 2021 
a fost unul de stabilizare, dar și de 
creștere. Având sprijinul Grupului 

Montana Tech Components din 
care facem parte, am reușit nu doar 
să ne menținem, ci și să continuăm 
să gândim și să ne dezvoltăm stra-
tegic, pentru a fi pregătiți pentru 
momentul în care industria aero-
nautică va „decola” din nou. În 

acest an, am finalizat practic noua 
investiție din Tăuții-Măgherăuș, o 
fabrică etalon, din toate punctele 
de vedere, cu tehnologie de ultimă 
generație, o investiție care pune 
Maramureșul pe harta mondială a 
industriei aeronautice. 

DANIEL VĂRZARU, Development and Government Relations 
Director UAC Europe

„Având sprijinul Grupului 
Montana Tech Components  
din care facem parte, am reușit 
nu doar să ne menținem,  
ci și să continuăm să gândim  
și să ne dezvoltăm strategic”

Fabrica din Dumbrăvița

Fabrica din Tăuții Măgherăuș
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„Mă bucur că cele două 
investiții înseamnă, în 
primul rând, noi locuri de 
muncă create și aduc un plus 
de dezvoltare și prosperitate 
în zonă.”

De ase menea, am reușit să inițiem 
o nouă investiție în Medieșu Aurit, 
care, de asemenea, este aproape de 
finalizare. În luna noiembrie, am 
început și acolo testele de producție, 
astfel că prima piesă a fost deja 
produsă. Mă bucur că cele două 
investiții înseamnă, în primul rând, 
noi locuri de muncă create și aduc 
un plus de dezvoltare și prosperitate 

în zonă. Acest lucru se datorează 
echipei UACE, dar și autorităților 
naționale, județene și locale care 
ne-au sprijinit pe toată durata 
implementării celor două investiții 
și cărora doresc să le mulțumesc pe 
această cale. Cele două investiții au 
fost realizate cu contribuția Statului 
român, prin ajutor de stat. 

Reporter: Cum a fost relația cu 
comunitățile locale în acest an? 

Daniel Vărzaru: Deși regulile im-
puse de pandemie nu au permis 
or ga nizarea unor evenimente tra-
diționale, cum ar fi concertele de 
colinde, de Ziua Națională sau zilele 
comunei, am reușit să rămânem 
aproape de autoritățile locale, de 
școală și de biserică, să ne implicăm 
și să continuăm parteneriatul nos-
tru, așa cum s-a putut în noile 
condiții și m-am bucurat să văd 
proiecte creative și entuziaste în 
continuare. De asemenea, revistele 
locale susținute de UAC Europe au 
reușit să ne țină aproape unii de alții, 
să ne facă mai informați și mai uniți. 
Cele trei comunități în care UAC 
Europe își desfășoară activitate: 
Dumbrăvița, Tăuții-Măgherăuș și 
Medieșu Aurit au demonstrat că au, 
înainte de toate, oameni buni, calzi, 
implicați. Iar în această perioadă 
grea pentru noi toți, acest lucru a 
fost demonstrat din plin încă o dată. 
Sunt mândru că facem parte și noi 
din aceste comunități deosebite 
și sper să rămânem în continuare 
aceiași parteneri și prieteni de 
nădejde. 

Reporter: Un mesaj, în prag de 
Sărbători? 

Daniel Vărzaru: Vă doresc tuturor, 
în primul rând, sănătate, să vă 
bucurați de Sfintele Sărbători alături 
de cei dragi, să aveți un an nou mai 
bun, mai prosper și mai fericit. Vă 
mulțumesc pentru tot sprijinul moral 
și prietenia pe care ne-ați arătat-o și 
în acest an și vă asigur că atât eu 
personal, cât și compania pe care o 
reprezint, vom rămânem aproape de 
comunitatea locală. Crăciun fericit 
tuturor și La mulți ani! 
De asemenea, doresc să vă transmit 
gânduri bune și sărbători fericite și 
din partea președintelui și pro prie-
tarului Grupului Montana Tech 
Components, Michael Tojner. 

Fabrica din Medieșu Aurit
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Pe lângă fabrica din Dum-
brăvița, care funcționează 
din 2008, și noua investiție 
din zona Aeroportului 

Internațional Maramureș, finalizată 
în proporție de aproape 100%, la 
începutul acestui an, UAC Europe a 
demarat o nouă investiție în comuna 
Medieșu Aurit. Fabrica va produce 
profiluri din aluminiu greu și se 
ridică la peste 34 milioane de euro, 
fiind finanțată și cu contribuția 
Statului român, prin ajutor de 

stat. Lucrările de construcție și de 
instalare a echipamentelor s-au 
desfășurat conform graficului, astfel 
că, la începutul lunii noiembrie, 
fabrica a intrat într-o nouă etapă, 
care înseamnă practic începerea 
producției: turnarea primei piese.  
Noua fabrică are 11.000 de mp 
construiți și va genera în total circa 
120 de locuri de muncă. Deja o 
parte dintre posturile vacante au 
fost ocupate, iar pentru pozițiile 
disponibile, Departamentul de 

Prima piesă turnată în noua fabrică 
UACE din Medieșu Aurit 

Noua investiție UAC 
Europe din Medieșu Aurit 

intră într-o nouă etapă. 
Au fost instalate primele 

echipamente, iar la 
începutul lunii noiembrie 

s-a turnat prima piesă, 
etapă care dă practic startul 

testelor și calificărilor 
necesare pentru începerea 

procesului de producție. 
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Resurse Umane continuă recrutarea 
de personal. Alături de această inves-
tiție, care va fi inaugurată în curând, 
compania va demara un nou proiect, 
tot cu contribuția Statului Român, 
prin ajutor de Stat, respectiv o topi-
torie modernă, investiție care se 
ridică la circa 13 milioane de euro, va 
însemna 3000 de mp construiți și circa 
30 de noi locuri de muncă.  
Și noua investiție UAC Europe din 
Tăuții-Măgherăuș se apropie de 
realizare în proporție de 100%. În cifre, 
noua fabrică din Tăuții-Măgherăuș 
înseamnă circa 165 de milioane de 
euro (fiind realizată și cu sprijinul 
Statului român, prin ajutor de stat), 
peste 60.000 de mp construiți și peste 
1500 de noi locuri de muncă. 

În prezent, fabrica este 
operațională și urmează să fie 
inaugurată în curând. Producția 
propriu-zisă din această fabrică 
înseamnă extruziune titaniu, extruziune tuburi aluminiu, prelucrare 
titaniu/aluminiu, tratare și vopsire titaniu/aluminiu și subansamble 
și un Centru de Training. Ambele investiții folosesc tehnologie de cel 
mai înalt nivel și, după finalizare, vor fi cu siguranță fabrici etalon atât 
pentru Grupul MTC, cât și pentru întregul sector aeronautic.  



Foto © Marius Chiș

Moşul a venit  
la toţi copiii  

din Medieşu Aurit 
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În 5 decembrie, comuna Medieșu Aurit a dat startul 
Sărbătorilor de iarnă, mai exact a iluminatului festiv, 
care a transformat comuna într-o feerie de iarnă. 
Împreună cu copiii, primarul Marian Torok a pornit 
iluminatul festiv, în aplauzele celor prezenți. Toți 
participanții și-au încălzit sufletul cu colinde, imaginea 
de vis din curtea castelului și, în plus, copiii au primit 
ceai cald, iar adulții vin fiert din partea Primăriei. 
Evident, de la acest eveniment nu putea lipsi Moș 
Crăciun, care, ajutat de primarul Marian Torok le-a 
oferit tuturor copiilor  pre zenți pachete cu cadouri. Și, 
pen tru că în Medieșu Aurit toți copiii au fost cuminți, 
Moșul, cu sprijinul primarului Marian Torok, a împărțit, 
de asemenea, daruri ele vilor și preșcolarilor de la 
Școala Pro fesională „George Coșbuc”.   
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„Buna ziua, sunt Cosmina Costică, impresia mea 
despre festival și concurs este foarte bună. Mă 
bucur că am putut lua parte la acest eveniment/ 
proiect și vă mulțumesc din plin. Este cu 
siguranță o experiență unică și de neuitat, a fost 
foarte frumos și sper să se desfășoare și la anul și 
să participe mai mulți membri, din mai multe 
județe. Am fost încântată să cunosc persoane 
noi din toată România, iar concluzia mea este 
că mulți copii gândesc ca adulții.”

Costică Cosmina – elevă în clasa a VI-a A

„În opinia mea, acest eveniment a fost unul 
reușit, elevii au făcut filmulețe creative și 
foarte interesante. Organizarea și modul de 
desfășurare a evenimentului au fost la înălțime. 
În urma acestui festival, am cunoscut și am 
schimbat impresii, păreri cu elevi din Suceava, 
București, Maramureș, Slatina, Timișoara, cu 
care am rămas prieten. La final, doresc să felicit 
copiii, echipa implicată în acest eveniment și să 
le doresc mult succes mai departe. Mulțumim!”

Nechita Damian – elev în clasa 
a VII-a B

„Impresia mea despre «WonderFest – Festivalul Internațional 
al Filmului pentru Copii și Tineret»- după părerea mea acesta 
a fost unul dintre acele activități extrașcolare care mi-a plăcut 
foarte mult, deoarece a fost ceva unic, bine lucrat, pus la punct, 
interactiv și cu impact mare asupra mea și al celor implicați, dar 
nu numai. Vă mulțumesc! ”

Balog Luca – elev în clasa a VIII-a A
  
„A fost un festival deosebit, care mi-a stârnit bucuria de a regăsi arta 
în orice lucru. Am acumulat experiențe din viața altor persoane și 
am învățat să prețuiesc orice moment și orice clipă împreună cu 
cine mă face fericită. Filmele au fost pe placul meu, reprezentând 
o viziune din viața de zi cu zi.  Jurații, cât și coordonatorii, au 
fost deschiși și sociabili, dornici de a clădi o prietenie. A fost o 
experiență frumoasă și sper că în viitor va deveni o tradiție. 

Oşan Raluca - elevă în clasa a VIII-a A
 
„Acest festival pentru mine a fost unic, o experiență nouă, am 
învățat multe lucruri noi, ne-am împărtășit opiniile, am înțeles 
că nimic nu poate sta în calea ta dacă tu îți dorești să faci ceva, un 
exemplu desfășurarea activităților din programul WonderFest 2021 
în timpul pandemiei. Mă bucur că am putut face parte din acest 
minunat proiect! O echipă de nota 10... Salutări de la Satu Mare!
PS aș dori ca ediția a- V- a să se desfășoare face to face.”

Alec Anamaria - elevă în clasa a VIII-a  B

IMPRESII 
FESTIVAL 
WONDERFEST
- Festivalul 
Filmului pentru 
copii şi tineret

EDIȚIA a IV-a 2021
Elevii Școlii Profesionale ,,GEORGE 
COȘBUC”  din Medieșu Aurit au 
participat în cadrul acestui festival 
atât la secțiunea Juriul Concursului, cu 
un număr de 10 elevi, cât și la cea de 
Snapshots, unde am concurat cu 11 
filmulețe de 1 minut realizate de elevi 
cu telefonul mobil. 
Impactul și reacțiile copiilor:
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Premiile Festivalului Internațional al Filmului 
pentru Copii și Tineret - WONDERFEST 2021, 
acordate de juriu elevilor sunt următoarele:

Premiul I
Team Marco/ Echipa Marco
USA/ SUA, 2019
Director/ Regia: Julio Vincent Gambuto
Screenplay/ Scenariul: Julio Vincent Gambuto, B. 
R. Uzun
Producer/ Producător : Samuel Sandweiss

Premiu II
Jackie & Oopjen / Jackie și Oopjen
Netherlands/ Țările de Jos, 2020
Director/ Regia: Annemarie van de Mond
Screenplay/ Scenariul: Myranda Jongeling
Producers/ Producători: Chantal van der Horst 
(Column Film), Annemieke van Vliet (Fiction 
Valley)

Premiul III
Aventurile lui Țuțu / Tutu’s Adventutures
Romania/ România, 2021
Animation/ Animație
Director/ Regia: Ion Octavian Frecea
Screenplay/ Scenariul: Ion Octavian Frecea, 
Mihai Alexandru Răzuș

Organizatorii Festivalului adresează mulțumiri 
speciale tuturor celor 176 de membri ai 
Juriului Elevilor, precum și profesorilor lor 
coordonatori, care au demonstrat un deosebit 
simț artistic și cunoștințe de reali cineaști, în 
cadrul acestei competiții a WONDERFEST.

Copiii și dascălii lor vin din școli și licee din: 
- București - Colegiul Național Sfântul Sava, 

profesor coordonator: doamna Rebeca 
Teodora Dumitrașcu

 - Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca, 
profesor coordonator: doamna Elena Nadia 
Dumitrașcu

- Timișoara - Colegiul Național Pedagogic 
„Carmen Sylva” – profesor coordonator, 
inspector școlar, domnul Ladislau Domolki

- Satu Mare - Școala Profesională „George 
Coșbuc” Medieșu Aurit, profesor 
coordonator: doamna Cristina Maria 
Berinde

- Slatina - Profesor coordonator: doamna 
Grațiela Ludmila 

-  Școala Profesională Dumbrăvița, Maramureș 
- profesor coordonator: doamna Mihaela 
Dănilă

- Tăuții-Măgherăuș, jud Maramureș - Liceul 
Tehnologic „Traian Vuia” – profesor 
coordonator – doamna Loredana Cornelia 
Ofrim

- Suceava - Colegiul Național „Petru Rareș” - 
Clubul Videoart, profesor coordonator: 
domnul Viorel Ieremie

- Bistrița - Colegiul Tehnic Infoel - profesori 
coordonatori: doamna Iuliana Matean, 
doamna Alina Maria Oros, doamna Adriana 
Alina Pop

„Pentru mine, experiența WonderFest a fost 
una deosebită. Am discutat, ne-am exprimat 
liber și ne-am împrietenit. Am învățat că există 
viitor după orice greutate pe care viața ne-o 
dă. La fel cum tema festivalului a fost „viața 
după pandemie”, această temă ne-a dus cu 
gândul la viața normală pe care o duceam, fără 
a fi recunoscători. Mă bucur că am făcut parte 
din acest festival. Aș repeta de nenumărate ori 
această experiență...”

Alec Georgiana – elevă în clasa a VIII-a B

„Din punctul meu de vedere, festivalul de film 
„WonderFest” a fost și va fi o oportunitate 
variabilă atât pentru elevi, cât și pentru 
profesori...o oportunitate de a descoperi 
noi universuri, prin vizionarea diverselor 
filme și scurtmetraje, de înaltă calitate, 
care nu au ajuns încă pe ecranele mari ale 
cinematografelor. 
Filmele, fiind cu un puternic impact emoțional, au scos în 
evidență momente ale vieții și învățături care pot fi relatate 
doar prin intermediul unor proiecții, ele provocând multă 
emoție juriului în timpul vizionării. Toate au fost superbe 
și foarte bine alese, acestea stârnind interesul tinerilor, prin 
îmbinarea ficțiunii cu viața reală. 
Experiența mi s-a părut una plină de avantaje, care ne-a permis 
să explorăm universul filmelor. Sper ca și în viitor să am ocazia 
să particip.

Nemet Teodora – elevă în clasa a VIII-a A

Festivalul Internațional al Filmului pentru Copii și Tineret – 
WonderFest 2021, ediția a IV-a, ne-a dat ocazia și șansa de a 
cunoaște oameni deosebiți, implicați dar și copii minunați din 
alte județe ale țării . Elevii școlii noastre din Medieșu Aurit au 
avut parte de workshop-uri artistice și educative nonformale, 
având plăcerea de a lega prietenii, de a viziona filme în 
premieră, de a intra în mediul fascinant al cinematografiei, 
al artei fotografice, în minunata lume a lecturii. Frumoasa 
experiență  avută ne-a întărit convingerea că și la anul care va 
veni ne dorim să facem parte din acest proiect. În calitate de 
coordonator în cadrul acestui festival, doresc să felicit întreaga 
echipă implicată și să mulțumesc pentru șansa de a lua parte la 
acest proiect.

Coordonator: 
Director, prof. CRISTINA BERINDE

SATU MARE, MEDIEȘU AURIT
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Dragii noștri, 
Deși nu ne cunoaștem de mult, ne 
bucurăm că am reușit să ajungem 
și în Medieșu Aurit cu activitățile 
din cadrul proiectului Hand in 
Hand for Europe, finanțat de către 
Comisia Europeană, prin programul 
European Solidarity Corps și pus în 
aplicare de către AIST, cu sprijinul 
UAC. 
Proiectul, derulat timp de trei 
ani, se apropie de final, moment 
bun pentru a ne aduce aminte de 
activitățile derulate pe parcurs. 
Ne bucurăm că am avut ocazia să 
interacționăm atât de frumos cu 
copiii și tinerii din Medieș. Deși 
pandemia ne-a pus bețe în roate 
o mare parte din timp, am reușit 
totuși să avem parte de activități 
interesante și antrenante astă-vară, 
când am fost primiți cu brațele 

deschise și cu mult entuziasm în 
cadrul Școlii Profesionale George 
Coșbuc. Am fost plăcut surprinși de 
ușurința cu care copiii, dar și cadrele 
di dactice, s-au adaptat noilor con-
diții, alegând să vadă părțile pozi tive 
și să profite la maximum de interac-
țiunile cu voluntarii noștri. 

Credem cu tărie că educația este 
motorul prin care copiii și tinerii vor 
reuși să-și atingă potențialul maxim, 
de aceea ne străduim mereu ca, prin 
metode de educație non-formală, 
să sprijinim dezvoltarea lor și să le 
oferim suportul necesar până când 
își vor putea întinde aripile singuri. 
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Pentru că ne-a plăcut atât de mult 
atmosfera din mijlocul copiilor 
și tinerilor din comunitatea din 
Medieș, am dorit să le oferim câte 
un mic simbol al aprecierii noastre. 
Săptămâna trecută, am fost în vizită, 
împreună cu voluntarii noștri, și le-
am oferit câte un calendar pe care 
să-și poată marca evenimentele 
importante din anul ce vine, și câte 
o perniță/păturică pufoasă și viu 
colorată. 
Așteptăm cu nerăbdare să ne reve-
dem în cadrul activităților, fie ele 
față în față sau online, și să putem 
să ne încărcăm din nou bateriile de 
veselia și entuziasmul copiilor. 

Echipa AIST, 
Poarta deschisă spre lume 



Deși, anul acesta, din cau-
za pandemiei de corona-
virus, din păcate, Ziua 

Națională a României nu a fost mar-
cată peste tot, la fel ca anii trecuți, 
din fericire, autoritățile locale din 
Medieșu Aurit au dat încă o dată 
dovadă de patriotism, organizând o 
manifestare solemnă și emoționantă. 

Copiii reprezintă viitorul unei co-
mu nități și al unei țări până la urmă, 
de aceea primarul Marian Torok 
și-a dorit să sărbătorească Ziua 
Națională a României alături de ei. 

Ziua Naţională a României 
sărbătorită la Medieșu Aurit 
Ziua Națională a României nu reprezintă doar prilejul de a rememora faptele înaintașilor noștri care, în 
urmă cu 103 ani, înfăptuiau Marea Unire, idealul de veacuri al poporului român, ci mai ales prilejul de a 
ne aminti cine suntem cu adevărat și de a promova identitatea și istoria în rândul tinerei generații. 

12



Foto © Marius Chiș

MEDIEŞU AURITGazeta 
de

În 1 Decembrie, în timp ce copiii 
Școlii Profesionale „George 
Coșbuc” din Medieșu Aurit 
intonau Imnul de stat, a fost ridicat 
un drapel pe catarg, în curtea 
castelului Lonyai din localitate.  
De asemenea, au fost depuse 
coroane la Monumentul Eroilor 
din Medieșu Aurit, pentru a cinsti 
jertfa celor care au luptat pentru 
a ne lăsa moștenire o țară liberă, 
unită și independentă. 

Primarul Marian Torok le-a urat 
tutu ror cetățenilor comunei „La 
mulți ani!”. 

13



Foto  
© Marius Chiș

14

În data de 07.11.2021 Parohia 
Ortodoxă Română  Iojib 
şi-a sărbătorit primii patroni 
spirituali, respectiv pe Sf. 

Arhangheli Mihail şi Gavril.
Sărbă toarea, în speţă de natură reli-
gioasă, întrucât gravitează în jurul 
personalităţilor Sfinţiilor Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil, ne-a adus şi de 
această dată împreună, în rugăciune 
atât de necesară în aceste vremuri, 
în comuniunea iubirii desăvârşite a 
Sfintei Treimi care se actualizează cu 
fiecare Sfântă Liturghie a Bisericii, şi 
care serveşte ca  un model de iubire, 
comuniune şi unitate desăvârşită 
pentru fiecare membru al Bisericii 
respectiv al parohiei noastre. 
Direcţia comunitară pe care o 
capătă sărbătoarea în sine rezidă 
şi din  bucuria întâlniri sau a reîn-
tâlniri care a fost momentul central 
al sărbătorii, cu alte cuvinte ne-
am bucurat să-i avem aproape pe 
cei dragi sufletului nostru. Astfel 
am reuşit să realizăm o simbioză 
între religios şi social. O sărbătoare 
care eminamente ţine de arealul 
bisericesc s-a transformat într-o 
săr bă toare comunitară, a tuturor 
membrilor urbei noastre. 
Sărbătoarea comunităţii a fost 
întregită de Sfânta Liturghie, care a 
fost săvârşită de un sobor de preoţi, 
din care au făcut parte fiii satului 
Iojib pr. Palfi Călin, de la Parohia 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
din Satu Mare, pr. Satmari Emil, 
fost paroh al credincioşilor din 
Iojib, actualmente preot la Parohia 
„Naşterea Maicii Domnului” din 
Satu Mare şi pr. Andreescu Alin, 
de la Parohia Someşeni, alături de 
un număr însemnat de credincioşi, 
printre care s-au numărat şi o 

mică parte a autorităţilor civile, 
consilieri locali, respectiv primarul 
Comunei Medieşul Aurit, care prin 
extensie este si el un fiu al satului. 
Răspunsurile la strană au fost date  
de către un grup al studenţilor 
teologi. În cuvântul de învăţătură 
susţinut de pr. Satmari Emil s-a 
accentuat importanţa pe care Sfinţii 
Arhangheli o au în viaţa şi evoluţia 
noastră duhovnicească, cât şi rolul 
de ocrotitori şi patroni spirituali al 
sfintelor locaşuri de cult.  
Hramul Bisericii din Iojib a fost cu 
adevărat o sărbătoare, pe de o parte 

prin celebrarea liturgică, iar de pe 
altă parte prin bucuria întâlnirii 
dintre generaţii. Dacă ar fi să 
rezumăm veşnicia, am putea spune 
că este bucuria comuniunii, bucuria 
întâlnirii cu cei dragi şi cu cei 
apropiați. Cu toţii am simţit această 
clipă a comuniunii şi am rezonat cu 
cuvintele marelui teolog Dumitru 
Stăniloae „ori de câte ori omul simte 
iubirea lui Dumnezeu şi îi răspunde 
într-o anumită măsură, el trăieşte în 
veşnicie”.

Pr. Paroh Alexandru Deac 

Hram în Parohia Iojib 



MEDIEŞU AURITGazeta 
de

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, 
impurificate 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 flori/ 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 eficient. Cel mai 
eficient 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 beneficii 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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Sărbătorile de iarnă sunt cea mai frumoasă perioadă a anului,  
pentru că ne aduc alături de cei dragi și ne amintesc tuturor de lucrurile care 
contează cu adevărat: familia, credința, bunătatea, generozitatea  
și bucuria pe care o regăsim în lucrurile mici. 
Vă doresc tuturor un Crăciun magic, cu multă sănătate și fericire, mese îmbelșugate 
și multă bucurie împărtășită cu cei dragi vouă. 
Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul și încrederea pe care le acordați administrației 
locale zi de zi și sper ca anul care vine să ne aducă cât mai multe realizări  
pe toate planurile. 
Crăciun fericit și un an nou mai bun! 

Marian Torok,  
primarul comunei  
Medieșu Aurit 

Nașterea Domnului să vă lumineze 
sufletele și casa, să aveți parte de 

sănătate, belșug și fericire!  
Iar Anul care vine să fie pentru voi  

o punte spre ceva mai bun,  
mai luminos, mai frumos!

UAC Europe


