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Centrul civic reprezintă cartea de vizită 
a oricărei localități, tocmai de aceea 
administrația locală din Medieșu Aurit 
și primarul Marian Torok își doresc 
ca această zonă să fie pe măsura 
prestigiului și importanței comunei. 

Acest proiect amplu de modernizare 
a centrului comunei a fost demarat 
deja și va cuprinde, etapizat, 

întreaga zonă centrală. Primarul Marian 
Torok a explicat că: „vom începe cu 
parcarea de la bloc, dar proiectul cuprinde 
toată zona centrală: în fața magazinului 
Unicarm, în fața castelului, intrarea la 
primărie etc, practic tot centrul civic, așa 
cum am spus. Fiind un proiect amplu, se 
va realiza etapizat, însă, după finalizare, va 
schimba practic întreaga față a comunei, 
într-un mod mai modern și mai îngrijit”.

Cum va arăta Centrul civic  
al comunei Medieșu Aurit 
după modernizare 
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Primarul comunei Medieșu Aurit, 
Marian Torok, spune că: „Bugetul 
pe 2022 este mai mic decât bugetul 
pe anul trecut cu 15-20%, sperăm, 
însă, că rectificările bugetare 
viitoare vor aduce bani în plus la 
bugetul local. Oricum, nu facem 
rabat de la planul de investiții, 
deocamdată vom merge cu el așa 
cum l-am aprobat prin hotărâre de 
Consiliu Local, practic urmează 
să continuăm toate proiectele. 
Am alocat bani în special pentru 
infrastructură, care rămâne prin-
cipala noastră prioritate. Vom 
asfalta strada Cetății, pentru că 
acolo avem deja apă-canal și gaz, 
urmând ca anul viitor cel mai 
probabil, prin proiectul depus pe 

Programul „Anghel Saligny” să 
asfaltăm toate străzile, în total circa 
7,6 km. Anul acesta, va fi realizată 
și investiția privind alimentarea 
cu gaz la Iojib, amenajarea unor 
drumuri de câmp, avem de făcut și 
documentații pentru proiecte. Am 
fost informați că proiectul privind 
noul corp de clădire la școală a 
fost trecut pe lista sinteză a CNI. 
Deci continuăm să ne dezvoltăm. 
Bugetul este mic, dar încercăm 
să ne descurcăm cum putem și 
să-l prioritizăm. Din păcate, ne 
influențează și creșterea prețurilor 
la utilități, la fel ca și pe toată 
lumea, dar avem determinarea de 
a continua investițiile în comuna 
Medieșu Aurit”. 

Planul ambițios de investiții  
al comunei Medieșu Aurit continuă,  
în ciuda bugetului mai redus 
Bugetul local al comunei Medieșu Aurit este mai mic decât cel de anul trecut, din cauza crizelor 
multiple cu care se confruntă țara și întreaga lume. Însă, autoritățile locale din Medieșu Aurit sunt 
hotărâte să continue planul ambițios de investiții demarat.
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Mărțișorul este simbolul 
renașterii și mai ales al speranței, 
de care avem cu toții atât de 
multă nevoie în aceste vremuri 
tulburi pe care le trăim. 

Mărțișorul poartă cu sine 
o simbolistică bogată și 
foarte veche. Podoaba de 

mici dimensiuni cu șnur alb-roșu a 
fost creat cu rol de talisman, menit 
să poarte noroc și să însoțească 
urările de dragoste, sănătate, bucurie 
și bunăstare. Încă de pe timpul 

românilor, venirea 
primăverii era un pri-
lej de cinstire a zeului 

Marte, stăpânul forțelor naturii și al 
agriculturii.
De mărţişor sunt legate şi două 
interesante legende: una din acestea 
spune că un zmeu a răpit soarele 
pentru trei anotimpuri, până iarna, 
când un viteaz l-a înfruntat pe zmeu 
şi a redat astrul cerului şi oamenilor. 
În luptă el a fost, însă, rănit, iar 
sângele s-a scurs pe zăpadă, în acel 
loc crescând ghiocei care au devenit 
astfel vestitorii primăverii.
A doua legendă arată că Primăvara 
se plimba într-o poiană, când a 
observat un ghiocel răsărit, pe 
care a vrut să îl ajute să crească, 
îndepărtând zăpada din jurul lui. 
Iarna a devenit mânioasă şi a trimis 

Primăvara a venit  
cu peste 1000 de mărțișoare  
în comuna Medieșu Aurit 
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un frig teribil peste ghiocelul care 
a înghețat,   Primăvara a dorit să îi 
ţină de cald cu mâinile şi s-a rănit 
la un deget, iar sângele i-a curs 
peste ghiocel, readucându-l la viaţă. 
Potrivit legendei, astfel Primăvara a 
învins Iarna.
Oricare ar fi originea sa, mărțișorul 
rămâne simbolul primăverii. Toc-
mai de aceea, primarul comunei 
Medieșu Aurit a dorit ca doamnele 
și domnișoarele din comuna pe care 
o conduce să întâmpine primăvara 
cu un zâmbet și cu urări de bine, 
astfel că a oferit, în aceste zile, circa 
1000 de mărțișoare personalizate, 
atât la ieșirea de la bisericile din 
comună, cât și la instituțiile publice, 
pe stradă, la magazine etc. 
Doamnele și domnișoarele au 
fost plăcut impresionate de ges tul 
primarului, mulțumind adminis-
trației locale pentru acest gest 
frumos și simbolic. 
Primarul Marian Torok le urează și 
pe această cale tuturor doamnelor și 
domnișoarelor din comuna Medieșu 
Aurit o primăvară frumoasă, cu 
multă sănătate și bucurie, alături de 
cei dragi. 
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Au început lucrările pentru introducerea 
apei și canalizării în Medieșu Aurit 

Această investiție importantă 
se realizează în cadrul „Pro-
iectului regional de dez vol-

tare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Satu Mare, Re-
giunea Nord-Vest, în perioada 2014-
2020”. Iar de la începutul acestei 
săptămâni, au început efectiv lucrările 

în Medieșu Aurit. Primarul Marian 
Torok spune că termenul de execuție 
este de 25 de luni de la data semnării 
contractului, iar cofinanțarea pri-
măriei se ridică la 2% din valoarea 
proiectului.  Proiectul cuprinde și o 
stație de epurare nouă, iar deversarea 
se va face în râul Someș. 

După ani de așteptări, 
anul trecut, locuitorii 
comunei Medieșu Aurit 
au primit o veste mult 
așteptată. În luna august 
a anului 2021, Primăria 
comunei Medieșu Aurit 
și APASERV Satu Mare au 
semnat contractul care 
prevede introducerea 
apei și a canalizării 
pe toate străzile din 
localitatea Medieșu 
Aurit, satul Românești 
și introducerea apei în 
satul Băbășești! 
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COMPONENȚA 
CONSILIULUI PAROHIAL 

Câmpian Ioan, epitrop
Balog Leontin
Bordac Petru
Bota Viorel
Bumba Ioan
Hendre Olimpiu
Iancu Radu
Maxim Daniel
Pop Ioan
Por Mircea
Sălăjan Alin
Tăbăcaru Gheorghe
Torok Marian
Ținca Romică
Vezentan Vasile
Zima Ioan

Preotul paroh Vasile Chesei 
ne-a spus că „anul trecut 
s-au făcut lucrări de reparații 

capitale la acoperișul bisericii, in-
clusiv reînnoirea exteriorului bise-
ricii, reînnoirea picturilor din prid-
vorul bisericii, încălzirea în par-
doseală și granit în biserică. Toate 
lucrările au costat peste 100 de 
mii de euro. Pentru anul acesta, ne 
dorim să organizăm un eveniment 
pentru sfi nțirea bisericii, probabil 
în 15 mai.  Până atunci, mai avem 
de făcut captarea apei pluviale, un  
lumânărar, subzidire la fundația 
Bisericii, pentru că au apărut câteva 

fi suri, amenajarea curții Bisericii, 
reînnoirea gardului bisericii, iar 
în cimitir ne dorim să efectuăm 
o serie de reparații la acoperișul 
capelei mortuare, și un plan  de 
sistematizare a cimitirului”. 

Consiliile 
parohiale 
din comuna 
Medieșu Aurit 

„Pentru anul acesta, ne dorim 
să organizăm un eveniment 
pentru sfi nțirea bisericii, 
probabil în 15 mai”. 

Preot paroh Vasile Chesei
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În buna tradiție a Bisericii Ortodoxe Române, 
orice parohie este formată din păstorul 
sufl etesc care este preotul paroh, ajutat în 
misiunea lui de oameni proveniți din popor 
care manifestă dragoste față de biserică. Printre 
primii colaboratori ai preotului sunt cântărețul 
şi paracliserul, iar pentru buna administrare a 
bunurilor bisericești, preotul este ajutat de o 
echipă de consilieri bisericești numiți popular 
curatori. Recent, în toate parohiile au avut loc 
alegerile consiliului parohial. Vă prezentăm 
componența consiliilor din toate parohiile 
ortodoxe ale comunei Medieșu Aurit .  

PAROHIA ORTODOXĂ MEDIEȘU AURIT 
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PAROHIA ORTODOXĂ 
MEDIEȘ VII 

PAROHIA 
ORTODOXĂ 
BĂBĂȘEȘTI 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNEȘTI 

PAROHIA ORTODOXĂ 
MEDIEȘ RÂTURI 

COMPONENȚA CONSILIULUI 
PAROHIAL:

Ardelean Ioan, epitrop
Brumar Nicolae
Bota Vasile
Ghencean Octavian
Pop Constantin
Pop Vasile
Sas Mihai
Spam Gheorghe
Pop Ionel
Feher Darius
Pop Nelu

Preotul paroh Florin Sava ne-a 
spus că, în acest an, prioritățile 
edilitar gospodărești ale Parohiei 
Medieș Vii sunt fi nalizarea 
capelei mortuare și a lucrărilor la 
casa parohială. 

COMPONENȚA CONSILIULUI PAROHIAL 
Revesz Vasile, prim-curator
Feher Ioan
Lohan Marin
Lohan Gheorghe
Marc Adrian
Cărăușan Gheorghe
Marc Adrian

Preotul paroh 
Doroft ei Ofrim ne-a 
spus că, în pre zent, se 
lucrează la vopsirea 
acoperișului bisericii, 
iar dacă parohia va 
dispune de fonduri se 
dorește și rea bi litarea 
exteriorului bise ri-
cii, respectiv placare 
cu po listiren adeziv, 
fi nisaj, culoare etc.

COMPONENȚA 
CONSILIULUI PAROHIAL:

Pischiș Dinu, epitrop
Corodan Dumitru
Pop Costel
Sălăjan Gheorghe
Cionca Emil
Blaga Mihai
Dindelegan Ioniță

Preotul paroh Adrian Arba a spus 
că, în acest an, pe plan administrativ, 
Parohia Băbășești dorește să realizeze 
lucrări de întreținere. 



COMPONENȚA CONSILIULUI PAROHIAL: 
Vasile Buzilă – Epitrop 
Vasile Pribilean
Vasile Pomina
Ciprian Tătăran
Gheorghe Negre
Mircea Filep
Adrian Sălăjan
Liviu Tarba
Ștefan Costin

Preotul paroh Ionuț Călin Pleșa a 
spus că prioritățile Parohiei Potău 
pentru acest an sunt: efectuarea 
de reparații la fațada Sfi ntei biserici, construirea unui lumânărar, 
amenajarea unei camere de spovedanie în Sfânta bise rică, extinderea 
și amenajarea curții și izolarea termică a casei parohiale.

COMPONENȚA 
CONSILIULUI PAROHIAL 

Chencian Mugurel - epitrop
Gheorghe Silaghi 
Chiș Radu 
Ilieș Radu
Erdos Iosif
Janai Romel-Ionel
Zele Ioan
Zob Ioan
Andor Ciprian

Preotul paroh Alexandru Florin 
Deac a spus că, pe plan administrativ-
edilitar, prioritățile pentru acest an 
sunt construcția unui lumânărar 
și refacerea în proporție de 100% 
a acoperișului bisericii, iar pe plan 
social-fi lantropic: sporirea numărului 
de persoane care benefi ciază de 
ajutorul parohiei, dezvoltarea de 
activități cu tinerii parohiei și dorința 
de a integra și implementa cât mai 
multe proiecte derulate de Episcopia 
Maramureșului și Sătmarului.
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PAROHIA ORTODOXĂ POTĂU 

PAROHIA ORTODOXĂ IOJIB 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNEȘTI 
CONSILIUL PAROHIAL 
AL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE ROMÂNEȘTI 

BĂBĂȘAN MIRCEA – prim-curator
MĂGUREAN MARCEL
HORIA VASILE
BAN MIRCEA
TEREC MANUEL
KOVACS DORIN
BAN MIHAI

FISCUȘAN GHEORGHE
TURTUREAN DUMITRU
MĂGUREAN PETRU
DOBRICAN ALEXANDRU
MANYA CRISTIAN
SILAGHI GHEORGHE

Preotul paroh Dinu Nechita ne-a spus ce obiective administrativ-gospodărești are Parohia 
Românești  în prezent: „Anul acesta, dorim să automatizăm clopotele, să vopsim clopotnița, să 
schimbăm aco perișul pe clopotniță, să schimbăm instalația electrică la casa parohială, să introducem 
gazul și să realizăm alte lucrări de renovare la casa parohială”.



un joc amical de fotbal. Sub egida 
„Sportul ne-ntărește, sportul ne 
unește”, în sala de sport s-a desfășurat 
un joc amical de fotbal organizat de 
AJSPT Satu Mare, în colaborare 
cu Catedra de Educație fizică și 
sport a Școlii Profesionale „George 
Coșbuc” Medieșu Aurit, clasele 

profesionale și Liceul Tehnologic 
„George Barițiu” Livada. 
Obiectivul întâlnirii nu era scorul, ci 
fortificarea organismului și întărirea 
prieteniei dintre cele două școli. 
Felicitări tuturor celor implicați! 
Felicitări domnului profesor Adrian 
Emeric Meszaros și Căpîlnean 
Adrian! 

Școala Profesională  
„GEORGE COȘBUC”, început de an 
plin de activități 
Pentru Școala Profesională ,,GEORGE COȘBUC”, lunile ianuarie și februarie 2022 au fost pline de 
evenimente culturale și activități extrașcolare derulate de copiii de la grădiniță și de elevii de 
profesională.

27 IANUARIE

În 27 ianuarie, elevi ai școlii noastre 
au participat la Olimpiada Speciilor, 
coordonată de doamna profesor 
Văsuț Anamaria, unde elevii au luat 
locul I și II, calificându-se la etapa 
națională. Felicitări!
Tot în 27 ianuarie, colegii de 
educație fizică și sport au organizat 

24 IANUARIE – MICA UNIRE

Unirea Principatelor Române re pre zintă unificarea 
vechilor principate, Moldova și Țara Românească, 
într-un Principat unit, sub domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza. Vă îndemn să vă respectați țara, să vă 
iubiți tradițiile și să ne păstrăm viu spiritul de 
patrioți adevărați. La celebrarea 
acestui eveniment s-a cântat și s-a 
dansat HORA UNIRII, copiii au 
fost pregătiți de doamna profesor 
Pricop Claudia și de doamnele 
educatoare de la GPN ȘI  GPP 
Medieșu Aurit.

Generațiile se schimbă și 
sunt mai atente cu mediul 
care ne înconjoară. Elevii din 
toată Europa, inclusiv cei din 
România, văd poluarea drept 
o amenințare care trebuie 
combătută rapid și ferm. 
Rapoartele arată că tot mai 
mulți tineri se implică activ 
pentru ca aerul să redevină 
respirabil, iar planeta să fie 
verde. 
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Școala Profesională George Coșbuc 
Medieșu Aurit este înscrisă în 
programul campaniei de siguranță în 
școală, un proiect al Inspectoratului 
Școlar Județean Satu Mare, 
,,Armonie în școli, siguranță 
în viață”, unde vom contribui cu 
un program de activități proprii.

Colectivul de 
educatoare de la Școala 
Profesională „George 
Coșbuc” Medieșu Aurit 
a obținut atestatul de 
Grădiniță Bibliotecă, 
în cadrul proiectului 
,,Citește-mi 100 de 
povești” al fundației 
OVIDIURO. Le felicit, 
apreciind totodată 
mun ca și devotamentul 
lor. FELI CITĂRI 
doamnelor educatoare!

„Vreau să trăiesc într-un mediu sănătos”, 
acesta a fost  mesajul elevilor de la învățământul 
primar, coordonați 
de doamna 
profesor pentru 
învățământul 
primar Carmen 
Ținca.

De Ziua națională 
a LECTURII 
15.02.2022, într-o 
țară în care sub 
10% dintre cetățeni 
cumpără o carte pe 
an, rolul școlii devine 
esențial în a cultiva 
o activitate aparent 
desuetă, lectura, ca 
preocupare menită să 
ne salveze dintr-un 
univers superficial, un 
univers în care dăm 
click fără a decide. 
Lectura construiește 
legături profunde și 
statornice în mințile 
tuturor, fie copii sau 
adulți. Ziua a fost 
sărbătorită de la mic 
la mare cu un invitat 
surpriză. Mulțumim 
domnului primar 
Marian Torok!
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În ultima zi a lunii februarie, cola boratorii noștri, 
agenții economici TOP DESIGN FURNITURE, 
prin administratorul ei doamna LEINER 
MICHAELA, au sponsorizat Gră dinița cu 
Program Prelungit Medieșu Aurit cu un set de 
lenjerii de pat pentru dormitoare. Mulțumim 
echipei implicate!

Pentru toată implicarea și dăruirea de care dați 
dovadă, părinți, cadre didactice, Consiliul Local și 
Primăria comunei Medieșu Aurit, agenții economici 
și noi toți, în bunul mers al procesului de educație, 
în calitate de director vă mulțumesc.
Din partea conducerii Școlii Profesionale 
,,GEORGE COȘBUC” Medieșu Aurit, a întregului 
personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, dar 
nu în ultimul rând al elevilor acestei școli, vă dorim 
să aveți parte de o primăvară frumoasă, LA MULȚI 

ANI MAMELOR și un simbolic mărțișor!

Director, prof. CRISTINA MARIA BERINDE

În Școala 
Profesională 
,,George Coșbuc” 
Medieșu Aurit, în 
funcție de numărul 
de doritori, vor avea 
loc cursuri de dans 
pentru copii-elevi-
adulți. Informații 
mai multe găsiți 
la numărul de 
telefon de pe afișul 
anunțului.

Elevii noștri nu au uitat nici de zilele de iubire, 
Valentine’s day și Dragobetele. Valentine’s Day 
este Ziua Îndrăgostiților în tradiția occidentală, 
care se sărbătorește pe 14 februarie. În România, 
sărbătoarea tradițională pentru iubiți este 
Dragobetele, pe 24 februarie, însă de ani buni a 
fost „adoptată” şi sărbătoarea Sfântului Valentin. 
Ambele au fost sărbătorite prin realizarea unor 
material pentru avizierul școlii, elevii fiind 
îndrumați de doamna profesor de limba engleză 
Chiorean Crina.

În cadrul proiectului  nr. 2020-EY-PICR-0003, 
„Metode și activități inovative pentru 
inclu ziunea elevilor romi”, finanțat prin 
Programul de Educație, Burse, Ucenicie și 
Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat 
prin Granturile SEE- Mecanismul Financiar 
2014-2021, în ultima zi a lunii februarie, 
elevii școlii noastre au luat parte la o frumoasă 
activitate de voluntariat.  Invitat a fost un grup 
de doamne cu suflet mare din satul POTĂU, 
comuna MEDIEȘU AURIT, care i-a învățat pe 
elevii noștri să facă tăieței csiga, tăieței de casă. 
MULȚUMIM, frumoase doamne!

12



MEDIEŞU AURITGazeta 
de 13

Iată că am făcut deja primii pași, timizi, spre 
primăvară. În această perioadă, se încheie 
și proiectul Hand in Hand for Europe, 
fi nanțat de Comisia Europeană, prin 
programul Corpul European de Solidaritate, 
implementat de Asociația American 
International School of Transylvania (AIST), 
cu sprijinul Universal Alloy Corporation 
Europe (UACE). Pe durata acestuia, am 
adus mai mult de 60 de voluntari români și 
internaționali, care și-au desfășurat activitățile 
de educație non-formală în comunitate, atât 
față în față, ori de câte ori a fost posibil, cât și 
online, atunci când pandemia a început să ne 
pună piedici. 
Până în luna aprilie 2022, se derulează ultimul 
stagiu al acestui program de lungă durată, 
care aduce în echipa AIST 10 voluntari din 
mai multe părți ale lumii. Abia ajunși în 
Baia Mare, tinerii trec acum prin perioada 
de instruire inițială, în cadrul căreia le 
prezentăm viziunea noastră asupra educației 
non-formale și a învățatului prin joacă. Apoi, 
va fi  rândul lor să pregătească activități pe care 
le vom desfășura în cadrul parteneriatelor 
deja tradiționale și a altora nou stabilite, cu 
grădinițele, școlile și liceele din comunitate, 
începând cu primele zile din martie. 
Pe lângă voluntarii români sau cei veniți din 
țări partenere tradiționale, precum Spania, 

Portugalia și Cehia, de data aceasta avem 
și prima voluntară din Regatul Țărilor de 
Jos. Tinerii din echipa noastră extinsă au 
venit plini de entuziasm, gata să cunoască 
frumoasa noastră regiune, a cărei reputație 
este promovată peste hotare de numeroșii 
voluntari care ne-au însoțit pe parcursul celor 
aproape 10 ani de activitate. 

Ca un prim pas înspre cunoașterea comuni-
tății în care abia așteptăm să revenim, în acest 
weekend am făcut un tur al comunei Medieș, 
pentru a ne familiariza cu specifi cul local. 
Voluntarii au fost primiți cu multă amabilitate 
de domnul Marius Chiș, de la Biroul de 
Informare Turistică, acesta prezentându-ne o 
scurtă istorie a locurilor. Împreună cu dânsul, 
am vizitat ruinele castelului din localitate, 
unde am făcut o incursiune în istoria Transil-
va niei și cuptoarele dacice, unde tinerii 
noștri colegi au învățat despre cum se făceau 
obiectele de ceramică la începutul erei noastre. 
Deși timpul nu a fost cel mai potrivit pentru 
excursii, vântul și ploaia nu ne-au oprit să ne 
bucurăm de informațiile oferite cu atâta drag. 
Abia așteptăm să ne revedem cu copiii din 
Medieș, pentru că astă-vară am fost primiți cu 
brațele deschise, cu multă bucurie și cu poft ă 
de educație. Promitem să aducem voie bună 
și activități interesante J

Dragii noștri, 



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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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.


