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Cetățenii din localitatea Iojib 
vor avea în sfâr șit alimentare 
cu gaz. Lici tația organizată 

pentru desemnarea proiectării și 
execuției aducțiunii cu gaz în Iojib a 
fost finalizată, iar săptămâna trecută s-a 
semnat contractul cu firma desemnată 
câștigătoare. Termenul perioadei de 
proiectare este de trei luni, iar execuția 
propriu-zisă are ca termen maximum 
10 luni. Primarul comunei Medieșu 
Aurit, Marian Torok, speră, însă, că 
lucrările se vor finaliza în acest an. 
Iar anul viitor, administrația locală își 
dorește să aducă gazul și în Potău și 
Băbășești, localități în care aducțiunea 
se va realiza concomitent.  

Proiectul aducțiunii de gaz în Iojib 
a intrat în linie dreaptă 

Începe asfaltarea străzii 
Cetății 
Administrația locală din 
Medieșu Aurit își respectă 
promisiunea de a asfalta cel 
puțin câte 1 km de drum 
comunal în zonele în care 
toate utilitățile, apă, gaz, canal, 
sunt introduse. Astfel, primarul 
Marian Torok spune că, într-o 
lună, maximum două luni, 
va începe asfaltarea străzii 
Cetății, care are toate utilitățile 
introduse. 

Primarul Marian Torok spune că 
lucrările avan sează foarte re pede, 
iar în satul Băbășești sunt realizate 

deja în proporție de 60%, la fel și în 
Medieșu Aurit. Deși termenul de execuție al 
întregului proiect este de 25 de luni, având în 

vedere ritmul dinamic de lucru, cu 
siguranță că lucrările se vor finaliza 
mai repede. Această investiție 
importantă se realizează în cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Satu Mare, Regiunea 
Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, 
iar cofinanțarea primăriei se ridică 
la 2% din valoarea proiectului. 

Lucrările pentru apă-canal avansează 
foarte repede 
În numărul trecut al revistei GAZETA de Medieșu Aurit, v-am 
anunțat mult-așteptata veste a începerii lucrărilor pentru 
introducerea apei și canalizării în Medieșu Aurit. 
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Războiul din Ucraina, dincolo 
de latura dură și ororile pe care le 
vedem zilnic la știri, a dezvăluit și o 
latură luminoasă, cea a solidarității 
și a bunătății oamenilor. Iar comuna 
Medieșu Aurit a dat din nou o lecție 
de omenie, sprijinind cetățenii 
afectați de război din localitatea  
Veliatino, cu care suntem înfrățiți. 
Primarul Marian Torok explică: 
„Astfel, cu sprijinul cetățenilor, au 
fost adunate materiale și alimente de 
strictă necesitate pentru ucrainenii 
aflați în plin război. Colecta s-a 

realizat la Căminul Cultural din 
Medieșu Aurit și, pentru a fi cu 
adevărat de ajutor, am solicitat 
administrației din Veliatino o listă 
cu lucrurile de care au ei nevoie. 
Astfel am reușit să-i ajutăm cu ceea 
ce oamenilor le lipsea: alimente 
neperisabile, materiale electrice, 
materiale de igienă, generatoare 
electrice etc. Și am dorit să ne 
asigurăm că donațiile ajung acolo 
unde trebuie, astfel că o echipă a 
primăriei s-a deplasat în Ucraina, 
unde s-a întâlnit cu autoritățile din 

Veliatino și le-au predat toate lu-
crurile adunate și donate de noi. De 
asemenea, la bisericile din Medieșu 
Aurit oamenii s-au implicat, prin 
Episcopie, în campania de ajutorare 
a refugiaților și cetățenilor din 
Ucraina. Am fost încă o dată mândru 
de generozitatea și implicarea 
cetățenilor și le mulțumesc tuturor”. 

Comuna Medieșu Aurit  
a sprijinit cetățenii  
din localitatea înfrățită Veliatino 

Mulțumim pentru fotografii domnului 
Marius Chiș
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Obiectivele 
proiectului sunt: 

- Conștientizarea popu-
lației cu privire la cauzele 
şi efectele schimbărilor 
climatice;  
- Instruire cu privire la 
mijloacele de combatere 
şi adaptare la efectele schimbărilor 
climatice în agricultură; 
- Conștientizarea populației cu 
privire la importanța pădurilor în 
combaterea efectelor schimbărilor 
climatice; 
- Încurajarea populației pentru par-
ticiparea la activități de voluntariat 
în aer liber cu caracter de mediu. 
- Încurajarea cooperării între diferiți 
actori implicați în dezvoltarea 
rurală. 

Până acum, în cadrul proiectului 
s-au desfășurat mai multe activități. 
GAL Microregiunea Someş-Codru 
a organizat o sesiune de instruire cu 
privire la mijloacele de combatere 
şi adaptare la efectele schimbărilor 
climatice în agricultură, la care au 
participat 23 de fermieri din cele 3 
GAL-uri. De asemenea, toți cei trei 
parteneri au organizat campanii de 
conștientizare în școli. Astfel, în 
luna ianuarie 2022, în cele 7 școli de 
pe teritoriul  GAL Microregiunea 
Someș-Codru, printre care și Școala 
Profesională „George Coșbuc” 
din Medieșu Aurit, au fost făcute 
scurte prezentări video cu privire 
la importanța pădurilor în viața 
oamenilor și au fost diseminate cărți 

de colorat și caiete de activități cu rol 
educativ pentru a-i ajuta pe cei mici 
să descopere lumea pădurilor, rolul 
acestora în combaterea schimbărilor 
climatice, cum putem salva pădurile, 
dar şi să-i apropie de natură.  
Cea mai recentă activitate a fost 
cea de plantare de arbori, care a 
avut loc în 25 martie 2022, de 
Ziua internațională a pădurilor și 
a avut ca participanți 125 de copii 
de la școli de pe teritoriul GAL 
Microregiunea Someș-Codru, dar 
și reprezentanți ai celor 3 GAL-uri 
implicate în proiect. 

Prin aceste activități se urmărește 
promovarea voluntariatului în 
rândul populației în vederea par-
ticipării la activități de mediu. 
Cultivarea entuziasmului, a dorinței 
de a face bine, a satisfacției că lași 
ceva în urma ta, dar şi evidențierea 
faptului că fiecare persoană poate să 
contribuie la ameliorarea situației 
actuale privind schimbările climatice 
sunt câteva deziderate ale acestei 
activități. Astfel, în luna noiembrie 
2021, s-a realizat o companie de 
plantare arbori pe teritoriul GAL 
Prespa Resen, iar acum a venit 
rândul GAL Microregiunea Someș-
Codru să găzduiască schimbul de 

experiență, urmând ca, în acest an, 
să aibă loc o activitate similară în 
Malta. 
O altă activitate din cadrul pro-
iectului vizează „Analiza efectelor 
schimbărilor climatice asupra celor 3 
teritorii”. În cadrul acestei activități, 
fiecare partener a efectuat un studiu 
la nivelul propriilor teritorii ale 
căror obiective principale a fost de 
a evidenția impactul schimbărilor 
climatice la nivelul teritoriilor vizate 
de studii şi de a prezenta un set de 
propuneri pe termen mediu şi lung 
cu un accent pe rolul pădurilor în 
vederea prevenirii şi diminuării 
acestor efecte. 

Informațiile și concluziile acestor 
studii vor fi publicate sub forma 
unor broșuri ce vor fi diseminate 
în teritoriile vizate de proiect, cu 
scopul de a sensibiliza factorii de 
decizie şi populația cu privire la 
impactul schimbărilor climatice 
dar şi de a evidenția câteva soluții 
pentru combaterea efectelor acestui 
fenomen. 

Articol realizat pe baza 
informațiilor oferite de Bratosin 

Adrian, Dir. Executiv
GAL Microregiunea Someș-Codru

Comuna Medieșu Aurit, parte a proiectului
„Creșterea gradului de conștientizare  
a populației cu privire la importanța pădurilor  
în contextul actual al schimbărilor climatice”
Comuna Medieșu Aurit face parte, alături de celelalte comune din cadrul GAL Microregiunea 
Someș-Codru – România, de localitățile din GAL Majjistral - Malta și GAL Prespa Resen – Macedonia 
de Nord, din proiectul 
„Creșterea gradului 
de conștientizare a 
populației cu privire la 
importanța pădurilor 
în contextul actual al 
schimbărilor climatice”.  
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Festivalul „Rozmarin în colțul 
mesei” se întoarce „acasă”, la 
Medieșu Aurit. În acest an, 

evenimentul a ajuns la ediția a VII-a. 
Iar în 10 aprilie, la Medieșu Aurit, va 
avea loc un triplu eveniment: Gala 
festivalului, cu începere de la ora 
18.00; transmisiune în direct de la 
Cetate pe programele Televiziunii 
Române și transmisiunea în direct, 
tot din Medieșu Aurit, a emisiunii 
îndrăgitului realizator Sergiu 
Vitalian-Vaida, pe TVR Cluj. 
Primarul Marian Torok explică: 
„Acest festival a luat fi ință la 
Medieșu Aurit, fi ind inițiat de 
Felician Pop, directorul de la acea 
vreme a Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Satu Mare. Inițial, a 
fost un festival județean, după care a 
luat amploare, iar astăzi a ajuns să fi e 
internațional. 

Festivalul se desfășoară 
în două locații, în Satu 
Mare și la Medieșu 
Aurit. Avem în concurs 
numeroși tineri talentați, 
înscriși la diferite probe 
conform regulamentului.

Se poate spune că Festivalul 
se întoarce acasă, pentru că, 
deși acest festival s-a născut 
la Medieș, pentru o perioadă 
a fost preluat de Satu Mare, 
iar acum s-a găsit această 
variantă organizatorică, 

să aibă loc spectacolul de gală la 
Medieșu Aurit. Evenimentul va 
fi  promovat și prin intermediul 
Televiziunii Române”.  

Festivalul „Rozmarin în colțul mesei” 
se întoarce acasă 

Pentru o mai bună 
organizare, în special 
datorită aspectelor ce țin de cazare și 
masă, concursul se va desfășura la Satu 
Mare, urmând ca spectacolul de gală să fi e 
organizat la Medieșu Aurit, duminică, 10 
aprilie, de la ora 18.00. 
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Dragii noștri,
Ne-a făcut o deosebită plăcere 
să vizităm școala din Medieș 
săptămâna trecută, împreună cu 
echipa de voluntari din cadrul 
proiectului Hand in Hand for 
Europe, finanțat de Comisia 
Europeană, prin Corpul European 
de Solidaritate și implementat de 
AIST, cu sprijinul Universal Alloy 
Corporation Europe.
Tinerii din România, Spania, 
Regatul Țărilor de Jos, Portugalia și 
Republica Cehă s-au simțit foarte 
bine, fiind primiți de către copiii și 
profesorii cu care au interacționat în 
timpul activităților de educație non-
formală desfășurate. Au fost foarte 
încântați de deschiderea pe care le-
au oferit-o elevii și de entuziasmul 
lor de a participa la activitățile 
și discuțiile propuse. La fel de 
încântați au fost și de buna primire 
pe care le-a făcut-o conducerea 
Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”.
Printre activitățile pe care le-au 
desfășurat colegii noștri inter-
naționali împreună cu elevii din 
Medieș și Iojib, s-au remarcat cele 
pe tematici, precum drepturile 
omului, non-discriminare, egalitate 
de drepturi și șanse sau cele legate 
de educația pentru mediu și pentru 
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o viață sănătoasă. Indiferent de 
subiectul propus, copiii au participat 
cu veselie și implicare, ajutându-se 
unii pe alții și lucrând cu adevărat 
împreună.
Deși această echipă de voluntari își 
încheie stagiul săptămâna viitoare, 
alți tineri ni se vor alătura din 
luna aprilie și, cu siguranță, că și 
aceștia vor fi la fel de entuziasmați 
să-și desfășoare activitățile (și) în 
Medieșul Aurit.

AIST,
Poarta deschisă spre lume
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Doresc să felicit familia mea de cadre didactice 
și elevi care nu au rămas indiferenți la situația 
actuală din Ucraina și la semenii noștri care 
trec prin acest crunt război. Școala Profesională 
,,George Coșbuc” din Medieșu Aurit a trimis 
pachetele destinate refugiaților din Ucraina.

Elevii Școlii Profesionale 
,,George Coșbuc”  
Medieșu Aurit au avut parte  
de o lună bogată în activități

Oamenii gospodari se pregătesc în fiecare 
primăvară de un nou an rodnic, elevii Școlii 
Profesionale ,,George Coșbuc” Medieșu 
Aurit au avut parte de un martie bogat. 
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Ziua Mondială a Apei, 
sărbătorită prin activități 
extrașcolare de elevii  
claselor  I A/ B.

15 MARTIE - Ziua Maghiarilor de pretutindeni 
a fost sărbătorită de elevii Școlii Gimnaziale 
IOJIB prin activități specifice. Felicitări cadrelor 
didactice implicate și tuturor elevilor!
LA MULȚI ANI!
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15 MARTIE 
- Ziua 

Maghiarilor de 
pretutindeni

În cadrul proiectului ,,Armonie 
în școală, siguranță în viață”, 
avem săptămânal MINUTUL 
DE INFORMARE pentru elevi, 
părinți și cadre didactice. Siguranța 
școlară este una din  prioritățile 
noastre.

În 25.03.2022, la Căpleni, echipa 
de HANDBAL BĂIEȚI a luat locul III 
la Olimpiada Națională a Sportului 
Școlar-  etapa județeană. 
Felicitări sportivilor Catedrei de 
educație fizică!
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17.03.2022, în sala 
de sport din Medieșu 
Aurit, s-a desfășurat 
etapa subzonală la 
fotbal, ciclul primar. 
Din această subzonă 
fac parte școlile din 
localitățile: LIVADA, 
APA, ODOREU ȘI 
MEDIEȘU AURIT. După 
meciurile viu disputate 
cu multă ambiție și 
dăruire, locul l a fost 
ocupat de echipa Școlii 
Profesionale „George 
Coșbuc” MEDIEȘU AURIT. În 
continuare s-au desfășurat 
întrecerile la handbal 
băieți, ciclul gimnazial. 
Echipa Școlii din MEDIEȘU 
AURIT s-a impus categoric 
ocupând locul l . Cele două 
echipe s-au calificat la 
etapa următoare care va 
avea loc la SATU MARE . 



Un grup de elevi ai școlii 
noastre, coordonați de 
profesoara de biologie Văsuț 
Anamaria, au participat 
la o acțiune ecologică 
în cadrul proiectului de 
cooperare transnațională 
dintre Grupul de Acțiune 
Locală Microregiunea 
Someș - Codru și Grupuri de 
Acțiune Locală din Malta/ 
Macedonia de Nord. Copiii 
au plantat puieți în zona 
Ardudului militând pentru 
un aer curat, oxigen pentru 
viață.

Școala Profesională „George Coșbuc” 
Medieșu Aurit vă propune, prin sprijinul 
agenților economici locali, TOP DESIGNE 
FURNITURE -ALUMENZIKEN -UAC-planul 
de școlarizare pentru anul școlar viitor. 
Vă punem la dispoziție un număr mare 
de calificări și siguranța unui loc de 
muncă bine plătit.
Vă așteptăm cu drag!

La Olimpiada de religie etapa 
județeană, din 18.03.2022, 
elevul NECHITA DAMIAN 
IOAN a obținut locul I - cls. 
a VII-a  și elevul CORODAN 
TUDOR FLORIAN - men-
țiunea III,  cls. a V-a. Felicitări 
dragi elevi, succes mai departe!

La concursul ,,Universul cu-
noaș terii prin lectură”, elevele 
școlii noastre au adus acasă 
aproape toate premiile din 
con curs astfel: 
Anamaria Raț locul I
Carina Măgureanu locul III 
Teodora Nemet mențiune I 
Alessia Hotea mențiune II
Iulia Chiver mențiune II
Adela Pricop mențiune III
Raluca Oșan mențiune III
Laura Morozsak mențiune III
                             

Director,  
prof. Cristina BERINDE
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Învierea Domnului să vă aducă tuturor lumină în suflet, belșug în casă, 
multă sănătate și bucurie în familie.

Vă doresc tuturor Paște fericit, alături de cei dragi.

Marian Torok,  
primarul comunei Medieșu Aurit

E timpul să reînvie credința,  
speranța și dragostea.

Vă dorim tuturor sărbători pascale  
pline de lumină, fericire, liniște,  
pace și multă sănătate!
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În 3 aprilie, doamna Iuliana Nichita a ajuns la venerabila vârstă 
de 100 de ani. Și pentru că un astfel de eveniment nu putea să 
treacă nesărbătorit cum se cuvine, primarul Marian Torok i-a oferit 
doamnei o diplomă, o plachetă aniversară și un dar din Partea 
Primăriei: „Sunt mândru și onorat să urez unei doamne din comuna 
noastră «La mulți ani», la împlinirea vârstei de 100 de ani. Puțini 
primari au o asemenea ocazie și mi-aș dori să putem sărbători cât 
mai mulți cetățeni din comuna noastră la această vârstă venerabilă 
și frumoasă!”. 

Viața la centenar,  
aniversare emoționantă  
la Iojib

Începând cu 14.03.2022, s-a dat 
startul Recensământului Populației 
și al Locuințelor. Vă invităm ca, în 
perioada 14.03.2022-15.05.2022, să 
vă alăturați acestei acțiuni, fie prin 
autorecenzare, fie prin autorecenzare 
asistată la sediul Primăriei Medieșu 
Aurit, la Serviciul de Asistență Socială 
- Băpțan Vasilica, la Serviciul Registru 
Agricol -Țuțuraș Emilia și la Serviciul 
SPCLEP- Coroian Lavinia.
Orice angajat care participă la procesul 
de autorecenzare sau autorecenzare 
asistată va beneficia automat de o zi 
liberă plătită.
Recensământul este o îndatorire 
cetățenească a fiecăruia dintre noi!

AUTORECENZAREA

Luni, 14 martie 2022, a început au-
to re cenzarea, prima etapă de co-
lec tare a datelor de la populație 
pentru Recensământul Populației 
și Locuințelor (RPL2021) care pre-

supune, în premieră pentru România, 
două aspecte distincte:
- autorecenzarea online;
- autorecenzarea online asistată 
(ARA), pentru îndrumarea persoa-
nelor cu abilități digitale mai reduse.
Fiecare persoană, indiferent de 
cetățenie, cu reședința obișnuită în 
România (care trăiește pe teritoriul 
României pentru o perioadă de cel 
puțin 12 luni) se poate autorecenza 
în 2 pași:
- pasul unu: persoana acce sează 
PLATFORMA DE AUTO RECEN-
ZARE și completează formularul 
de preînregistrare pentru ea însăși și 
pentru membrii gospodăriei din care 
face parte;
- pasul doi: persoana care a făcut 
preînregistrarea și membrii gospo-
dăriei sale (pe care i-a trecut în for-
mularul de preînregistrare) vor primi 
un link la adresa/ adre se le de email 
indicate, fiecare link conducând la 
chestionarul individual de recen-

sământ; la finalul chestionarului, 
după completare, se apasă butonul 
„Finalizare” și chestionarul completat 
este transmis în baza de date a 
recensământului.
Toate persoanele care se auto re-
cenzează trebuie să completeze 
chestionarul în funcție de situația 
avută la momentul de referință al 
recensământului care este ora „00:00” 
din ziua de 1 decembrie 2021.
Autorecenzarea este disponibilă 
popu lației în perioada 14 martie-15 
mai 2022 și se poate realiza de pe 
orice dispozitiv electronic (telefoane 
inteligente, tablete, laptopuri, desk-
topuri etc.)

Pentru informații detaliate 
privind desfășurarea RPL2021  

vă rugăm să consultați 
www.recensamantromania.ro  

(site pe care se găsește 
PLATFORMA DE 

AUTORECENZARE).

Recensământului  
Populației  
și Locuințelor
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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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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.


