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Au început lucrările Au început lucrările 
pentru aducțiunea pentru aducțiunea 
de gaz în Iojib!de gaz în Iojib!

Unul dintre cele mai 
așteptate și necesare 
proiecte din Me-

dieșu Aurit: aducțiunea de 
gaz, devine încet dar sigur 
realitate. Acest proiect a fost 
ani de zile doar un vis fru-
mos pentru locuitorii comu-
nei, însă primarul Marian 
Torok a promis în campania 
electorală că va introduce 
gazul metan în toate satele 
comunei. Și, iată că, la nici 
2 ani de la preluarea man-
datului, această promisiune 
devine realitate.

Luni, 22 august a fost predat amplasamentul pentru 
lucrările de aducțiune de gaz în Iojib. Iar săpăturile au 
început deja și se derulează foarte repede și bine. Pri-
marul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok spune 
că sunt speranțe și promisiuni că, în procent de 99%, 
locuitorii comunei se vor putea branșa la rețeaua de gaz 
până la sfârșitul acestui an. Mai mult, primarul comunei 
Medieșu Aurit are vești bune și pentru locuitorii satelor 
Băbășești și Potău:

Foto: Marius Chiș
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Au fost scoase la licitație lucrările pentru realizarea aducțiunii de gaz în Potău și în Bă-
bășești, contractul este pe SICAP, așteptăm firmele să vină să-și depună ofertele. Sperăm ca, 
până în martie-aprilie anul viitor să putem finaliza toată partea de documentații: autorizații, 
proiect etc, iar din aprilie- mai 2023, să dăm drumul efectiv la lucrările de introducere a ga-
zului în cele două sate, lucrările merg împreună. Este o promisiune și un obiectiv important, 
pe care mi l-am asumat în campania electorală și mă bucur că, încet dar sigur devine realitate. 
Dezvoltarea comunei este foarte importantă pentru mine și zi de zi, facem toate demersurile 
pentru ca toate satele comunei să beneficieze de utilități, de condiții de trai moderne, civiliza-
te, decente. Îi asigur pe locuitorii comunei Medieșu Aurit că facem în continuare tot ceea ce 
ține de noi pentru a derula cât mai repede și cât mai bine proiectele comunei, în beneficiul lor.

Marian Torok, 
primarul comunei Mediesu Aurit

Foto: Marius Chiș
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Întabulare gratuită a tuturor terenurilor 
din comuna Medieșu Aurit!

Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabi-
le și face parte din Programul național de cadas-
tru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). 

Marian Torok, primarul comunei Medieșu 
Aurit explică: ”După un parcurs de 2 ani, împre-
ună cu cei de la OCPI, am început întabularea 
gratuită a tuturor terenurilor intravilane și ex-
travilane din toată comuna Medieșu Aurit. Este 
un lucru benefic, deoarece nu poți să faci nimic, 
nu poți să accesezi fonduri, nu poți face nimic, 
fără întabularea terenurilor. Mai mult, în acest fel 
o să reușim să identificăm și terenurile care sunt 
lucrate fără acte și o să reușim să rezolvăm în 
proporție de 100% cererile de fond funciar care 
datează de mai bine de 15-20 de ani și care nu 

Datorită implicării prima-
rului Marian Torok, în  
Medieșu Aurit a început 

Programul Național de cadastru și car-
te funciara, derulat prin OCPI, gratuit 
pentru toți cetățenii din toate satele co-
munei! Cu alte cuvinte, toate terenu-
rile intravilan și extravilan, din toate 
satele comunei vor fi întabulate gratuit! 

au putut fi soluționate deoarece nu avem o 
evidență clară a  terenurilor disponibile ale 
Comisiei de fond funciar. Au început deja 
lucrările, iar în 30 august am avut o întâlni-
re cu OCPI și cetățenii din fiecare sat. Ter-
menul de implementare este de 500 de zile, 
sperăm să nu întâmpinăm probleme și să 
înțeleagă toată lumea că e un lucru benefic”. 

Foto: Marius Chiș
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A FOST APROBATĂ STEMA COMUNEI 
MEDIEȘU AURIT!

Considerată drept adevărata imagine a unei comunităţi rurale, 
indiferent cât de mică sau cât de mare este aceasta, stema este 
blazonul și cartea de vizită a oamenilor ce convieţuiesc pe 

meleagurile respective.
 Stema, ca fenomen heraldic, face legătura între trecut, prezent și 
viitor, exprimând sintetic istoria zonei, aspiraţiile, conservarea tradiţiei, 
preocupările cotidiene, idealurile colectivităţilor umane respective.
 În aplicarea Legii nr. 102/1992, prin Hotărârea Guvernului nr. 
25/2003 s-a stabilit metodologia de elaborare, reproducere și folosire a ste-
melor judeţelor, municipiilor, orașelor și comunelor.
 Consiliul local al comunei Medieșu Aurit, judeţul Satu Mare a adoptat Hotărârea nr. 54/2021 
prin care și-a însușit proiectul de stemă. Prefectul județului Satu Mare și-a exercitat controlul de lega-
litate asupra Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2021 conform adresei nr. 3859/SJ/14.04.2022.
 Proiectul de stemă ce s-a discutat de comisia judeţeană formată din specialiști în istorie, heral-
dică, sociologie, economie, folclor și alte domenii a fost supus vizionării și dezbaterii publice.
Proiectul de stemă însoţit de un memoriu justifi cativ, însușit de prefectul județului Satu Mare și de 
președintele Consiliului Județean Satu Mare, a fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică, Gene-
alogie și Sigilografi e a Academiei Române. Astfel, fi ind parcutse toate aceste etape administrative, 
Guvernul a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Medieșu Aurit. 
Casetă 

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAŢIILEDESCRIEREA ȘI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei elementelor însumate ale stemei 

comunei Medieșu Aurit, judeţul Satu Marecomunei Medieșu Aurit, judeţul Satu Mare

Descrierea stemei: Descrierea stemei: 
Stema comunei Medieșu Aurit se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, 

scartelat.
În cartierul I, în câmp albastru, se afl ă un castel de argint, zidit negru, având poarta boltită în-

chisă și trei turnuri cu trei metreze, fi ecare turn având câte o gură de tragere.
În cartierul II, în câmp roșu, se afl ă o roată dințată de aur.
În cartierul III, în câmp roșu, se afl ă un cuptor din cărămidă de aur cu o fl acără roșie în interior.
În cartierul IV, în câmp albastru, se afl ă un brâu undat de argint.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnifi caţiile elementelor însumate: Semnifi caţiile elementelor însumate: 
Castelul reprezintă Castelul de Lonia – monument istoric din localitate.
Roata dințată simbolizează industria din localitate prin fabrica de subansamble de aluminiu 

pentru industria auto și aviatică.
Cuptorul face trimitere la “Cuptoarele dacice din Medieșu Aurit”, rezervație arheologică.
Brâul undat semnifi că hidrografi a localității – râul Someș.
Coroana murală, cu un turn crenelat, semnifi că faptul că localitatea are rangul de comună.
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UAC Europe a împlinit 14 ani de activitate în România. În cifre, cei 14 ani ar putea fi rezu-
mați în multe feluri: mii de comenzi livrate la timp, sute de clienți mulțumiți, zeci de pre-
mii, recunoașteri și provocări depășite cu succes, 3 fabrici la Dumbrăvița, Tăuții Măgherăuș 

și Medieșu Aurit. Însă, dincolo de cifre, cei 14 înseamnă, mai presus de toate, dăruirea, efortul și 
munca unor oameni deosebiți: marea familie UAC Europe.

Ziua de 15 august este foarte importantă 
pentru marea familie UACE, iar, înainte de 
pandemie, era sărbătorită printr-un Picnic la 
care participau toți angajații și familiile lor. 
Anul acesta, în 15 august, UACE a împlinit 14 
ani de activitate în România, timp în care a 
ajuns să dezvolte 3 investiții: în Dumbrăvița, 
Tăuții Măgherăuș și Medieșu Aurit și a ajuns 
la peste 2000 de angajați, numărul lor fiind 
în continuă creștere. Evenimentul a fost săr-
bătorit în cadru festiv, cu toți angajații, în cad-
rul meselor de comunicare. Însă, datorită fap-
tului că, de 14 ani compania a implementat 
și un program de implicare în comunitățile 
locale în care își desfășoară activitatea, prima-
rii din cele 3 localități au dorit să felicite con-
ducerea UACE și să le ureze ani mulți de ac-
tivitate rodnică în România. Astfel, primarul 
din Medieșu Aurit-Marian Torok, primarul 

din Tăuții Măgherăuș-Dumitru Marinescu și 
primarul din Dumbrăvița-Felician Ciceu au 
efectuat o vizită la fabrica din Dumbrăvița și 
au oferit conducerii UACE un tort festiv. 

La mulți ani! 

UACE a împlinit 14 
ani de activitate în 

România
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Comuna 
Medieșu Aurit 
a participat la 

evenimentul

”Satele Unite ale Maramureșului și 
Sătmarului” la Huta Certeze

Cu binecuvântarea Preas-
fințitului Părinte Iustin, 
Episcopul Maramure-

șului și Sătmarului, marți, 23 
august 2022, pe locul unde se 
desfășoară Sâmbra Oilor de la 
Huta Certeze, a avut loc deschi-
derea oficială a reuniunii „Sate-
le Unite ale Maramureșului și 
Sătmarului”, un eveniment fără 
precedent de suflare și simțire 
românească.

Proiectul Eparhial „Sate-
le Unite ale Maramureșului și 
Sătmarului”, lansat cu binecu-
vântarea Preasfinţitului Părinte 
Iustin, Episcopul Maramureșu-
lui și Sătmarului, cu sprijinul 
celor 8 protopopiate din Epar-
hie, a deputatului Adrian Cos-
ma, din Parlamentul României, 
membru în Adunarea Eparhia-
lă, a administraţiei judeţene din 
Satu Mare, mai multe primării 
din Județul Satu Mare, Primă-
ria și Consiliul Local Certeze - 
gazda reuniunii, în parteneriat 
cu Asociaţia Moţilor „Avram 
Iancu”, Asociaţia „Codre-
nii”, Asociaţia „Ţara Oașului”, 
Asociaţia „Uniţi pentru Satu 

Mare”, Asociaţia „Perla Nea-
gră”, Ansamblul Folcloric Na-
ţional „Transilvania”, Asociaţia 
Studenţilor Creștini Ortodocși 
Baia Mare, Asociaţia Tinerilor 
Ortodocși ai Catedralei Mara-
mureșene și asociaţiile ATOP 
de pe lângă cele 8 protopopiate. 
Astfel, au fost implicați 1000 de 
tineri și peste 5000 de partici-
panți prin directa implicare a 
Episcopiei Ortodoxe Române 
a Maramureșului și Sătmarului, 
a preoților din toate protopopi-
atele sub coordonarea plină de 
devotament, suflet și dăruire a 
Arhid. Vlad Verdeș, inspector 
al Biroului pentru catehizarea 
tineretului.

La momentul întâlnirii, 
fiecare delegaţie a prezentat 
un steag, care s-a unit în Stea-
gul mare al Evenimentului, re-
prezentat de harta Episcopiei 
Maramureșului și Sătmarului, 
și care a fost binecuvântat de 
Preasfințitul Părinte Iustin.

Evenimentul a fost mo-
derat de domnul Iulian Bobâr-
nea, ostenitor în cadrul Trinitas 
Tv, care a fost ajutat de o echipa 

de operatori ai Televiziunii Nați-
onale a Patriarhiei Romane, ur-
mat de cuvântul Preasfințitului 
Părinte Iustin, a domnului depu-
tat Adrian Cozma, a Iuliei Dra-
goș - reprezentantă a tinerilor, 
rugăciunea la deschiderea acestei 
reuniuni de tineret și interpre-
tarea Imnului Evenimentului de 
către Corul Parohiei Irești.
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Chiar dacă au fost mo-
mente cu ploaie reuniunea „Sa-
tele Unite ale Maramureșului și 
Sătmarului” a fost o dovadă că 
ne iubim țara, biserica, familia, 
portul, graiul, valorile și tradiți-
ile noastre sfinte.

Este întocmai ceea ce a 
precizat Preasfințitul Părinte 
Iustin în deschiderea evenimen-
tului: „tinerii înțeleg că pentru 
noi, românii ortodocși, cuvân-
tul „modernitate” însemnează 
aducerea tradiției în actualitate! 
Raportarea la trecut, la rădăcini, 

la valori sfinte, netrecătoare și 
veșnice! A fost despre țară, bi-
serică, neam, familie, credință, 
valori care asigură dăinuirea și 
nemurirea unui neam. Bravo, 
tineri frumoși, liberi și credin-
cioși! Ați confirmat încă o dată 
sloganul vostru de la ITO: „Ro-
mânia nu uita, noi suntem bise-
rica!” 

Deschiderea oficială a în-
ceput cu o rugăciune de mul-
țumire rostită de PS Timotei 
Sătmăreanul, pelerinajul însuși 
fiind o adevărată rugăciune în 

călătorie către locul reuniunii 
și comuniunii Huta-Certeze, 
consacrat anului 2022, ca An 
Omagial „al rugăciunii în viața 
Bisericii și a creștinilor” în Pa-
triarhia Română, după care a 
urmat cuvântul de binecuvân-
tare și de bun sosit al PS Iustin.

Invitații speciali ai acestei 
reuniuni au fost Pr. Conf. Univ. 
Dr. Constantin Necula, pro-
decanul Facultății de Teologie 
Ortodoxă „Sfântul Andrei Șa-
guna” din Sibiu și domnul Mi-
hai Neamțu care au vorbit ce-

lor prezenți despre frumusețea 
tinereții, despre Dumnezeu și 
despre alte multe alte provocări 
contemporane.

Preasfințitul Părinte Ius-
tin i-a conferit preacucernicului 
părinte Ionel Miron, dirijorul și 
sufletul Corului de copii de la 
Irești, Ordinul „Crucea „Jus-
tinian Arhiepiscopul” pentru 

performanța la care au ajuns, 
pentru efortul și dragostea ară-
tată și dovedita prin călătoria 
de din Arhiepiscopia Buzăului 
și Vrancei până la Huta Certeze; 
de asemenea, ei au susținut și 
un minunat concert impresio-
nând pe cei prezenți.

După conferință, inter-
pretarea Imnului și a susținerii 

concertului și conferirea dis-
tincției, a urmat regalul folcloric 
cu participarea mai multor in-
terpreți de muzică populară din 
ţară: Corul de copii al Parohiei 
Ortodoxe Irești, din Vrancea, 
Bianca Angela Cionca, Maria 
Poptean, Gabriela Ardusătan, 
Marian Buzilă, Virginia Irimuș, 
Viorel Pop, Mihaela Iacob și 



9
Gazeta
        de MEDIEȘU AURIT

Flaviu Dan, Oana Bozga, Georgiana Marina, Paul 
Ananie, Maria Tripon, Petrică Mureșan, Maria și 
Mihai Nemeș, Nicușor Mureșan, acompaniați de 
orchestra Ansamblului Folcloric Național „Transil-
vania”.

Pe lângă programul creștin, patriotic și cul-
tural, a avut loc și un moment inedit, dar demn 
de cartea recordurilor. Astfel, un moment special 
al evenimentului a fost reprezentat de o pâine de 
mari dimensiuni, până la 200 de kilograme, țintită 
a fi un record mondial. Pâinea-gigant a fost pregă-
tită de o echipă de profesioniști și coaptă într-un 
cuptor special, iar mai apoi adusă la fața locului în-
tr-o formă tradițională. Aceasta a fost binecuvân-

tată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.
Delegația tinerilor sătmăreni a pornit spre 

eveniment duminică, 21 august. Deplasarea s-a fă-
cut cu căruțele trase de cai (30 de căruțe), o călăto-
rie cu adevărat tradițională de 150 km.

La sfârșit putem spune: Slavă lui Dumne-
zeu!pentru această demonstrație firească și norma-
lă ca tinerii noștri români și creștini își iubesc țara, 
neamul, familia, biserica, portul, graiul, cultura ro-
mânească, credința ortodoxă strămoșească și toate 
tradițiile și valorile sfinte ale Neamului Românesc. 
Amin!

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne a Maramureșului și Sătmarului

Delegația din Medieșu Aurit a parcurs aproximativ 160 de km, cu două căruțe, la una fiind înhămați 
caii lui Vereș Sebastian, iar la cea de-a doua căruță, caii lui Cuciulan Sergiu. Din delegație au făcut par-
te: Berinde Lucas,  Sălăjan Roxana, Vereș Sebastian, Cuciulan Ionică, Cuciulan Ancuța, Sălăjan Adrian, 
Sălăjan Mărioara, Sălăjan Danusia și primarul comunei, Marian Torok: ”Am plecat duminică dimineața 
de la Mănăstirea Scărișoara, după ce am înconjurat Mănăstirea cu căluții și am primit binecuvântare. 
Prima oprire a fost la Catedrala de la Carei, unde ne-a așteptat lume multă, cu tulnice, mâncare etc. După 
o oprire de o oră am continuat traseul, următoarea oprire fiind la Mănăstirea de la Țeghea unde din nou 
am avut parte de o primire foarte frumoasă, apoi s-a plecat la Catedrala din Satu Mare și la Mănăstirea 
Portărița. Iar apoi am plecat spre Huta Certeze, cu opriri scurte la Primăria Călinești, la Primăria Bixad, 
Primăria Certeze. În total am parcurs 160 de km. Pe traseu, oamenii ne-au întâmpinat cu mult entuzi-
asm, au ieșit la porți, au oprit în trafic, ne-au filmat, au făcut poze. A fost un eveniment foarte frumos, am 
demonstrat că suntem români adevărați și creștini, toți am fost îmbrăcați îi ie și în straie populare. Alaiul 
a fost format din peste 20 de căruțe, iar la Huta Ceteze au fost peste 1000 de oameni. Evenimentul s-a 
terminat cu sfințirea unei pâini de 200 de kg. Doresc să mulțumesc celor din comună care s-au implicat 
în acest proiect, echipei care a participat, celor de la Top Design care au făcut tava pentru pâine și celor 
de la Alu Menziken care au făcut pâinea”.
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Vacanța de vară a luat sfârșit, intrăm în anul școlar 2022-20232022-2023 cu entuziasm și mul-
te gânduri bune. Întregul colectiv al Școlii Profesionale ,,GEORGE COȘBUC” le urează 
tuturor elevilor MULT SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!MULT SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

Celor care ne trec pragul pentru prima dată, elevilor de clasa pregătitoare și doam-
nelor învățătoare care le vor fi alături, multă putere de muncă și BINE AȚI VENIT BINE AȚI VENIT 
LA ȘCOALĂ!LA ȘCOALĂ!

FestivitateaFestivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023anului școlar 2022-2023 va alea loc LUNI, 05.09.2022LUNI, 05.09.2022 astfel:
- ORA 09:00ORA 09:00  în curtea grădiniței din POTĂUPOTĂU;
- ORA 10:00ORA 10:00 în curtea școlii noastre pentru cei din MEDIEȘU AURITMEDIEȘU AURIT;
- ORA 11:00ORA 11:00 ÎN CURTEA Școlii Gimnaziale IOJIBIOJIB.

Vă așteptăm cu drag!Vă așteptăm cu drag!
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În scurta vacanță de care am avut parte am reușit să realizăm în foarte mare măsură ceea ce ne-am 
propus. Săli de clasă curate, proaspăt zugrăvite, mobilier nou în unele săli de clasă, videoproiectoare, 
table noi cu marker, un acoperiș refăcut pentru structura Școala Gimnazială IOJIB.
Au apărut câteva modificări importante în structura anului școlar care va fi unul pe module cu o singură 
medie la fiecare disciplină, la finalul anului școlar iar tezele nu mai sunt obligatorii. 
Sperăm ca și în acest an să fiți alături de noi, să ne urmăriți activitățile și să faceți parte din unele, acolo 
unde se va putea acest lucru. Noi vom continua proiectele începute, vom demara altele noi și vă vom ține 
la curent cu tot ceea ce vom realiza.
În calitate de director al Școlii Profesionale ,,GEORGE COȘBUC” Medieșu Aurit, mulțumesc tuturor 
colegilor cadre didactice și personal auxiliar, Consiliului Local al Primăriei Medieșu Aurit împreună cu 
domnul primar Marian Torok, agenților economici UAC, AluMenziken, TDF dar și sponsorilor avuți pe 
parcursul anului școlr 2021-2022, pentru ajutorul și sprijinul adus educației medieșene.
Fie ca noul an școlar să aducă multe roade, colaborări de succes, sănătate și rrzultate minunate elevilor 
noștrii. MULT SUCCES DRAGI ELEVI!

DIRECTOR,
Prof. Cristina BERINDE
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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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Gazeta
        de MEDIEȘU AURIT

CE POATE CONȚINE/ CE NU POATE CONȚINE 
FRACȚIA UMEDĂ (REZIDUALĂ) ? 
DA NU
Resturi de mâncare 
(carne, lactate, vegetale, ouă)

Deșeuri textile (haine)

Mucuri de țigări Încălțăminte 
Veselă din porțelan/sticlă spartă, 
geamuri sparte, veselă de unică 
folosință

Pământ, nisip, pietriș

Scutece/tampoane Anvelope
Șervețele folosite Deșeuri din construcții/demolări
Conținutul sacului de la aspirator Deșeuri voluminoase (mobilier, saltele, 

covoare)
Excrementele animalelor de casă Baterii, acumulatori
Ambalaje diverse murdare, 
impurifi cate sau foarte murdare

Componente ale autovehiculelor 
(piese din dezmembrări)

CE POATE CONȚINE/ CE NU POATE CONȚINE 
FRACȚIA USCATĂ (RECICLABILĂ)
DA NU
Flacoane de PET (suc, apă, bere, 
alte lichide)

Caserole de unică folosință

Folie de nailon, plastic (folii 
ambalaje, saci, pungi) 

Pahare de unică folosință 

Doze de metal - aluminiu (bere, 
suc, energizant, altele)

Folie tip celofan/aluminiu

Cutii metalice conserve Ambalaje chipsuri/pufuleți/ciocolată
Sticle/Borcane Veselă/ pahare/ becuri/ neoane/ 

oglindă/ geam spart/ porțelan și 
ceramică/ cristal

Recipiente de la detergenți, 
șampoane 

Polistiren (spumă de mare)

Cutii, lăzi de carton, alte cartoane Seringi/ ghivece de fl ori/ jucării de 
plastic

Ambalaje pentru sucuri și lactate Periuțe de dinți/bigudiuri
Bidoane de plastic
Ziare, cărți, caiete, sacoșe de hârtie

COMPOSTAREA DEȘEURILOR VEGETALE ÎN GOSPODĂRII 
Rumegușul, fânul și paiele, frunzele din curte, alte vegetale colectate din 
grădină, crengile de la toaletarea pomilor nu se colectează odată cu deșeurile 
menajere, nici cu fracția umedă, nici cu cea uscată. 

Acestea nu  dispar, dar se transformă, și se pot transforma spre binele 
dumneavoastră și în avantajul gospodăriei.  Ele vor deveni curând un compost 
pentru grădină și o bună sursă de nutrienți pentru plante. Astfel, se poate obține 
compostul chiar în casa ta dacă înveți să colectezi separat efi cient. Cel mai 
efi cient mod de a începe este prin a colecta tot materialul într-un coș sau o ladă 
din lemn fără fund, dar cu capac sau direct pe sol într-un loc unde NU se adună 
ploaia din precipitații. Acoperiți grămada de compost cu folie, o dată pe lună e 
bine să desfaceți grămada și să întoarceți straturile pentru o mai bună aerare, 
grăbind astfel procesul de descompunere. Procesul de descompunere este unul 
lent și durează între 6-12 luni. 

Cum colectăm selectiv acasă? 
Colectarea selectivă 
presupune împărțirea 
deșeurilor de către cel care 
le produce în containere 
sau saci separați, care 
vor fi  colectați de către 
operatorul de salubrizare, 
conform programului 
stabilit. Colectarea selectivă 
a deșeurilor produse în 
gospodăria dumneavoastră 
aduce benefi cii atât din 
punct de vedere comunitar, 
cât și din punctul de vedere 
al protecției mediului. 
Deșeurile menajere produse 
în gospodării se împart 
în două fracții:

- fracție uscată  
(reciclabilă)
- fracție umedă  
(reziduală)

ACEST MATERIAL 
A FOST REALIZAT 
DE SC CLEANMAN SRL 
„GRIJĂ PENTRU MEDIU’’!
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www.universalalloy.com

CERERE DE ANGAJARE

Nume: ____________________ Prenume: _______________________ Data naşterii: ___________  
Starea civilă: ______________________ Adresa_____________________________________________
Telefon: ___________________________________    E-mail: __________________________________

Forma de educaţie/ Instituţia PERIOADA
Diploma obţinută 
şi nivelul de şcolarizare

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ (se completează începând cu ultimul loc de muncă)

CURSURI

APTITUDINI
Limbi străine: se indică nivelul 
de competenţă pe scară de la 1 la 4 
(1 - începător;  2 – mediu; 3 – bine; 4 – foarte bine)

Calculator ( specifi caţi ce sisteme 
de operare şi ce programe cunoaşteţi)

Limba Citit Vorbit Scris

Locul de muncă/ 
Compania

Perioada 
angajării

Poziţia/ 
Funcţia

Salariul net 
lunar

Responsabilităţile/
Atribuţiile postului

DATA __________________ SEMNĂTURA __________________________

ACUM E ŞI MAI UŞOR SĂ VII ÎN ECHIPA NOASTRĂ!
Scanează QR Code sau completează cererea de angajare, fotografi az-o 

şi trimite-o pe whatsapp la nr. 0757 573 028

Prin completarea acestui formular îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale având ca 
scop recrutarea în cadrul UAC EUROPE, iar aceste date corespund realităţii. Am luat la cunoştinţă faptul că datele cuprinse 
în acest formular vor fi  tratate confi  denţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor 
fi zice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea 
nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am 
înţeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitatea contactării mele în cazul 
recrutărilor viitoare.
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VREI UN 

JOB
CA

AFARĂ
dar să rămâi totuși acasă, în Maramureș? 

E POSIBIL! 
Acum iți poți împlini visul foarte ușor:  
trimite-ne o cerere de angajare pe 
rreessuurrssee..uummaannee@@uunniivveerrssaallaallllooyy..ccoomm 

 Sau pe whatsapp la nr. 00775577  557733  002288

Oferim Salariul minim de încadrare 
de  brut plus beneficii44..000000  RROONN
 
• transport gratuit

• asigurare medicală privată

• cheiță cu credit lunar

• analize medicale gratuite

• tichete în valoare de 630 lei net, pentru 21 

zile lucrate 

• sporuri de noapte și de weekend 

• al 13-lea salariu

• alte prime și beneficii


