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În 21 și 22 aprilie a avut loc cea 
de-a 35-a ediție a Maratonului 
de la Viena, un captivant 
eveniment sportiv la care au 

putut concura participanţi de orice 
vârstă şi clasă de performanţă. În 
afară de maratonul desfăşurat pe 
dis tanţa clasică, semimaratonul şi 
maratonul cu ştafetă pentru echi-
pe de câte 4 participanţi din ziua 
maratonului, în 21 aprilie, cu o zi 
înainte de maraton, au avut loc şi 
concursuri pentru copii şi adoles-
cenţi, precum şi o cursă de 10 km cu 
pornire de lângă Roata Uriaşă.
Startul cursei principale s-a dat, ca 
de obicei, la Vienna International 
Centre. Apoi participanții au trecut 
peste Podul Imperial, prin Prater, 
iar de acolo au ajuns pe Bulevardul 
Ringstraße, au trecut pe lângă 
minunatele edificii fastuoase din 

zonă şi de la Opera de Stat, au ajuns 
la Palatul Schönbrunn şi din nou, 
înapoi, pe Bulevardul Ringstraße şi 
la Prater. În final, au trecut  linia de 
sosire, între Burgtheater şi primărie.
Cu subiectul anului „Teatrul emo-
ţiilor”, Vienna City Marathon 
creează o simbioză între bucuria de 
a trăi, diversitatea culturală, tradiţia 
vieneză a actoriei şi emoţionantele 
momente sportive.

Şi în acest an, Montana Tech Com-
ponents AG, firma mamă a UAC 
Europe din Viena, a participat la 
eveniment, cu echipe formate din 
angajaţii companiei. Maramureşul 
a fost şi el reprezentat la Maraton, 
deoarece UAC Europe a avut, ca 
şi anii trecuţi, participanţi la com-
petiţie. 
Felicitări tuturor!

UAC Europe  
la Maratonul de la Viena 

Din cadrul UAC Europe au participat la Maratonul 
de la Viena: Lucie Labady, Ancuța-Maria Drădean, 
Laura Kameniczki, Marcela Hreniuc, Letiţia 
Ciocotișan, Alexandru Pop, Cosmin Cioltea, Sandu-
Sebastian Bumb, Cătălin Maur, Roland Brezoczki, 
Andrei Chifor, Tarik Bouali, Ramona-Alina Medan, 
Daiana Tot, Florina-Claudia Marc, Melinda 
Urmanczy, Irina Rettegi, Raul Nastai, Ionuţ-Gabriel 
Drădean, Ionuț Herța, Florin Aldea, Rareș Bența, 
Zoltan-Erik Kovacs și  Adrian Chiș. 

Vienna City Marathon, 
un veritabil spectacol 

de „teatru al emoţiilor” 
s-a desfăşurat și în acest 

an, în 21 şi 22 aprilie. 
Maratonul i-a condus pe 

cei 42.000 de atleţi din 
125 de ţări prin zonele 

celor mai frumoase 
obiective turistice din 

Viena, iar un milion de 
spectatori prezenți de-a 

lungul pistei le-au acordat 
motivaţia necesară. 

Maramureșul a avut și în 
acest an reprezentanți de 
seamă la eveniment, prin 
participarea unei echipe 

de angajați ai UAC Europe. 

Ziua de 23 aprilie a reprezentat 
o triplă sărbătoare pentru Bi-
blioteca Orășenească Tăuții 
Măgherăuș. S-au sărbătorit: 

65 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii în 
Tăuții Măgherăuș, Ziua Internațională 
a Cărții și Ziua bibliotecarului în 
România. Cele trei evenimente au fost 
sărbătorite printr-o manifestare de 
amploare în cadrul Primăriei Tăuții 
Măgherăuș.  
Participanții la această triplă aniversare au 
putut admira desenele făcute de elevi în 
cadrul expoziției „În Lumea Poveștilor”, 
au vizionat vitrina de carte cu tema: 
„Cartea - Comoară de Înțelepciune” și 
au fost provocați la un concurs denumit 
„Punguța cu...100 de Întrebări”. S-au 
depănat amintiri despre și din biblioteca 
orașului și s-au decernat diplome 
aniversare. În încheiere, elevii clasei a 
IV-a, îndrumați de dna. învățătoare Rus 
Maricica Elena au prezentat o scenetă, 
„Prințesa Fluture”, pregătită special 
pentru această ocazie. 

Misiunea bibliotecii
Prin menirea şi funcţiile sale este un 
centru informativ, formativ, de cultură 
şi educaţie permanentă; are ca obiectiv 
prioritar atragerea în sfera lecturii a 
unui număr cât mai mare de locuitori 
ai oraşului. Serviciile sale, atât cele 
tradiţionale cât şi cele noi, moderne, 
sunt pliate pe cerinţele comunităţii şi 
servesc interesele de informare, studiu, 
educaţie, lectură şi recreere ale acesteia. 
Accesul este liber, gratuit şi nedis-
criminatoriu.

Ce putem face la bibliotecă?
Mult timp, noţiunea de bibliotecă a fost 
asociată cu acea instituţie în care intrai 
doar dacă aveai nevoie de o carte sau 
dacă participai la o activitate culturală. 
Timpul a trecut, lumea s-a schimbat, 
cititorii au devenit utilizatori, iar 
bibliotecile şi-au diversificat activităţile 
şi serviciile, pentru a putea răspunde 
noilor cerinţe. Nouă, bibliotecarilor, ne 

revine sarcina de a informa comunitatea 
despre aceste schimbări, despre noua 
„ofertă” a bibliotecii.

Ce poate face o persoană 
la bibliotecă, în noua 
conjunctură?
Prima „îndeletnicire” este, fireşte, îm-
pru mutul de carte sau consultarea 
documentelor în incinta bibliotecii, la 
sala de lectura; dacă persoana doreşte 
doar să se informeze, poate căuta acea 
informaţie la bibliotecă – fie în colecţia 
de documente sau publicaţii seriale a 
bibliotecii, fie din alte resurse, cum ar fi 
Internetul; bibliotecarii sunt pregătiţi 
pentru a căuta informaţii diverse, în orice 
domeniu – în limitele stipulate de lege;
- poate căuta un loc de muncă;
- poate căuta o idee de afaceri;
- poate socializa; se pot forma grupuri 
de persoane cu îndeletniciri sau hobby-
uri asemănătoare care să se întâlnească 
în incinta bibliotecii pentru a discuta 
despre acele preocupări comune;
- tinerele mame pot găsi informaţii 
despre creşterea copilului;
- poate citi presa locala scrisă sau presa 
on-line;
- poate fi îndrumat şi ajutat să se 
familiarizeze cu noile tehnologii infor-
matice: să utilizeze Internetul, să trimită 
un e-mail, să folosească Messengerul, să 
editeze un text etc.;
- poate folosi biblioteca pentru lectură, 
relaxare sau petrecere a timpului liber, 
pentru vizionarea unui film documentar 
sau pentru a asculta muzică la căști;
- poate participa la activitățile orga-
nizate de bibliotecă – funcție de ofertă 
și preferințe.

Triplă aniversare la Biblioteca 
Orășenească Tăuții Măgherăuș

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ 
TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Tip bibliotecă: bibliotecă 
publică orăşenească

Adresa: Str. 1, nr. 194, Loc. Tăuții 
Măgherăuș, Jud. Maramureş
Tel: 0262 293 048
Fax: 0262 293 001
Bibliotecar: Rusu Mariana
e-mail: biblioteca@
tautiimagheraus.ro
https://www.facebook.com/
Biblioteca Tăuții-Măgherăuș

Biblioteca Orăşenească 
Tăuții Măgherăuș 
funcționează ca bibliotecă 
publică cu caracter 
enciclopedic din anul 1953. 
Dispune de un fond de 
carte ce numără în prezent 
7699 de volume. Serviciile 
oferite utilizatorilor sunt: 
împrumut adulţi şi copii, 
studiu la sală pentru ambele 
categorii de beneficiari şi 
acces la Internet pentru toți 
utilizatorii.
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vaţă peste 650 de copii, iar corpul 
profesoral este dedicat, bine format, 
implicat. Avem învăţământ preşcolar, 
primar, gimnazial şi liceal. Liceul are o 
bază materială modernă, la standarde 
europene, cu laboratoare şi săli de 
clasă foarte bine dotate. Aş aminti: 
CDI (Centru de Documentare 
şi Informare), Bibliotecă, CRED 
(Centru de Resurse, Educaţie şi 
Dezvoltare), AeL–Advanced e-Lear-
ning, laboratoare de biologie, chi-
mie-fizică, cabinet de consiliere şi 
orientare, sală de sport.
Oraşul Tăuţii Măgherăuş este foarte 
bine dezvoltat din punct de vedere 
economic, astfel multe firme aleg 
să-şi desfăşoare activitatea aici. 
Profilul liceului este în concordanţă 
cu solicitarea agenţilor economici 
din oraşul Tăuţii Măgherăuş şi a 
municipiului Baia Mare, care sunt 
posibili angajatori ai viitorilor absol-
venţi şi la care elevii de liceu îşi 
desfăşoară practica. În anii precedenţi, 
toţi elevii care au terminat liceul 
s-au angajat sau au urmat cursuri 
universitare.  

Rep.: Care sunt cele mai 
importante proiecte pe care le 
derulaţi în prezent?
Loredana Cornelia Ofrim: Anul 
acesta am semnat protocoale de 
colaborare cu școli din Grecia, 

Ungaria, Slovacia, Polonia, care au 
ca scop dezvoltarea unor colaborări 
viabile între instituţiile de învăţământ, 
schimb de informaţii şi experienţe, 
organizarea de programe educative, 
culturale, sportive şi turistice. 
De asemenea, avem numeroase 
proiecte educaţionale cu instituţii 
de învăţământ din ţară. Primăria şi 
Consiliul Local al oraşului Tăuţii 
Măgherăuş sprijină şcoala în toate 
proiectele derulate şi le mulţumesc pe 
această cale.
Dintre proiectele derulate în şcoală 
aş aminti: Proiectul educaţional 
,,Centenarul Marii Uniri - Oameni, 
locuri, fapte”, Proiectul educaţional 
„Stop Bullying-ului” (Spune NU 
intimidării), Proiectul educaţional 
,,Călătorie în lumea sentimentelor”, 
Campania Naţională Media ,,Pot 
altfel”, Educaţie Juridică în şcoli.
În luna mai organizăm Campionatul 
Judeţean şi Campionatul Naţional de 
Majorete Tradiţionale şi Cheerlea-
ding, în colaborare cu Primăria 
oraşului Tăuţii Măgherăuş, Clubul 
Sportiv „Colibri”, Direcţia Judeţeană 
de Sport Maramureş şi Asociaţia de 
Majorete din România.
La începutul anului şcolar 2017-2018 
s-a inaugurat corpul nou de clădire, 
partea de liceu, de asemenea la Nistru 
avem şcoală nouă, foarte bine dotată.

Reporter: Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră profesia de dascăl 
şi cine v-a inspirat în alegerea ei? 
Loredana Cornelia Ofrim: A fi  
das căl este mai mult decât o mese-
rie, este o artă, o opţiune şi nu 
o soluţie de moment. Un dascăl 
bun nu este profesorul care doar 
transmite informaţii, este cel care ştie 
să fie prietenul copiilor, părintele şi 
modelul lor, omul în care copiii învaţă 
să aibă încredere, care ştie să găsească 
ce este mai bun în fiecare copil, care îi 
motivează şi le dă curaj să depăşească 
toate greutăţile, care modelează 
minţile celor cu care lucrează, îi 
formează, le aranjează gândirea, îi 
învaţă cum şi nu ce să gândească.
Eu am avut noroc de dascăli excep-
ţionali care m-au inspirat, iar faptul că 
am ales meseria aceasta se datorează în 
mare măsură învăţătoarei mele.

Rep.: O scurtă descriere a carierei 
dumneavoastră
Loredana Cornelia Ofrim: Am 
ab solvit Liceul Pedagogic din Si-
ghetu Marmaţiei, specializarea învă-
ţător-educatoare, Universitatea de 
Nord, Facultatea de Ştiinţe, specia-
lizarea Management şi masterul 
Management Educaţional. Lucrez în 
învăţământ de peste 20 de ani. Am 
toate gradele didactice, iar în ultimii 5 
ani am avut gradaţie de merit. Munca 
în învăţământ nu este uşoară, dar este 
cea mai frumoasă dintre toate, în 
care ai parte de  inocența şi căldura 
copiilor, de bunătatea şi sinceritatea 
lor. Eu iubesc copiii, le sunt dedicată 
şi încerc să fac tot ce-i mai bine pentru 
ei. 

Rep.: Care sunt atu-urile Liceului 
Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții 
Măgherăuș?
Loredana Cornelia Ofrim: La Li-
ceul Tehnologic „Traian Vuia” în-

Rep.: Ce proiecte vă doriţi să 
implementaţi în viitor?
Loredana Cornelia Ofrim: Am 
depus Proiectul ROSE cu finanţare 
de la BIRD (Banca Internaţională 
de Reconstrucţie şi Dezvoltare) în 
valoare de 70.000 euro, prin care ne-
am propus să facem un Centru de 
Meditaţii pentru elevii de la Liceul 
Tehnologic „Traian Vuia”.
S-au depus proiecte pentru cons-
trucţia unei grădiniţe, a unei creşe şi 
a unui campus şcolar în care să avem 
şi posibilitatea de cazare a elevilor în 
regim de internat. Până la finalizarea 
construcţiei, noi am început deja 
demersurile pentru deschiderea grădi-
niţei cu program prelungit în clădirea 
actualei grădiniţe, începând cu anul 
şcolar 2018-2019.

Rep.: Se vorbeşte foarte mult 
despre problemele generaţiei de 
elevi de astăzi. Sunt mai greu 
de educat decât generaţiile din 
trecut?
Loredana Cornelia Ofrim: Tinerii 
lumii contemporane sunt mai pre-
tenţioşi, poate mai pretenţioşi decât 
generaţia noastră, pentru că, spre 

deosebire de noi, ei au acces la foarte 
multe informaţii.  De asemenea, 
sunt şi multe tentaţii care le distrag 
aten ţia de la învăţat. Cu răbdare, 
perseverenţă, multă muncă şi mai ales 
cu dăruire,  trebuie să ştim să ajungem 
în sufletul unui copil, să-i insuflăm 
interesul pentru cunoaştere şi bucuria 
creaţiei. Eu cred cu tărie în potenţialul 
tinerei generaţii.

Rep.: Cum v-aţi defini în câteva 
cuvinte?
Loredana Cornelia Ofrim: Em-
patică, solidară, altruistă şi… per-
fecţionistă, încăpăţânată, vulcanică.

Rep.: Care sunt principiile după 
care vă ghidaţi ca şi dascăl? Dar 
ca şi om?
Loredana Cornelia Ofrim: Nu cred 
că aş putea să fac o diferenţă între 
principiile pe care le am ca dascăl şi 
ca om, nu aş putea să trag o linie şi 
să spun asta sunt eu că dascăl şi asta 
sunt eu ca om. Am crescut la ţară, în 
Maramureşul istoric, loc în care bunul 
simţ şi cei şapte ani de acasă sunt 
importanţi. Astfel:
Tratez oamenii cu respect. Fiecare 
om are părţi bune şi părţi rele. Nu 

condamn oamenii pentru hotărârile 
pe care le iau.
Îmi păstrez cumpătul în situaţii 
critice. Consider că orice problemă 
are o rezolvare. Astfel, mă concentrez 
pe rezolvarea problemei, nu pe 
problema în sine.
Lupt pentru ţelurile mele şi nu mă 
dau bătută în faţa oamenilor sau a 
întâmplărilor.
Ştiu că nu pot să împac pe toată 
lumea, oricât de bine aş face totul.
Seara, când merg la culcare, îmi las 
grijile deoparte.
Mă bucur de fiecare zi şi ştiu să 
mulţumesc pentru tot ce am.

Rep.: Un mesaj pentru elevi şi 
părinţi.

Loredana Cornelia Ofrim: O să 
încep cu mesajul pentru părinţi: fiţi 
alături de copiii dumneavoastră acum, 
când au nevoie, cu perioada asta nu 
vă mai întâlniţi niciodată. Puneţi-vă 
copiii pe primul loc şi apoi serviciul 
şi celelalte activităţi. Iar pentru copii: 
trataţi şcoala cu seriozitate, munciţi 
ca să vă atingeţi ţelurile, fiţi mândri de 
voi şi nu uitaţi că sunteţi responsabili 
de faptele voastre.

„Nu cred că aş putea să fac o 
diferenţă între principiile pe care 

le am ca dascăl şi ca om, nu aş 
putea să trag o linie şi să spun 

asta sunt eu că dascăl şi asta 
sunt eu ca om. Am crescut la 

ţară, în Maramureşul istoric, loc 
în care bunul simţ şi cei şapte 
ani de acasă sunt importanţi”.

Loredana Cornelia Ofrim
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În Prima Duminică după 
Învierea Domnului, 
Du minica Tomii, 
în Parohia Nistru 

a avut loc un eveniment 
deosebit care va deveni cu 
siguranță tradiție: un concert 
extraordinar de pricesne, 
o veritabilă și înălțătoare 
mărturisire de credință a 
copiilor și tinerilor talentați. 
Evenimentul a debutat cu 
Sfânta Liturghie, săvârșită de 
preotul paroh Filip Dorin, 
la care credincioșii au participat, 
ca de obicei, în număr foarte mare. 
Înainte de cuvântul de învățătură, 
credincioșii s-au bucurat de un mini-
concert de pricesne, care le-a adus 
bucuria duhovnicească a Învierii 
și mărturisirii credinței în suflete. 
Mai întâi au susținut un mini-
recital frumoșii și talentații copii 
din cadrul Ansamblului „Floare de 
Colț”, îndrumați cu multă dedicare 
de doamnele Crina Șoncutean și 
Dorina Pop. Apoi, a fost rândul 
tânărului Alexandru Cicioc, din 
Nistru, elev la Liceul de Artă din 
Baia Mare, să încânte credincioșii cu 
vocea sa deosebită. 
Preotul paroh Dorin Filip a 
ținut apoi un frumos cuvânt de 
învățătură despre însemnătatea 
Duminicii lui Toma și așa-zisa sa 
necredință: „Acești copii minunați 
ne vorbesc de credința pe care noi 
o avem în Dumnezeu, mai ales că 

ne găsim în Duminica lui Toma, 
Duminica așa-zisei necredințe. 
Dar Toma nu a fost necredincios, 
el a avut o credință desăvârșită, 
dar acele cuvinte prin care a cerut 
să-l cerceteze pe Mântuitorul 
Iisus Hristos s-au născut dintr-o 
frustrare, din faptul că toți apostolii 
l-au văzut pe Mântuitorul, în afară 
de el. Momentul deosebit de astăzi 
arată tocmai faptul că și noi avem 
credință desăvârșită în Dumnezeu 
iar glasul credinței noastre sunt 
acești copii minunați și Alexandru 
care este un adevărat profesionist al 
nostru, un tânăr căruia îi întrevedem 
un viitor foarte frumos. Ei ne arată 
ce înseamnă credința, o credință 
pe care toți o percepem, aceea că 
Iisus a Înviat din morți, și aceasta 
este Fericirea în care ne încadrăm 
cu toții. Vom oferi și diploma de 
onoare participanților, cărora le 
mulțumim, și vom încerca ca în 

decursul anilor, să îndătinăm ca în 
Duminica Tomii să aibă loc acest 
mini concert de pricesne, această 
mărturisire a credinței noastre în 
fața lui Dumnezeu”. 
Felicitări părintelui paroh Dorin 
Filip, tinerelor talente, cadrelor 
didactice și credincioșilor, pentru 
evenimentul înălțător!

Eveniment duhovnicesc înălțător  
în Parohia Nistru În prima duminică după 

Sfintele Paște, Duminica 
Tomii, preotul paroh din 
Nistru, Dorin Filip, le-a 
pregătit credincioșilor un 
eveniment duhovnicesc 
înălțător. După Sf. Liturghie 
a avut loc un concert de 
pricesne deosebite, care 
a adus bucuria Învierii în 
sufletele celor prezenți. 

Asociaţia American International 
School of Transylvania este o organi-
zaţie non profit, înfiinţată în anul 
2012 de UACE din dorinţa de a 
investi în comunitate prin educaţie şi 
este formată dintr-o echipă de oameni 
tineri, creativi şi pasionaţi de educaţie, 
cadre didactice şi părinţi deopotrivă. 
Prin activităţile de educaţie nonfor-
mală pe care AIST le derulează,  
echipa şi-a propus să investească în 
tânăra generaţie, astfel încât copiii 
să aibă premise sănătoase pentru a 
reuşi în orice domeniu şi-ar dori să 
activeze şi oriunde i-ar purta paşii 
în lume. Prin tot ceea ce face, AIST 
promovează excelenţa în educație și 
subliniază rolul acesteia în creșterea 
bunăstării tuturor. Astfel, este încu-
ra jată participarea pro-activă a 
copiilor, tinerilor şi cetăţenilor la 
viaţa comunităţii, dar și dimensiunea 
multiculturală și diversitatea de care 
aceștia pot beneficia în condițiile 
provocărilor prezentului. 
Folosind metode interactive, echipa 
de cadre didactice şi voluntari inter-
naţionali îi inspiră pe copii să învețe 
limbi străine într-o atmosferă 
prietenoasă și deosebit de agreabilă, 
astfel încât orizontul lor să se 
deschidă înspre cultura românească 
dar și înspre culturi și civilizații din 
alte părți ale lumii.  
AIST organizează cursuri de limbi 
străine pentru copii începând de 
la vârsta de 3 ani, concursuri de 
cul tură generală, workshopuri de 
promovare a culturilor și civilizațiilor 
europene, acțiuni de ecologizare, 
campanii antidrog și de încurajare 
a voluntariatului, evenimente care 
marchează sărbători de importanță 
mondială. Totodată, AIST se mân-
dreşte să fie singura unitate opera-
țională din Maramureș a programului 
de dezvoltare personală pentru tineri 
The Duke of Edinburgh International 
Award și una din organizațiile de 
tineret acreditate de Comisia euro-
peană pentru programul Erasmus+. 
Până în prezent peste 70 de tineri 
din 25 ţări au împărtăşit viziunea 
AIST asupra educaţiei, aducând cu 
sine un spirit internaţional în toate 
programele.      

Mai mult decât atât, AIST este 
partener al British Council pentru 
derularea cursurilor de pregătire şi 
susţinerea tuturor examenelor din 
ciclul Cambridge English, testări 
care vizează evaluarea nivelului real 
de cunoaştere a limbii engleze pentru 
copii, diplomele fiind recunoascuite 
la nivel mondial. De altfel toate 
cursurile AIST se finalizează cu eva-
luări independente, care să confirme 
standardele ridicate de calitate în 
învăţarea limbilor străine, din partea 
unor instituţii obiective cu reputaţie 
internaţională. 
Cu ajutorul UACE, asociaţia sprijină 
educația din grădiniţele, școlile, 
liceele şi universităţile din Baia Mare, 
Dumbrăviţa şi Tăuţii Măgherăuş, 
adăugând un plus de valoare educaţiei 
formale pe care copiii şi tinerii din 
zona urbană şi rurală a Maramureşului 
o primesc, indiferent de statutul social 
al părinţilor acestora sau de originea 
lor etnică sau apartenența religioasă. 
Dorinţa de autodepăşire este motorul 
care întreţine performanţa AIST, iar 
performanţa se obţine numai prin 
muncă, perseverenţă, creativitate şi 
perfecţionare continuă. 
Cu ocaziua Zilei Europei din 9 mai 
2017 AIST s-a prezentat comunităţii 
din Tăuţii Măgherăuş, iar activităţile 
ce au urmat, derulate cu sprijinul 
UAC vor fi descrise în numerele 
următoare ale Gazetei, alături de alte 
oportunităţi educaţionale pentru 
copiii şi tinerii din zonă.    
În cei 6 ani de activitate asociaţia 
a crescut treptat şi a contribuit la 
progresul a peste 20 000 de copii 
și tineri, cu convingerea că doar 
investind în ei putem spera într-o 
viață mai bună pentru noi toți şi 
AIST îşi poate realiza visul de a fi 
Poarta deschisă spre lume!

Poarta deschisă  
spre lume!

TĂUŢII MĂGHERĂUŞGazeta 
de6 7



Școala profesională Dumbrăviţa, cu 
spri jinul UAC Europe a organizat în 
20 aprilie o nouă ediție a Olimpiadei 
Fisculașului. Ca și anul trecut, la 
concurs au participat și elevii Liceului 
Tehnologic „Traian Vuia”  Tăuții Mă-
gherăuş, însoţiţi de doamna prof. 
Olimpia Marina și de doamna direc-
tor Loredana Ofrim. Acest concurs 
interșcolar „Citesc, gândesc, reuşesc!” 
s-a desfășurat în două etape: „Limbă și 
comunicare”, respectiv „Matematică și 
științe”. 
Au fost cinci discipline vizate, 
iar subiectele au fost pregătite de 
următorii dascăli: limba si literatura 
română (prof. Paula Bonaț, prof. 
Monica Cozma), limba engleza (prof. 
Alina Sajerli), matematică (prof. 
Farcaș Cristina), fizică și chimie (prof. 
Morar Liana, prof. Manea Mariana). 

La clasa a IV-a, doamnele învățătoare 
Andreica Ileana, Mihaela Danilă și 
Aurelia Filipan au redactat subiectele 
de concurs. Corectarea lucrărilor a fost 
asigurată de prof. Bonaț Paula, prof. 
Cozma Monica, prof. Sajerli Alina, 
prof. Farcaș Cristina, prof. Ileana 
Dărăban, prof. Olimpia Marina, prof. 
Manea Mariana, prof. Morar Liana, 
înv. Andreica Ileana, înv. Danilă 
Mihaela, înv. Mureșan Daniela, înv. 
Moceag Aurelia.
Festivitatea de premiere a avut loc în 
sala de sport a școlii Dumbrăvița, iar 
la eveniment au participat, alături de 
cadre didactice și primarul comunei 
Dumbrăvița, Felician Ciceu, Daniel 
Vărzaru - Chief Financial Officer UAC 
Europe, Corina Mulea - PR&Office 
Ma nager/Director HR înlocuitor UAC 
Europe și preotul Bogdan Ciocotișan. 

Corina Mulea a înmânat diplomele și 
premiile de excelență (tablete) mult 
așteptate elevilor participanți.

Clasamentul final al concursului a 
fost următorul:
Clasa a IV-a:
Premiul de Excelenţă: DOBRICAN 
TEODORA – Dumbrăviţa; 
Premiul I: CĂPÂLNA ALEJANDRA – 
Dumbrăviţa; 
Premiul II: DOBRICAN LORENA- Rus; 
Premiul III: POP ANTONIO – Rus.

Clasa a V-a:
Premiul de Excelenţă: ARDELEAN ALESIA – 
Tăuţi; 
Premiul I: BÂRDA RALUCA – Rus; 
Premiul II: HOTEA ALEXANDRA – Tăuţi; 
Premiul III: GUIAŞ CRINA – Rus.
Clasa a VI-a:
Premiul de Excelenţă: CADAR ANETTE – 
Rus; 
Premiul I: CIOCIOC AIANA – Tăuţi; 
Premiul II: MIHNEA DARIA – Tăuţi; 
Premiul III: BOB DORIN – Dumbrăviţa.
Clasa a VII-a:
Premiul de Excelenţă: RUS CAMELIA – 
Dumbrăviţa; 
Premiul I: POP DARIA – Rus; 
Premiul II: COSTIN ANDREI – Dumbrăviţa; 
Premiul III: VARI IOANA – Dumbrăviţa.
Clasa a VIII-a:
Premiul de Excelenţă: POP CRISTIAN – 
Dumbrăviţa; 
Premiul I: CÂNŢA MARIA – Rus; 
Premiul II: MUREŞAN ALEXANDRU – Tăuţi; 
Premiul III: SĂLIŞCAN DANIEL – 
Dumbrăviţa.

„Doresc să felicit echipa cu care am 
început și am reușit să continuăm 
acest concurs. Doresc să le mulțu mesc 
doamnelor învățătoare și pro fesoare, 
de asemenea doresc să mulțumesc 
partenerilor noștri, UAC Europe, care 
întotdeauna sunt alături de noi, ne 
sprijină și ne ajută și fără de care acest 
concurs nu era posibil, și partenerilor 
noștri de la Liceul Tehnologic Traian 
Vuia din Tăuții Măgherăuș și doamnei 
director Loredana Ofrim.” 
Magdalena Tomșa, directorul Școlii 

profesionale Dumbrăvița

„Vă mulțumesc în primul rând 
pentru invitație. Copiii au fost foarte 
încântați când au auzit că participă 
și în acest an la acest concurs, la care 
vin în fiecare an însoțiți de doamna 
profesoară Olimpia Marina, căreia îi 
mulțumesc în mod special. De când 
am intrat în școala dumneavoastră 
am fost foarte încântată să văd o 
școală frumoasă, o școală în care se 
vede că se muncește, în care dascălii 
sunt implicați și devotați, iar elevii 

sunt atât de frumoși și educați. Felicit 
cadrele didactice, toți elevii, pentru 
că toți sunteți câștigători, dacă ați 
participat la această competiție în-
seamnă că sunteți cei mai buni.
Mulțumim UAC Europe pentru 
ocazia pe care ne-au oferit-o, să pu-
tem participa și noi la acest concurs 
și sunt convinsă că fără dânșii acest 
concurs nu ar fi putut avea loc.” 

Loredana Ofrim, directorul Liceului 
Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții 

Măgherăuş

Olimpiada Fisculașului, 
o ediție de succes 

În 20 aprilie a avut loc o nouă 
ediție a concursului școlar 
interdisciplinar „Olimpiada 
Fisculașului”, organizat de 
Școala profesională Dumbrăvița, 
cu sprijinul UAC Europe. Alături 
de elevii Școlii Dumbrăvița, la 
concurs au participat și elevii 
Liceului Tehnologic „Traian 
Vuia” din Tăuții Măgherăuș. 
Marele premiu pentru fiecare 
categorie de vârstă a constat 
și în acest an în tablete oferite 
de UAC Europe. De asemenea, 
toți participanții și cadrele 
didactice au fost recompensați 
cu diplome. 

„Ne bucurăm că și în acest an avem 
participanți copii de la Tăuții Măgherăuș, 

mulțumim de asemenea UAC Europe 
pentru implicarea în comunitate și 

premiile oferite, le felicităm pe cele două 
doamne director, pentru rezultatele tot 

mai bune obținute de elevi și vă felicit pe 
voi toți, deoarece toți sunteți câștigători 

prin participarea la acest concurs. 
Dumnezeu să vă ajute în continuare.” 

preot Bogdan Ciocotișan

„Pentru UAC Europe, școala a fost și rămâne o 
prioritate în cadrul programului nostru de implicare 

în comunitate, deoarece copiii reprezintă viitorul 
nostru, al tuturor. Mă bucur că am putut fi prezent la 

acest eveniment, felicit cadrele didactice și toți elevii 
participanți, consider că toți sunt câștigători prin 

participarea la acest concurs, deoarece au avut ocazia 
să-și testeze cunoștințele dar și să lege prietenii. 

Felicitări tuturor și vă asigurăm în continuare de 
sprijinul nostru.” 

Daniel Vărzaru, Chief Financial Officer UAC Europe

„Sunt bucuroasă să văd că și în acest an Olimpiada 
Fisculașului a avut un mare succes. Vom continua să 
sprijinim acest proiect și în anii următori. Mă bucur 
că am putut să-i avem alături de noi și pe elevii de la 
Liceul Tehnologic Traian Vuia din Tăuții Măgherăuș, 
însoțiţi de doamna director. În continuare vom avea 
proiecte pe care le vom dezvolta împreună cu toți 
cei de la Tăuți. Vă felicit pe toți pentru implicare și 
rezultate.”

Corina Mulea,  
PR&Office Manager/Director HR înlocuitor UAC Europe

„Felicitări tuturor cadrelor 
didactice pentru organizare și 
tuturor elevilor participanți. 
Cred că acest concurs este o 
oportunitate pentru elevi de a-și 
testa cunoștințele, dar și o metodă 
de a-i motiva să învețe mai bine 
și mai mult. Felicitări încă o dată 
tuturor și mult succes.” 

Felician Ciceu, primarul comunei 
Dumbrăvița
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Fanfara Stibina a luat fiinţă 
în martie 2012 ca fanfară 
de copii din oraşul Tăuţii 
Măgherăuş. În prezent are 
26 de membri activi şi 15 
începători instruiţi de 5 
profesori de instrumente 
şi un dirijor - profesorul 
Szekely Mihai.

Iată câteva din activităţile şi 
performanţele fanfarei:
n la Concursul Fanfarelor Şcolare 
de la Târgu Mureş am obţinut în 
timp un Premiu Special al Juriului 
- 2015, Premiul II – 2016, Premiul 
I – 2017;
n Participare la Festivalul Inter-
naţional din Millau-Franţa – 2014;
n Participare la Festivalul Inter-
naţional al Fanfarelor din Oriahovo-
Bulgaria – 2015;

n Participare la Festivalul Inter-
naţional al Fanfarelor de Copii – 
Ediţia I Satu Mare – 2017;
n Participare la numeroase activităţi 
în judeţul nostru, dar şi în judeţele 
învecinate prilejuite de diferite 
evenimente oficiale;
n Am susţinut numeroase concerte 
pes te hotare: Aszod şi Martfu – 

Ungaria, Tisovec şi Zvolet – Slo-
vacia.

Preconizăm în continuare colaborări 
cu fanfare de copii şi tineret din ţară 
şi de peste hotare.

Informații furnizate de doamna 
Consilier educativ, Dorina Pop

Liceul  Tehnologic „Tra ian 
Vuia”  din Tăuții Măghe-
răuș, cu sprijinul UAC 
Europe organizează un 

con curs eco la care participă toate 
clasele din oraș. În luna mai, după 
un program stabilit și comunicat de 
cadrele didactice, elevii din oraș vor 
colecta în două zile diferite deșeuri 
de hârtie și Pet-uri. Acestea vor fi 
ridicate cu sprijinul UAC Europe 
și cântărite pe clase. Clasa care 
va colecta cele mai multe deșeuri 
raportat la numărul de elevi va 
beneficia de o excursie gratuită de 
o zi, în orice locație aleasă, costurile 
fiind suportate integral de UAC 
Europe. 

La Școala Dumbrăvița acest concurs 
se derulează de 7 ani, tot cu sprijinul 

UAC Europe, și an de an s-a bucurat 
de un real succes, cantitățile de 
deșeuri fiind impresionante, iar 
recompensa elevilor, pe măsură. Cu 
siguranță că acest proiect se va dovedi 
unul de succes și la Tău ții Măgherăuș, 
beneficiile fiind multiple, din toate 
punctele de vedere. 

Beneficiile reciclării asupra 
mediului înconjurător
n Reciclarea reduce cantitatea de 
deşeuri ce trebuie depozitată în 
gropi de gunoi sau incinerată;
n Fiecare tonă de hârtie reciclată 
salvează 17 copaci;
n Energia pe care o recuperăm când 
reciclăm un pahar de sticlă poate 
alimenta un bec pentru patru ore;
n Reciclarea reduce numărul de 
agenţi poluanţi din aer şi apă;

n Reciclarea reduce semnificativ 
cantitatea de emisii de CO2 realizată 
prin extragerea şi prelucrarea 
minereurilor;
n Se foloseşte cu 95% mai puţi nă 
energie pentru reciclarea alumi-
niului faţă de cea necesară producerii 
din materii prime (60% în cazul 
oţelului, 40% în cazul hârtiei, 70% 
pentru plastic şi 40% pentru sticlă);
n În America, o dată de reciclare de 
30% ar fi echivalentă cu a scoate 25 
de milioane de maşini de pe străzi;
n Reciclarea ajută la conservarea 
resurselor naturale precum lemn, 
apă şi minereuri;
n Reciclarea previne distrugerea 
habitatelor naturale ale animalelor, 
a biodiversităţii şi previne eroziunea 
solului.

Avem deosebita plăcere de a vă anunța că în data 
de 5 mai, la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din 
Tăuții Măgherăuș se va desfășura prima ediție 
a CAMPIONATULUI JUDEȚEAN DE MAJORETE 
TRADIȚIONALE ȘI CHEERLEADING și MINI CUPA 
„COLIBRI”, Dans sportiv. 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Local 
al orașului Tăuții Măgherăuș, Direcția Județeană de 
Sport și Asociația Sportul pentru Toți. 
Majorete, sport și eleganță! 
Vom reveni cu detalii și fotografii în numărul viitor 
al revistei GAZETA de Tăuții Măgherăuș. 

CAMPIONATUL  JUDEȚEAN DE MAJORETE 
TRADIȚIONALE  
ȘI CHEERLEADING  
și MINI CUPA „COLIBRI”

Concurs de reciclare la Liceul  Tehnologic 
„Traian Vuia”  din Tăuții Măgherăuș
Reciclare, responsabilitate și recompensă! Pe scurt, așa poate fi descris concursul organizat 
de Liceul  Tehnologic „Traian Vuia”  din Tăuții Măgherăuș, cu sprijinul UAC Europe, în luna 
mai a acestui an. 

Fanfara Stibina  
- Tăuţii Măgherăuş
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În prefaţa cărţii „Introducere 
în Permacultură” de Bill 
Mollison, Sepp Holzer scria: 
„Am crescut într-un sat micuţ, 

în Tasmania. Tot ceea ce aveam 
ne voie, ne făceam noi înşine. Ne 
produceam încălţămintea, uneltele 
de metal pe care le foloseam; prin-
deam peşte, ne produceam hrana 
necesară, făceam pâine. Nu cunoş-
team pe nimeni din cei ce locuiau 
acolo care să aibă doar o meserie, nu 
ştiam nimic ce ar fi putut fi definit ca 
«slujbă». Toată lumea lucra la mai 
multe lucruri. Până la împlinirea a 
28 de ani, am trăit într-un fel de vis. 
Mi-am petrecut cel mai mult timp 
în desişuri sau pe mare. Am pescuit, 
am vânat pentru a putea trăi. Înainte 
încă de 1990, am început să observ 
că largi părţi ale sistemului în care 
trăiam dispăreau încetul cu încetul”. 
Dacă am înlocuit Tasmania cu 
Maramureş, afirmaţiile ar rămâne 
perfect valabile. 
 
La noi, termenul de „permacultură” 
e aproape necunoscut. Numai că, 
noi, maramureşenii, avem acest 
concept în sânge. Poate de aici a 
pornit şi visul a trei tineri, care 
prinde contur la 15 km de Baia 
Mare, în satul Ulmoasa, ce aparţine 
de Tăuţii Mărgherăuş. Intitulat ge-
ne ric „Baza Ulmu”, proiectul pare 
pentru neavizaţi un amestec de 

ecologie, ştiinţă, tradiţie şi tehnică. 
Lucian, Andrei şi soţia acestuia, 
Roxana, au luat decizia de a se muta 
la ţară, în acest cătun. Aşa a început 
visul lor, cărora li s-au alăturat şi 
alţi voluntari. Proiectul propus, 
care se va desfăşura pe o suprafaţă 
de aproximativ un hectar, vizează 
cons trucţia unui eco-dome, prin 
tehnica superadobe, ridicarea unor 
hugelkultur-uri, crearea unei grădini 
de legume, plantarea de diferite 
specii şi soiuri de pomi şi arbuşti 
fructiferi, crearea unui iaz şi multe 
altele.
 
Baza Ulmu va fi un proiect cu 
porţile deschise, un work-camp care 
se va desfăşura începând cu primele 
semne de primăvară primitoare şi 
va ţine până toamna. Activitatea 
principală va fi construirea casei, 
pe al cărei design Andrei a lucrat 
pe parcursul unui an şi jumătate, 
documentând fiecare detaliu al 
construirii domului. 
Cei trei pionieri ai permaculturii 

în Maramureş, Andrei, Roxana şi 
Lucian Lupse, studiază şi practică 
permacultura şi construcţiile sus-
te na bile. Sunt implicaţi momen-
tan în înfiinţarea unei şcoli de 
permacultură, care oferă entuziaş-
tilor o experienţă practică şi îi învaţă 
cum să-şi integreze stilul de viaţă 
în natură, cum să creeze sisteme vii 
protective şi să-şi maximizeze resur-
sele. 
Scopul acestui proiect este să 
atragă atenţia asupra posibilităţilor 
permaculturii şi să inspire oamenii 
să cultive hrana într-un mod mai 
sănătos şi convenabil. Adi este 
designerul proiectului, iar Luci 
a fost invitat la Centrul Interna-
ţional de Dezvoltare în Londra să 
ţină o prezentare gratuită despre 
permacultură, intervenţii ecologice 
în agricultură şi arhitectură ecolo-
gică cu titlul „Mai mult decât 
sustenabil”. Sunt acceptaţi şi volun-
tari, din aprilie până în octombrie, 
care se implică în activităţi şi îşi 
dezvoltă abilităţile. 

Proiectul realizat de designerul 
Andrei Lupşe reprezintă o cons-
trucţie alcătuită din 3 domuri, 
realizate în tehnica superadobe, care 
vor avea următoarele caracteristici: 
înălţimea interioară egală cu dia-
metrul interior, uşile de 2m înălţime 
şi geamurile mari de 2m diametru, 
cele mici de 1.6m. Diametrele 
domurilor: 3m, 4m, 5m. Datorită 
faptului că diametrul este egal cu 
înălţimea, funcţia domului cel mic 
va fi de grup sanitar, urmând ca 
celelalte 2 să fie compartimentate 
cu câte o mansardă. În domul cel 
mare, la parter, vor fi camera de zi şi 
bucătăria, iar mansarda şi tot domul 
de 4m vor avea rol de camere. Pentru 
acest proiect s-au utilizat 1km de 
sârmă ghimpată cu 4 ghimpi şi 1000 
de saci de rafie.

De asemenea, se doreşte construcţia 
unui iaz cu excavatorul pentru 
acvacultură. Pentru uşi şi geamuri 
se folosesc nişte matriţe din lemn 
temporare. Deasupra uşilor şi 
geamurilor vor fi realizate în timpul 
construcţiei nişte streşini din lemn. 

După realizarea construcţiei „în 
roşu” (în cazul nostru în alb) s-a 
folosit o folie specială pentru sere 
în dublu strat (1500 microni) 
pentru hidroizolaţie şi o plasă de 
tencuit pentru stabilizarea solului. 
Anul trecut s-a realizat pardoseala 
de cordwood, montarea uşilor şi 
geamurilor, tencuiala interioară de 
cob şi cele 2 sisteme de încălzire 
rocket mass heater. „Anul acesta 
vrem să facem zugrăvitul cu var 
pentru mai multă lumină, mobilierul 
și finisajele pentru eco-domuri și 
să mai avansăm la construcția de 
cordwood de la Lucian, care a fost 
începută acum 2 ani. Este vorba de 
o construcție pe schelet de lemn, cu 
acoperiș vegetal cu sedum și zidărie 
de bârne și cordwood.
În luna august vom avea un seminar 
la Baza Ulmu, un workshop de 4 
zile, iar în septembrie vom participa 
la ferma Ermitaj Malin la un PDC 
(curs Certificat de Design în 
Permacultură) de 2 săptămâni.
De asemenea, unele lucrări pe care 
le-am mai inițiat au fost extinderea 
centrului prin proiectarea unei case 

pe schelet de lemn și acoperiş de 
șindrilă, construcţia unei pivnițe 
semi îngropate cu acoperiș viu, 
crearea unui sistem de grădină silvică 
(food forest) și anumite lucrări de 
terasamente zonale.
Am mai participat la diferite semi-
narii prin țară și străinătate precum 
la TED Talks la București sau acum 
recent la un workshop organizat de 
Nemeth Janos unde printre invitați 
se numărau și arhitecții: Gernot 
Minke, Ileana Mavrodin, Silvia 
Demeter, Adina Sztahura și alții.
Oferim pe lângă aceste cursuri și 
consultanță și proiectare în do-
me niul Caselor Naturale sau 
Permacultură, am mai colaborat cu 
alte proiecte prin Bucovina, Reghin, 
Orăștie, Timișoara...

Baza Ulmu este un ONG și dacă 
doriți să ajutaţi acest centru de 
Permacultură să se dezvolte puteți să 
donați 2% pentru această asociație. 
Colaborăm cu multe alte ONG-
uri și persoane care se ocupă de 
problemele de mediu din țară și 
la nivel internațional. Am făcut 2 
filme de lungmetraj: Agroecology 
Systems (acesta a putut fi vizionat 
și la cinema la București în cadrul 
Green Tech Movie Festival) și Bio-
Construction care urmează să fie 
finalizat în vara aceasta. Avem, de 
asemenea, multe articole în di-
verse publicații și online, precum în 
revistele: „Lumea Satului”, „Arhi-
tec tura 1906-Rural”, „Blue Air” și 
alte ziare locale pe diferite teme de 
mediu și Permacultură și încurajăm 
în general pe cei cu care intram în 
legătură să gândească și să acționeze 
mai ecologic și mai sustenabil 
în general, pe cât posibil”, a spus 
Andrei Lupşe.

Baza Ulmu

Pasionaţi de permacultură, 
trei tineri au avut curajul să-şi 
împlinească un vis desprins 
parcă dintr-un SF, pe care l-au 
numit „Baza Ulmu”. Proiectul 
e amplasat în Ulmoasa, la o 
aruncătură de băţ de oraş, şi 
se va întinde pe o suprafaţă 
de aproximativ un hectar. 
Cei trei „permacultori” vor 
construi eco-dome prin 
tehnica superadobe, ridicarea 
unor hugelkultur-uri, crearea 
unei grădini de legume, 
plantarea de diferite specii 
şi soiuri de pomi şi arbuşti 
fructiferi, crearea unui iaz şi 
multe altele.

„Baza Ulmu este un ONG și dacă 
doriți să ajutaţi acest centru 
de Permacultură să se dezvolte 
puteți să donați 2% pentru 
această asociație. Colaborăm cu 
multe alte ONG-uri și persoane 
care se ocupă de problemele 
de mediu din țară și la nivel 
internațional”. 

Andrei Lupşe

Cei trei pionieri ai permaculturii în Maramureş, Andrei, 
Roxana şi Lucian Lupse, studiază şi practică permacultura şi 
construcţiile sus te na bile.

TĂUŢII MĂGHERĂUŞGazeta 
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În Anul Centenarului Marii 
Uniri, 1228 de tineri, din 
toate zonele județului vor 
pleca spre cetatea noastră 
de suflet, Băsești, în 19 
mai. UAC Europe asigură 
gratuit transportul a 50 de 
tineri din Tăuții Măgherăuș 
pentru participarea la acest 
eveniment. 

În urmă cu 100 de ani, „uriașii” 
din Maramureș, îmbrăcați în 
șube, plecau spre Alba Iulia pen-
tru a decide și a vedea cu ochii lor 

„mântuirea neamului”. Octogenerarul 
Gheorghe Pop de Băsești, „marele 
veteran al cauzei naţionale române”, 
deși în etate şi bolnav, pleacă și el la 
Alba Iulia. Pe parcursul deplasării 
este însoţit de Alexandru Chiş 
(locotenent) - şeful gărzii naţionale 
din Odeşti şi de Francisc Hossu 
Longin, ginerele lui Gheorghe Pop de 
Băseşti. Călătoria s-a făcut cu trenul. 
În zona gării Teiuş s-a tras asupra 
vagonului unde călătorea George Pop 
de Băseşti, bătrânul fiind nevoit să 
stea pe burtă pe pardoseala vagonului. 
În ziua de 30 noiembrie 1918 seara, 
George Pop de Băseşti ajunge la 
Alba Iulia şi este cazat la hotelul 
„Dacia” din localitate, într-o cameră 
neîncălzită. A doua zi, 1 decembrie 
1918 dimineaţa, se întâlneşte cu Iuliu 
Maniu care-i propune să prezideze 
Marea Adunare de la Alba Iulia ţinută 
în casina militară din Alba Iulia, unde 
au participat 1.228 de delegaţi de pe 
tot cuprinsul Transilvaniei. Marele 
bărbat al Neamului, preşedintele 
Gheorghe Pop de Băseşti anunţă: 
„Adunarea Naţională a poporului 
român din Transilvania, Banat şi 
Părţile Ungurene a primit rezoluţia 
prezentată de Vasile Goldiş, în 
întregimea ei şi astfel, Unirea acestor 
provincii româneşti cu ţara mamă (...) 
este pentru toate veacurile pecetluită”. 
„Badea Gheorghe”, cu ochii în lacrimi 
a rostit cuvintele evanghelice ale 

Dreptului Simeon: „Acum, slobo-
zeşte pe robul tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău în pace, că văzură 
ochii mei mântuirea Ta”. Simţindu-
şi sfârşitul aproape, „bătrânul naţiei” 
hotărăşte să se întoarcă pe meleagurile 
natale în Ţara Codrului, în Băsești. La 
scurt timp moare, fiind înmormântat 
sub șuierul gloanțelor dușmane. Sub 
cripta de la Băsești se află un capitol 
important de istorie națională, dar 
mai ales, un model de viață. Pe aici, 
spunea Goga, ar trebui să trecem toți, 
pentru a învăța dragostea de Neam. 

Acum, după 100 de ani, urmașii 
„uriașilor” de atunci, în același număr ca 
și delegații la Alba Iulia - 1228 de tineri 
din toate zonele județului vor merge la 
Băsești în 19 mai pentru a demonstra 
că sunt vrednici de înaintașii lor.  
Recent a fost semnat un protocol între 
GAZETA de Maramureș, Consiliul 
Județean Maramureș, Episcopia Orto-
doxă Română a Maramureșului și Săt-
marului, Inspectoratul Școlar Județean 
Maramureș, Ansamblul Național Fol-
cloric „Transilvania” și comuna Băsești 
privind organizarea acestei acțiuni. 
Evenimentul va începe la ora 11 cu 
intonarea Imului de stat. Va urma un 
Te Deum săvârșit de un sobor de preoți 
în frunte cu PS Iustin, Episcopul 
Maramureșului și Sătmarului. Apoi 
va începe conferința pe teme de 
istorie propriu-zisă, susținută de 
Vicepreşedintele Academiei Române, 

Alexandru Surdu. Academicianul este 
directorul Institutului de Filosofie şi 
Psihologie „Constantin Rădulescu-
Motru” al Academiei Române și 
recent a primit titlul de cetățean de 
onoare al județului. 

Va urma un mini-concert de cân tece 
patriotice susținut de Corul Se mi-
narului Teologic și artiștii Ansam blului 
Național Folcloric „Transilvania”. 
Mai mult, pe lângă lecția de istorie și 
patriotism pe care o vor putea primi 
tinerii, acțiunea are și rolul de a-i 
implica direct în studierea istoriei 
Maramureșului din ultimul secol. Ca 
o continuare a acestui eveniment, cei 
1228 de tineri vor realiza eseuri cu 
povești de istorie și viață culese de la 
bătrânii satului din care provin, iar 
cele mai bune 100 de lucrări vor fi 
publicate în cartea „100 de ani de la 
Marea Unire. 100 de povești de viață 
și istorie din Maramureș”, care va fi 
distribuită gratuit la primăriile și 
școlile din județ.
Cu sprijinul UAC Europe care va 
asigura transportul, 50 de tineri din 
Tăuții Măgherăuș vor participa la 
acest eveniment. Elevii vor fi selectați 
și însoțiți de cadrele didactice de la 
Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, dar 
și de preoții ortodocși Dorin Filip 
din Nistru, Ioan Ulici din Bușag și 
Adrian Ieremi din Ulmoasa, care vor 
participa la eveniment împreună cu 
tinerii din parohiile lor. 

„Uniţi pentru Marea Unire” 
- 1228 de tineri maramureşeni  
la Băseşti

www.universalalloy.com

CERERE DE ANGAJARE
Postul dorit: ______________________________
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 ( specificaţi ce sisteme 
de operare şi ce programe cunoaşteţi)

Limba Citit Vorbit Scris

Nume Funcție Companie Telefon

Locul de muncă/ 
Compania

Perioada 
angajării

Poziţia/ 
Funcţia

Salariul net 
lunar

Responsabilităţile/
Atribuţiile postului

Referinţe pot fi 
obţinute de la: 

DATA __________________________ SEMNĂTURA __________________________
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www.universalalloy.com

Suntem lideri în industria aeronautică! 
AlăturAţi-vă nouă!

postURI  VACANtE

Completaţi cererea de pe verso și lăsaţi-o oricând la magazinul Vision Optix în incinta 
Gold Plaza (la parter- lângă Nobila Casa),  

la sediul companiei din Dumbrăviţa, nr. 244 A,  
sau trimiteţi un CV pe e-mail la: resurse.umane@universalalloy.com.

 
Vrei 

să lucrezi 
într-un mediu 

curat, cu tehnologie 
de ultimă generaţie  

şi un salariu atractiv?  
Vino să faci parte din 

echipa  
noastră!”

stUDII MEDII
Operator producţie
Inspector Calitate
Mecanic
Electrician
Operator Asamblare
Operator CNC
Vopsitor

stUDII  
sUpERIoARE
Analist Training
Inginer Proces
Inginer Mecanic
Inginer Automatist
Auditor Intern
Inginer calitate
Programator CAM
Inginer asigurarea calităţii furnizorilor
Controlor financiar
Responsabil achiziţii


