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„UACE a avut un succes enorm în România în 
domeniul aerospațial, cu clienți cheie precum 
Airbus și Boeing. În 2015, UAC a fost numit 
furnizorul anului atât pentru Airbus cât și pentru 
Boeing. Soția mea, Kathy și cu mine am fost primiți 
cu drag în comunitate. Ne-am făcut mulți prieteni 
apropiați în România în tot acest timp și ei au 
transformat această experiență într-una aparte.

Pentru mine personal, pot să spun că în această 
perioadă m-am simțit cel mai împlinit în cariera 
mea de până acum. Am făcut parte din echipa care 
a creat ceva cu totul special în industria noastră 
și pentru clienții noștri. Aștept cu nerăbdare să 
continui acest succes cu planurile viitoare de 
extindere” 

Kevin Loebbaka, președinte UAC Europe

„Componentele cheie ale succesului nostru 
sunt oamenii noștri! Multe companii investesc 
în facilități și echipamente pentru a produce 
exact aceleași produse. Evident, echipa noastră 
a avansat procesele și produsele noastre peste 
cele ale concurenței și peste stadiul în care eram 
în SUA, referitor la operațiunile noastre curente. 
În prezent, avem angajați care s-au relocat 
permanent în SUA pentru a suplimenta procesul 
nostru de producție. Am efectuat rotații ale 
angajaților din România în SUA, permanent și 
ocazional, pentru a instrui personalul din SUA 
în domeniul noilor practici și ale procedurilor 
dezvoltate aici. Acum elevul a ajuns să fie 
profesor. Talentul, entuziasmul și etica muncii 
echipei noastre este cheia succesului nostru!” 

Brian Weed, Director general UAC Europe

„Sunt foarte multe lucruri care 
au contribuit și au construit 
acest deceniu pe care l-aș numi 
într-adevăr unul al dezvoltării: 
în primul rând sunt oamenii 
noștri, marea familie UAC Europe 
care astăzi a ajuns la circa 1400 
de angajați și este în continuă 
creștere; apoi încredere clienților 
și partenerilor noștri, ospitalitatea 
și deschiderea comunității locale 
și bineînțeles principiile noastre. 
Nu degeaba sloganul nostru este 
«We do what we say», respectarea 
cuvântului dat, responsabilitatea 
față de angajați, comunitate, 
mediu şi seriozitatea sunt pentru 
noi angajamente ferme, pe care 
le respectăm zi de zi. Doresc să 
le mulțumesc tuturor celor care, 
prin sprijinul și încrederea lor au 
demonstrat că fac parte din marea 
familie UAC Europe și care ne-au 
ajutat să construit acest succes: 
angajați, parteneri, colaboratori, 
autorități locale, județene și 
naționale, comunitatea locală, 
toți partenerii noștri”.

Daniel Vărzaru,  
Chief Financial Officer

Pentru a avea succes, o companie are 
nevoie de o echipă puternică, dar, mai 
ales, de lideri cu inițiativă, viziune și 
curaj. UAC Europe are atât o echipă 
valoroasă cât și lideri puternici care 
au gândit dezvoltarea fulminantă 
a companiei din ultimii 10 ani. 
Kevin Loebbaka, președinte UAC 
Europe, Brian Weed, Director 
general UAC Europe și Daniel 
Vărzaru, Chief Financial Officer 
explică cum se vede, din frun-
tea companiei, primul dece-
niu de activitate UAC Europe 
în România.

UAC Europe, 
10 ani  
de succes  
în România

„Talentul,  
entuziasmul și 

etica muncii 
echipei noastre 

este cheia 
succesului 

nostru!” 
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Tăuții Măgherăuș devine 
încet dar sigur liderul 
dezvoltării din zonă. Cu 
o economie puternică, 

infrastructură pe măsură și investiții 
aflate în derulare în toate domeniile 
de activitate, orașul este un imens 
șantier. În prezent, se află în derulare 
nu mai puțin de 13 obiective de 
investiții. 

Primul obiectiv și cel cu valoarea 
spirituală cea mai puternică este 
construcția primei Biserici pe stil 
bizantin - ortodox în oraşul Tăuţii 

Măgherăuş, un lăcaș de cult care 
va dăinui peste secole și va rămâne 
moștenire generațiilor viitoare. 
Dacă tot vorbim de zestrea culturală 
și spirituală, trebuie amintit un alt 
obiectiv de investiții în domeniul 
culturii: lucrări de reparații la 
Căminul Cultural Merișor. 

Infrastructura rutieră reprezintă o 
altă prioritate pentru autoritățile 
locale din Tăuții Măgherăuș. Dovadă 
stă faptul că, în acest domeniu se 

află în derulare nu mai puțin de 7 
investiții: Reparații carosabil DJ 
109 – STR. 66 Tăuții Măgherăuș; 
Pistă de biciclete și acostament 
pe strada 66; Drumuri de acces și 
parcări pentru Parc Hoșteze Tăuții 
Măgherăuş; Modernizare străzi 
Lot 1: - 33 de străzi; Podeț dalat 
pes te râul Valea Roșie – Băița; 
Reabilitare drum agricol Bozânta 
Mare și împrejmuirea Străzii 132; 
Modernizare străzi Lot 2: - 30 de 
străzi. 

Educaţia este o altă prioritate a 
Autorităților locale, de aceea mo -
der nizarea infrastructurii educa-
ționale este o preocupare cons-
tantă. Și în acest domeniu, Pri-
măria orașului Tăuții Măgherăuș 
derulează trei investiții foarte im-
portante: Reabilitare și reparații 
cu rente Centru de Afaceri și Cen-
tru Multieducațional Nistru; Dis-
pensar uman; Sală de conferințe; 

Construire Creșă 60 de locuri 
program normal în orașul Tăuții 
Măgherăuș; Construire Grădiniță 
cu program prelungit 6 grupe în 
orașul Tăuții Măgherăuș.

O altă investiție deosebit de im-
portantă, aflată în derulare, este 
„Parc de relaxare și agrement 
„HOȘ  TEZE”. Pentru acest proiect 
a fost semnat recent contractul de 

finan țare, în valoare de aproape un 
milion și trei sute de mii de Euro - 
Fonduri Europene.

Șantierele orașului  
Tăuții Măgherăuș
Tăuții Măgherăuș este orașul cu cea mai dinamică dezvoltare din 
zonă. În prezent, autoritățile locale derulează nu mai puțin de 13 
investiții, în toate domeniile de activitate. 

Drum Băița str 97A

Drum Tăuţi Drum Tăuţi zona rezidenţială, concesiuni

Infrastructura rutieră reprezintă o altă 
prioritate pentru autoritățile locale 
din Tăuții Măgherăuș. Dovadă stă 
faptul că, în acest domeniu se află în 
derulare nu mai puțin de 7 investiții.

Bazin depozit de apă potabilă

Drum aeroport
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În 29 iulie 2018, la Căminul 
Cultural din Bozânta Mare a 
avut loc prima edi ţie a  FES-
TIVALULUI MĂLI NUL, 

un eveniment care promovează tra-
dițiile autentice și care, cu siguranță, 
va deveni la rândul său tradiție. 

Numele festivalului provine de la 
Ansamblul Folcloric Mălinul, ans-
amblu coordonat de către Prof.  
Instructor Marian Sitar. 

Evenimentul a debutat cu para-
da participanților, cărora li s-au 
alăturat și membrii comunității la 
ieșirea din Biserică. Reprezentanții 
Autorităţilor Publice Locale, 
Județene și invitații au însoțit alaiul 
spre Căminul Cultural.

Alături de gazde, ANSAMBLUL 
MĂLINUL, au participat:
Fanfara Stibina  a Orașului Tăuții 
Măgherăuș

Grupul Folcloric „Floare de colț” al 
Asociației „Comunicați cu noi” 
Ansamblul Valea Chioarului
Ansamblul „Cireșarii” din Coruia
Ansamblul Palatul Copiilor.

Primarul orașului, Anton Ardelean 
a fost cel care a deschis evenimentul 
cu un Cuvânt de Bun Venit. A ur-
mat apoi un adevărat regal folcloric 
și o zi plină de cântec, joc și voie 
bună. 

Grupul de dansatori de la 
Bozânta Mare, care ulterior a 
luat denumirea de „Ansamblul 
Mălinul”, a luat fiinţă în anul 
2004, la iniţiativa dlui. Ciprian 
Popovici, coordonatorul 
proiectului ACSEI România 
pentru localitatea Bozânta 
Mare şi a dlui. preot Pop Ioan, 
preşedintele fundaţiei Eco – 
Bozânta, având ca obiectiv 
redescoperirea tradiţiilor şi 
obiceiurilor satului şi implicarea 
tineretului în aceste acţiuni. 

La început, aproximativ un an, in-
structorul ansamblului a fost dl. 
Dobre Cosmin, fost dansator al 
Ansamblului Naţional Folcloric 
„Transilvania”. Acestuia i-a urmat 
dl. Crâncău Vasile care de aseme-
nea este fost dansator al Ansam-
blului Naţional Folcloric „Transil-
vania”, dl. Chiorean Alexandru şi 
dna. Chiorean Amalia - membri 
fondatorii ai fundaţiei „Tradiţii 
Maramureşene”. În prezent, ans-
amblul este coordonat de către 
Prof. Instructor Marian Sitar.  
Ansamblul funcţionează acum sub 
egida Casei Orăşeneşti de Cultură, 

fiind susţinut financiar de către 
Primăria oraşului Tăuţii Măgherăuş.
Din punct de vedere folcloric, 
Bozânta Mare se găseşte la zona 
de interferenţă Chioar şi Codru. 
Prin urmare, dansurile lor sunt 
atât din Chioar cât şi din Codru. 
Iar în final o iuitură din timpul dan-
sului de Chioar:

Fetele: Ţucă-mă, bade Ilie
iar băieţii le răspund:
Nu te pot de pălărie.
 
Fetele:
Pune pălăria jos, 
Şi mă sărută frumos 
Pune pălăria-n cui 
Şi mă ţucă cum iţi spui.

Festivalul Mălinul, Bozânta Mare
În 29 iulie, Căminul Cultural din Bozânta Mare a răsunat de cântec, joc și voie bună. Motivul îl 
reprezintă prima ediție a unui eveniment care, cu siguranță, va deveni tradiție: Festivalul Mălinul. 
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Evenimentul face parte din 
calendarul de activități 
desfăşurate de către echipa 
noastră şi colegii noştri 

internaţionali în cadrul proiectului 
„Let’s Celebrate the European He-
ritage!”, un Serviciu European de 
Vo lun tariat, implementat de către 
Aso ciaţia American International 
School of Transylvania, finanțat prin 
Programul Erasmus+ al Uniunii Eu-
ropene, cu sprijinul companiei UAC 
Europe.

Deși ne așteptam să fim primiți cu 
căldură în comunitate, realitatea a 
întrecut așteptările, iar voluntarii 
au rămas plăcut impresionați de 
deschiderea, căldura și bucuria cu 
care au fost întâmpinate activitățile 
propuse de ei, atât de copii cât și 
de adulții care i-au însoțit uneori. 
Tinerii veniţi din 6 ţări europene 
vor pleca acasă purtând în minte şi 
suflet spiritul deschis şi primitor al 
oamenilor care trăiesc în România, 
iar locuitorii din Tăuţii Măgherăuş 
au o contribuţie majoră în acest sens. 
Ca o dovadă de necontestat a 
spiri tului primitor cu care au fost 
întâmpinați, în a doua zi de activități 
în Bușag, primii copii care au sosit la 
Căminul Cultural din localitate nu 
au venit cu mâna goală, ci au adus 

o tavă mare de brânzoaice proaspăt 
scoase de bunica lor din cuptor. Au 
fost delicioase și primite cu mult 
entuziasm :) Dărnicia oamenilor 
a fost o surpriză plăcută pentru 
voluntarii noştri internaţionali. 
Nici comunitatea din Bozânta nu 
s-a lăsat mai prejos. Localnicii 
ne-au tratat cu mere proaspăt 
culese, delicioase și răcoritoare. 
Părintele Pop a dăruit fiecărui 
voluntar un borcan de miere 
din producția proprie, cadou 
neaşteptat care i-a făcut 
pe tineri să conştientizeze 
aprecierea comunităţii pentru 
serviciul lor de voluntariat, 
indiferent de culoarea pielii 
lor, a religiei sau a naţionalităţii 
care-i definesc. 

În toate localitățile în care am avut 
activități cu voluntarii, copiii au fost 
mai mult decât dornici să participe. 
Chiar dacă timpul a fost scurt, unii 
au legat prietenii cu voluntarii şi au 
făcut chiar kilometri în plus pentru 
a-i mai întâlni încă o dată. 

Activităţile de educaţie non-formală 
şi-au atins scopul, iar tinerii europeni 
le-au pus copiilor la încercare cu-
noştinţele de limbă engleză, 
demonstrând practic utilitatea de a 
comunica dincolo de limba maternă 
a fiecăruia. 

Copiii din Bozânta, entuziasmați de 
prezența voluntarilor, s-au străduit 
să-i învețe dansuri tradiționale, iar 
câțiva dintre voluntari au făcut față 
cu brio acestei provocări inedite. 
Drept răspuns, și voluntarii AIST 
au încercat să le transmită copiilor 
valorile proprii țărilor din care pro-
vin, învățându-i în același timp câte 
ceva despre unicitatea și diversitatea 
Europei. 
Un mare succes au avut în rândul 
copiilor activitățile care au presupus 
mișcare. Plini de entuziasm, copii 
și voluntari deopotrivă s-au distrat 
jucându-se Rațele și Vânătorii, 
Pi  rații sau pur şi simplu Fotbal 

- Suprapunerea activităţilor cu pe-
rioada Campionatului Mondial de 
Fotbal a adus un plus de mândrie 
naţională pentru voluntari şi i-a făcut 
pe copii mai conştienţi de faptul 
că în spatele jucătorilor pe care ei îi 
admiră la televizor sunt fani care se 
bucură pentru succesul echipei ţării 
lor indiferent unde s-ar afla într-un 
moment dat. O altă mare plăcere a 
copiilor a fost să fie pictați pe față de 
către talentații noștri colegi. Fiecare 
zi a adus activități inedite, pline de 
veselie. 

Mulțumim comunității pentru 
primirea călduroasă, pentru parti-
cipare şi pentru darurile oferite din 
tot sufletul. După începerea anului 
şcolar vom continua parteneriatul 
cu şcoala, autorităţile locale şi UAC 
Europe, pentru a sprijini potenţialul 
extraordinar pe care copiii din zonă îl 
au şi a le oferi oportunităţi de învăţare 
care să-i ajute în viaţă. Doar investind 
în educaţie putem spera într-un viitor 
mai bun pentru întreaga comunitate. 

Echipa AIST,
Poarta deschisă spre lume!

O lună plină de activităţi  
pentru echipa AIST

Luna iulie a fost una plină 
pentru echipa American 
International School of 
Transylvania. Colegii noștri de 
peste hotare, veniți pentru o 
perioadă de două luni în Baia 
Mare, au desfășurat activități 
de educație nonformală în 
cadrul comunității din Tăuții 
Măgherăuș, pentru aproximativ 
250 de copii. 

TĂUŢII MĂGHERĂUŞGazeta 
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Identificând o „cauză” comună în 
urmă cu mai mulți ani – din 2013 
relația care s-a stabilit pe marginea 
comemorării acelorași eroi din cel 

de-al doilea război mondial se dezvoltă 
permanent și capătă valențe noi. Inițiată 
efectiv în perspectiva centenarului poe-
tului-erou Ion SOREANU-ȘIUGARIU 
(născut la Băița în anul 1914, mort pe 
front în Cehoslovacia anilor 1945) – 
după evocări și comemorări de ambele 
părți – prin parteneriatul creat, acum 
mijlocim și prietenia, în spirit european, 
a generațiilor tinere. 
După eliberarea din 1945, a trebuit 
să vină, peste alte câteva decenii (în 
1989), și libertatea adevărată, de gân-
dire și mișcare, și implicit libertatea 
de-a solidariza cu alte țări, popoare, co-
munități, indivizi – și de-a împărtăși 
experiențe și bucurii împreună, ori de-a 
învăța... În virtutea acestei perspective 

s-au împrietenit și elevii orașelor 
noastre, care au diverse proiecte 
comune și-și oferă reciproc, în 
vacanțe, tabere școlare și schimburi 
de idei. 

Autoritățile publice locale de am-
bele părți și reprezentanţii liceelor 
din Tăuții-Măgherăuș respectiv 
Tisovec – oferă cadrul necesar, 
con dițiile, confortul, tematica și 
nu mai puțin – ineditul fiecărei 
alte experiențe de acest fel. Sigur 
că sperăm, fiecare parte pentru țara 
sa, că efortul financiar, investiția în 

educație, cultură și nu mai puțin în 
civilizație – să se reflecte în viitor și 
în caracterul și atitudinea civică a 
tinerilor noștri. 
Orizontul este nemărginit acum 
și sperăm ca tinerii noștri să conș-
tien tizeze asta, responsabil și să 
pună în valoare și în timp util – 
oportunitatea aceasta zămislită pe 
seama mai multor rânduri de jertfe 
și de mai multe feluri (și pe timp 
de război și pe timp de pace) – căci 
libertatea fără responsabilitate este 
libertate… degeaba! Deschiderea 
către lume să fie izvorul de inspirație 

iar nu poarta de evadare – căci noi 
aici avem o treabă: de (re)construit 
o țară și de modernizat, pentru 
secolul următor… și pentru cei care 
se vor întoarce cândva acasă – să o 
găsească și mai ales să aibă unde! 

Acasă, întotdeauna mă întorc de 
peste tot… – acesta este spiritul 
slovac surprins într-un vers exem-
plar, ca și poetul (viceprimarul ora-
șului Tisovec). 

Angela MICLEA  
director COC - PTM 

Acasă, întotdeauna  
mă întorc de peste tot…
O delegație a orașului Tăuții-Măgherăuș a dat curs în 
intervalul 28 iunie - 1 iulie 2018 invitației orașului Tisovec 
(Slovacia) – ca urmare a înfrățirii respectiv parteneriatului 
dezvoltat între administrațiile orașelor noastre. 
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Începând cu jumătatea lunii 
iu lie a vacanţei de vară, Li-
ceul Tehnologic „Traian 
Vuia” (dir. prof. Loredana 

Ofrim) găzduieşte Tabăra de vară, 
care se află la cea de-a patra ediţie. 
Această activitate a şcolii din Tăuţii 
Măgherăuş este organizată în par-
te neriat cu Asociaţia Culturală 
„Clepsidra de Cristal” (redactor-şef 
Aurel Jentea), Primăria şi Consiliul 
Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş. 
Alături de partenerii organizatori se 
află şi firma Mecanoplast (manager 
Viorel Pop), care pune la dispoziţia 
elevilor participanţi, materialele ne-
cesare pentru desfăşurarea cursurilor. 

Coordonatorii cursurilor de arte 
plastice sunt: Cornel Gavrilă – 

profesor de Educaţie plastică la 
Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, 
Angelica Cristescu – fost profesor 
de Educaţie plastică şi Rodica Bâlea 
– artist plastic.

Cursurile Taberei de vară se 
desfăşoară în zilele de luni şi 
miercuri, între orele 9:00 – 12:00. 
Până acum au participat 25 de 
elevi de vârste diferite, începând 
cu clasa pregătitoare până la clasa a 
VIII-a. Pe parcursul taberei, elevii 
pot aprofunda tehnicile picturii 
în acrilice şi tempera, desenul în 
creioane grafice, cărbune şi pastel, 
modelajul în lut şi pictura pe 
ceramică. Pentru cei mici, avem 
creioane colorate şi carioci. Tabăra 
se desfăşoară până în 31 august. 

Finalitatea Taberei de vară va fi 
marcată printr-o expoziţie cu 
lucrările realizate, ce se va desfăşura 
după data de 1 septembrie. 

Prof. Cornel Gavrilă,
Liceul Tehnologic „Traian Vuia”

Tabăra de vară
Liceul tehnologic „traian Vuia” 
Tăuţii Măgherăuş

La ceas aniversar, gându-
rile noastre acum, la final 
de gră diniță, se îndreaptă 
spre dumneavoastră dra-

gi părinți, dorind din suflet să vă 
mulțumim pentru tot ceea ce ați 
sădit bun și desăvârșit în copiii 
dumneavoastră.
Noi, copiii grupei mari, suntem 
absolvenți de grădiniță, suntem mari 
și responsabili. Închidem fru mos și 
voios filele unei frumoase cărți pe care 
am scris-o împreună timp de 3 ani, 
alături de dragele noastre educatoare 
Loredana Ofrim, Cristian Anica și 
Fanea Ele na Mariana.
 Ne-am dovedit a fi o grupă de copii 
veseli, ambițioși, mereu în căutare de 
nou şi dornici de a descoperi tainele 
lumii. Se apropie începutul unei 
noi etape pentru îngerașii noștri, 
de aceea și noi ne-am străduit, pe 
parcursul acestor ani, să îi pregătim 
pentru a trece cu bine pragul școlii 
și a relaționa cu tot ceea ce înseamnă 
nou pentru ei. 
Pregătirea copilului pentru școală 
este considerată tot mai mult 
„funcția majoră”, obiectivul final 
al activităților instructiv-educative 
din grădiniță. Un rol important în 
pregătirea copilului pentru școală 
revine atingerii obiectivelor ce vi-
zează comportamente psiho-sociale 
ale personalității copilului, care 
contribuie la integrarea și adaptarea 
copilului la viața școlară.
Nu e ușor să sădești în personalitatea 
viitorului școlar germenii unei 
activități cu tot ce presupune ea. 
Ne-am unit forțele părinți, copii, 
educatoare și am derulat împreună 
acțiuni și proiecte, ce dorim să 
rămână în calendarul amintirilor 
frumoase de la grădiniță.
Pe lângă acțiunile frumoase cu gru-
pa, am participat la numeroase 
competiții cu alți copii din județul 
nostru sau cu alți copii din țară. 
Putem să dovedim cât am muncit 
prezentând diplomele cu care am 
fost recompensați la: Concursurile 
Judeţene „Pas cu pas creştem sănă-

tos”, „Ştim să circulăm corect”, 
„Trei culori pentru o singură ţară”, 
„Învăţăm, ne jucăm, natura noi o 
protejăm” şi multe altele. Nu în 
ultimul rând trebuie să spunem că 
ne vom aminti mereu de minunatul 
premiu I câştigat la „Festivalul 
Judeţean de Dans pentru Preşcolari 
- Centenarul Unirii” de la Ocna 
Şugatag.
Ne-am făcut prieteni printre viitorii 
noștri colegi de școală, copiii de la 
alte grădinițe sau instituții școlare.
Prin tot ceea ce am întreprins, am 
încercat să dezvăluim copiilor fru-
musețea vieții de școlar, să găsim 
cele mai eficiente căi pentru a asi-
gura adaptarea preșcolarilor la 
viața școlară. Numeroase au fost 
și parteneriatele cu: Inspectoratul 
Şco lar Judeţean MM, Biblioteca 
„Petre Dulfu” Baia Mare, Grădiniţa 
cu Program Prelungit „Step By 
Step” Baia Mare.

 Vă mulțumim că ați fost alături de 
noi, că ne-ați acordat tot sprijinul, 
astfel încât trăirile noastre de zi cu 
zi s-au unit și putem spune că a fost 
frumos și parcă a trecut ca un vis în 
care dorințele au devenit realitate.
 Am dori ca, în încheiere, să nu 
uităm un lucru: îi avem atât de puțin 
pe copiii noștri lângă noi, încât vă 
îndemnăm să prețuiți orele și clipele 
petrecute cu ei și alături de ei. Ei 
sunt cel mai mare cadou pe care 
viața ni-l poate oferi.
Desigur, vom continua să fim foarte 
buni și la școală, să ne amintim cu 
drag de tot ceea ce a fost minunat în 
grădiniță.

ADIO GRĂDINIȚĂ!!!!!!!!!

Absolvenții grupei mari și 
educatoarea lor:  

Prof. Fanea Elena Mariana

Sfârşit şi început,  
paradoxul creşterii noastre
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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 __________________________

Performanțele unei școli sunt demonstrate de 
rezultatele absolvenților. Iar absolvenții Liceului 
Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuş 
demonstrează din plin că școala lor este una de 

top. Loredana Ofrim, directorul Liceului Tehnologic 
„Traian Vuia” Tăuții Măgherăuş a declarat:
„În urma rezultatelor de la Evaluarea Națională 2018, 
în care procentul de promovabilitate la școala noastră a 
fost de 90,90% și a mediilor obținute în ultimii patru ani 
din ciclul gimnazial, elevii Liceului Tehnologic «Traian 
Vuia» Tăuții Măgherăuş au fost admişi la următoarele 
licee:

Colegiul Național «Gheorghe Şincai» - 1 copil
Colegiul Național «Vasile Lucaciu» - 2 copii
Colegiul Național «Mihai Eminescu» - 2 copii
Liceul de Artă - 1 copil
Liceul Pedagogic «Regele Ferdinand» - 1 copil
Liceul Teoretic «Emil Racoviță» - 2 copii
Colegiul Tehnic «George Bariţiu» - 5 copii
Colegiul Tehnic «Anghel Saligny» - 1 copil
Colegiul Tehnic «C. D. Neniţescu» - 1 copil
Colegiul Tehnic «Transilvania» Baia Mare - 1 copil.

Mulți elevi au ales să-și continue studiile la Liceul Tehno-
logic «Traian Vuia», având în vedere oportunităţile pe 
care le oferă unitatea noastră de învățământ.
Le doresc mult succes tuturor și să nu uite că sunt mândră 
de fiecare în parte!”.

Rezultate de excepție  
la Evaluarea Națională
Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuş este o școală de top, cu rezultate excepționale. 
O demonstrează din plin și rezultatele de la Evaluarea Națională, unde procentul de 
promovabilitate a fost de 90,90%. 
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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 Primăriei - Birou Relaţii cu Publicul,

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 Angajările se fac pentru fabrica  

UACE de la Tăuţii Măgherăuș,  
dar până la deschiderea acesteia, 

angajaţii vor fi specializaţi și vor munci  
în fabrica UACE din Dumbrăviţa.


