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UAC Europe este lider 
mondial într-o industrie de 
elită: industria aeronautică, 
deservind prin fabrica de la 
Dumbrăvița peste 200 de 
clienți de renume din întreaga 
lume, printre care Boeing, 
Airbus, primind numeroase 
recunoașteri și premii pe 
plan internațional, care atestă 
profesionalismul serviciilor 
sale. 

În acest an, compania împlinește 
10 ani de activitate în România, un 
deceniu în care, prin profesionalism 
și seriozitate, a scris istoria unui 
succes care reprezintă un model de 
dezvoltare și implicare pentru orice 
investitor. 

Cunoștințele tehnice, implicarea și 
responsabilitatea sunt calități pe care 
UAC Europe le căută și le apreciază 
la fiecare angajat al companiei. Cei 
aproape 1500 de angajaţi ai companiei 
reprezintă secretul succesului UAC 
Europe, datorită profesionalismului și 
dăruirii lor. Iar compania răsplătește 
munca și seriozitatea lor pe măsura 
implicării. Politica de resurse umane 
a companiei este unică și cuprinde 
o serie de facilități importante: 
salarii peste media de piață, plătite 
întotdeauna la timp, bonuri și tichete 
de masă, al treisprezecelea salariu, 
prime de Paște și Crăciun, transport 
gratuit, bonusuri de senioritate, 
traininguri de specializare, pregătire 
profesională continuă, schimburi de 
experiență în străinătate, facilități 
pentru copiii angajaților, asigurări 

medicale pentru angajați și familiile 
lor, concursuri și stimulente pentru 
implicare și idei inovative, posibilități 
de promovare și multe altele. 

An de an, în 15 august, marea familie 
UAC Europe sărbătorește împreună 
succesul, în cadrul unui eveniment 
devenit deja tradiție: Picnicul UAC 
Europe. Prima ediție a avut loc chiar 
în cadrul fabricii și a avut circa 150 de 
participanți, dar, odată cu dezvoltarea 
companiei și creșterea numărului de 
angajați, Picnicul UAC Europe a deve
nit o sărbătoare de mare amploare. 
În acest an special, sărbătoarea a avut 
cir ca 4000 de participanți: angajați 
UAC Europe și familiile lor, precum 
și angajații Alu Mezinken, compania 
soră din Medieșu Aurit, județul Sa tu 
Mare și echipa AIST, asociație susți

nută de UAC Europe. De ase me nea, 
la eveniment a participat stafful din 
conducerea UAC, în frunte cu Chip 
Poth, CEO UAC. Picnicul care a 
avut loc la Complexul Secret Garden 
din Dănești sa bucurat și de prezența 
autorităților judeţene  a președintelui 
CJ, Gabriel Zetea, a primarului 
Felician Ciceu din Dumbrăvița și 
Anton Ardelean din Tăuții Măgherăuș, 
precum și a preoților și consilierilor 
locali din comuna Dumbrăvița. 
În deschiderea sărbătorii, Kevin 
Loebbaka, președintele UAC Europe 
a salutat în limba română marea 
familie UAC Europe și lea mulțumit 
tuturor pentru munca și efortul 
depus în cei 10 ani: „Astăzi este o zi 
importantă pentru noi, vom sărbători 
compania și cei 10 ani de activitate 
în România printro petrecere foarte 
mare, cu multe surprize și un premiu 
uriaș care va fi oferit la tombolă. Vă 
mulțumesc tuturor pentru că sunteți 
parte a succesului nostru de 10 ani. 
Prima petrecere a companiei a avut loc 
în fabrică și a avut 150 de participanți, 
astăzi suntem 4000 de participanți. 
Vă mulțumesc tuturor angajaților și 
familiilor voastre”. 

Daniel Vărzaru, Chief Financial 
Offi cer a spus: „Felicitări, UAC! Anul 
acesta este unul important pentru 
noi, împlinim 10 ani de activitate în 
România și îmi doresc să sărbătorim 
împreună cât mai mulți ani plini de 
succes și realizări”. 

De asemenea, șefii de departamente 
din cadrul UAC Europe au transmis 
mesaje de mulțumire și felicitare 
pentru cei 10 ani. 

Corina Mulea, PR&Office Manager/
Director HR înlocuitor, lea urat bun 
venit tuturor la Picnicul companiei și 
ia invitat pe scenă pe cei 13 angajați 
care în urmă cu 10 ani au pus bazele 
companiei, în aplauzele tuturor. 
Apoi sa dat startul petrecerii, garnisite 
cu muzică de calitate, mâncare bună 
și multă distracție. Atmosfera a 
fost întreținută de Adi Sână, Aza și 
bandul lor, dar și de artiștii de muzică 
populară: Marcel Fărcaș și Mădălina 
Medan cu formația.

Pentru cei mici, Tzontzo a pregătit 
un parc gonflabil, ateliere de creație și 
multe surprize. 

Cel mai așteptat moment al eveni
mentului la reprezentat tombola 
UAC Europe, desfășurată în două 
etape, în care angajații au putut câș
tiga, prin tragere la sorți, sute de 
premii importante oferite de fur
nizorii companiei: electronice și 
elec trocasnice, laptopuri, telefoane, 
televizoare, vacanțe allinclusive, bi
ciclete etc. 
Surpriza evenimentului a fost marele 
premiu: un autoturism special, mași
na președintelui UAC Europe, Kevin 
Loebbaka, un Ford Mondeo cu toate 
dotările, în stare impecabilă. Daniel 
Vărzaru, Chief Financial Officer 
a tras la sorți câștigătorul acestui 
premiu uriaș și, printro coincidență 
extraordinară, mașina a fost câștigată 
de Vasile Cupar, unul dintre cei 13 
angajați UAC Europe, care lucrează în 
companie de acum 10 ani. Norocosul 
angajat se află în SUA, la un schimb 
de experiență, dar cheile mașinii au 
fost preluate de soția și fiul său care, de 
asemenea, este angajat UAC Europe. 

Compania mulțumește tuturor celor 
care au făcut posibil acest eveniment 
deosebit: gazdelor de la Secret Garden, 
artiștilor care au întreținut atmosfera, 
furnizorilor care au oferit premii valo
roase și, mai ales, angajaților care au de
monstrat încă o dată că „marea familie 
UAC Europe” este sufletul companiei 
și secretul acestui succes ful minant care 
va continua și în viitor.

Un lider adevărat nu caută doar succesul ci, mai 
ales, valoarea, pentru că oamenii și instituțiile 
de valoare au la bază nu doar cifre, ci și 
principii, care le asigură o dezvoltare durabilă, 
îi transformă în modele și îi ajută să schimbe în 
bine destinul unor comunități.  

UAC Europe, un deceniu de succes 
și implicare în România 

„Felicitări din America! Suntem foarte mândri de ceea 
ce ați reușit să construiți în acești zece ani și sunt 

convins că acest succes va continua. De asemenea, 
sunt alături de noi, reprezentanții companiei soră 

din Satu Mare, Alu Menzinken, Ingolf Planer - CEO 
și Benedikt Wolfram - CFO, și ei au ajuns la 150 de 
angajați și în lunile următoare vor continua să se 

dezvolte. Voi, echipa UAC, sunteți cei mai buni dintre 
cei mai buni în această industrie, să nu uitați acest 
lucru și să nu uitați ce vă face cei mai buni: munca 

intensă, în siguranță și mai ales, inteligentă”. 
Chip Poth, CEO UAC

„Cu toții am muncit din greu 
pentru succesul din acești 10 ani, 
dar astăzi este o zi de sărbătoare, 
în care trebuie să ne bucurăm 
împreună cu familiile noastre”. 

Brian Weed, directorul general 
al UAC Europe
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Rigole, acostamente, asfal
tări, marcaje străzi și 
drumuri publice, parcări 
și treceri de pietoni, plus 

două obiective de o importanță 
majoră! Dintro fostă localitate 
minieră, cartierul Nistru a devenit 
un loc modern, european, care își 
promovează trecutul și privește cu 
încredere spre viitor. Recent, Cen
trul Multieducațional de la Nistru a 
fost inaugurat în cadrul unei ședințe 
festive a Consiliului Local Tăuții 
Măgherăuș. 

În spatele acestui proiect ambițios 
și inedit stă foarte multă muncă 
și determinare. Primarul Anton 
Ardelean a declarat: „Clădirea am 
primito de la Ministerul Econo
miei, în comodat pe 30 de ani, deci 
cu titlu gratuit, motiv pentru care 
atunci am venit cu un proiect de 
hotărâre de Consiliu Local ca să 
modernizăm în acest obiectiv. Și 
lam transformat întrun Centru 
multieducațional. Ce înseamnă acest 
lucru? Avem 54 de locuri de cazare, 
avem două săli de conferințe, avem 

o bucătărie cu dotări ultramoderne. 
Practic, e un fel de pensiune cum era 
Administrația taberelor!”. 

Imobilul va avea multiple întrebuin
țări și va scuti și administrația din 
Tăuți de anumite cheltuieli. Aici 
vor fi cazați cei care vor participa 
la manifestări organizate pe raza 
orașului și nu numai, iar primii 
beneficiari sunt așteptați chiar 
la sfârșitul acestei săptămânii: 
delegațiile din orașele înfrățite cu 
Tăuții Măgherăuș care participă la 
evenimentul din 8 septembrie.

La Centrul Educațional de la Nistru 
vor munci și localnici, unul dintre 
scopurile principale ale înființării 
acestuia fiind și crearea de locuri de 
muncă. 

Inaugurarea Centrului 
Multieducațional de la Nistru
Din fostă localitate minieră, Nistru a devenit un cartier modern, cu infrastructură și dotări la 
standarde europene. Centrul cartierului Nistru și-a schimbat total fața prin modernizarea Centrului 
Civic și a străzilor! Două obiective majore pun acum în valoare centrul cartierului: Centrul 
Multieducațional inaugurat recent și Grupul Statuar al Foștilor Deținuți Politici! Primul reprezintă 
viitorul, iar cel de-al doilea, trecutul și învățămintele lui.
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În această tabără au participat 
treizeci de elevi, membrii fan
farei din Beltiug, ju de țul Satu
Mare și zece începători mem

brii ai Fanfarei Stibina din Tăuții
Măgherăuș, județul Maramureș. 
Copiii care au participat la această 
tabără au avut ocazia de a aprofunda 
tainele muzicii, dar și oportunitatea 
de a lucra pe clase de instrumente 
cu profesori calificați. La trompetă 
a predat domnul dirijor  Mircea 
Câcu; domnul profesor Gerhardt 
Bekes a predat alămurile (tuba, 
eufoniul, trombonul); la flaut, do
amna profesor Șomcutean Crina; 
la clarinet, domnul profesor Szekely 
Miși, dirijorul Fanfarei Stibina din 
TăuțiiMăgherăuș; saxofon, Paul 
Buntye, iar percuția a fost predată 
de Erszt Florin și Ambruș Szabi. 

Programul în această tabără a fost 
încărcat, sa studiat aproximativ 10
11 ore pe zi. În fiecare zi copiii aveau 
oră cu profesorii, apoi studiu indi
vidual iar seara repetiție generală. 
Tot ce se învăţa ziua, seara se punea 
în practică.
În ultima zi petrecută la Bobald, cu 
sprijinul domnului primar Anton 
Ardelean, copiii au avut parte de 
o surpriză: doamna Pop Dorina, 

managerul Fanfarei Stibina, a venit 
cu toți membrii fanfarei la Bobald. 
Astfel, tabăra sa încheiat cu un con
cert al fanfarelor reunite: Fanfara 
din Beltiug și Fanfara Stibina din 
TăuțiiMăgherăuș. 

Prof. Șomcutean Crina Ramona

Orașul Tăuții Măghe
răuș, prin consilier su
perior Otilia Dobra, 
inginer horticol spe

cialist în vinuri, a participat în ju
riul internațional unde sau jurizat 
129 de sortimente de vinuri din ca
tegoriile: Alb (sec, demisec, dulce), 
Roșu (sec, demisec, dulce) și Roze. 
Au participat la concurs cu soiuri de 
vin, țările: Ungaria, Slovacia, Aus
tria, România și Polonia. 

Orașul Tăuții Măgherăuș a partici
pat la acest concurs reprezentând 
soiurile din zona Halmeului. Firma 
„Frații Mike Dealurile Halmeului” 
a câștigat medalia de Aur la Fetească 
Neagră și Bronz la Fetească Regală. 
Fanfara Stibina a concertat la cina 
festivă și la festivitatea de premiere, 
fiind aplaudată la scenă deschisă 
pentru reprezentațiile date.  

Tabăra de vară de la Bobald, 
județul Satu-Mare

În perioada 6-11 august 2018, 
s-a desfășurat Tabăra de vară 
în localitatea Bobald, județul 
Satu-Mare. Această tabără 
s-a desfășurat sub patronajul 
Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale județul 
Satu-Mare și cu sprijinul 
directorului Robert Laszlo, dar 
coordonatorul direct al acestei 
tabere a fost dirijorul fanfarei 
din Beltiug, Mircea Câcu.

Festivalul vinului „Tuchovinifest” 
în Tuchow – Polonia  
și festivitatea Orașelor Înfrățite 
Reprezentanții orașului 
Tăuții Măgherăuș, ai 
Liceului Tehnologic „Traian 
Vuia” și Fanfara Stibina au 
participat la festivalul vinului 
„Tuchovinifest” în Tuchow 
– Polonia și la festivitatea 
Orașelor Înfrățite, prilej cu 
care s-a semnat și protocolul 
de colaborare între cele două 
licee.

GAZETA de Tăuții Măgherăuș este o publicație gratuită, care face parte din campania de implicare în 
comunitate a UAC Europe. Revista apare lunar și este distribuită gratuit,  
din casă în casă, precum și la toate instituțiile importante din comună.  

GAZETA de Tăuții Măgherăuș este o revistă realizată exclusiv în beneficiul cetățenilor orașului. 

Puteți să ne contactați la numărul de telefon: 0745-39.56.27.
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Între anii 20032016, cu bine
cuvântarea și sub îndrumarea 
Preasfințitul Părinte Dr. Iustin, 
Episcop al Maramureșului și 

Sătmarului sau executat diverse 
lucrări, iar în data de 17 iulie 2016 
sa resfințit după toată rânduiala 
bisericii de răsărit de către I.P.S. 
Andrei, Mitropolitul Clujului, Mara

mureșului și Sălajului dimpreună 
cu  Preasfinţitul Părinte  Iustin, Epis
copul Maramureșului și Sătmarului.
Cu această ocazie, Preasfinția Sa dând 
bisericii și cel deal doilea hram, Sf. 
Martir Antim Ivireanul. 

În data de 19.08.2018 au participat la 
Sfânta Liturghie de hramul bisericii 
noastre un sobor de preoți: Pr. Vele 
Florin, Pr. Stoica Daniel, Pr. Ulici 
Ioan, Pr. Sălăjan Cosmin, Pr. Paroh 
Chanța Ioan. Cuvântul de învățătură 
a fost rostit de către Pr. Vele Florin, 

amintind printre altele de Adormirea 
Maicii Domnului, de momentul 
plecării Sf. Fecioare Maria din lumea 
aceasta. După răstignirea și învierea 
Fiului Său, Sf. Fecioara Maria a trăit 

sub ocrotirea Apostolului Ioan, la 
Ierusalim și Efes. 
Credința creștină susține că după 
adormire, Maica Domnului a fost 
ridicată cu trupul la cer. În cultul 
creștin, Sf. Fecioară Maria este cea 
mai cinstită după persoanele Sf. 
Treimi. 

La slujba religioasă oficiată cu prilejul 
hramului Adormirea Maicii Dom nului 
au fost prezenți domnul pri mar Anton 
Ardelean, domnul con  silier județean 
Șunea Sorin și în treaga comunitate din 
Măgherăuş și împrejurimi. Mulțumim 
UACE și tuturor celor care neau 
sprijinit în organizarea sărbătorii 
hramului nostru.

Pr. Paroh Chanța Ioan

Parohia Măgherăuş 
în zi de mare 
praznic al Adormirii 
Maicii Domnului

Cu vrerea Tatălui, ajutorul fiului și prin lucrarea Sfântului Duh 
s-a zidit între anii 1818-1830 biserica din Măgherăuş, cu hramul 
Adormirii Maicii Domnului.

TĂUŢII MĂGHERĂUŞGazeta 
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Înfiinţate prin anii ’50, colo
niile de muncă de la Baia 
Sprie, Cavnic şi Nistru au fost 
prezentate iniţial deţinuţilor 

încarceraţi în temniţele comuniste 
ca un „colac de salvare”, prin care 
puteau scăpa de înfometarea care îi 
ucidea lent. 

Prima colonie de „braţe 
speciale” a fost cea din Baia 
Sprie, creată prin transferarea 
unui prim lot de deţinuţi de la 
Aiud, cărora or ga  nele statului 
le-au oferit, cu „generozitate”, 
posibilitatea „reabi litării prin 
muncă”.

Deţinuţii au fost momiţi cu un 
regim alimentar mai bun, cu mai 
multă libertate şi posibilitatea de 
a munci, însă, în scurt timp, din 
pâinea zilnică a rămas numai un 
sfert, iar normele de muncă au 
devenit tot mai mari. În scurt timp, 
cele trei colonii au devenit adevărate 
„lagăre de exterminare” prin muncă 
şi înfometare. Iar la lunga listă a 

instrumentelor terorii se adăugau 
izolările, încercările de reeducare, 
bătăile, împuşcăturile fără somaţie 
şi umilinţele. Aşa că, în vara anului 
1953, un grup de deţinuţi de la mina 
Nistru şi alţi 12 de la mina Cavnic 
plănuiesc în taină şi fără să se fi 
înţeles între ei, o evadare ca la carte. 
 
Grupul de la Nistru a fost coordonat 
de ofiţerul Marin Ţucă, militar de 
carieră şi fiul unui preot din Gorj. 

În 6 iunie 1953, cei patru au reuşit 
să spargă magazia de explozivi şi să 
fure mai multe lăzi cu dinamită şi 
leau dus până la jumătatea galeriei 
de ieşire. Când a venit trenul, iau 
imobilizat pe cei doi vagonetari şi 
au ascuns explozibilul în ultimul 
vagonet. Apoi, ca şi când nimic nu 
sar fi întâmplat, au continuat să 
împingă vagoneţii spre poartă. Ţucă 
a calculat cu o precizie extraordinară 
momentul în care trebuie aprins 
fitilul, pentru ca explozia să se 
producă exact în momentul în care 
ultimul vagonet trecea de poartă. 
După ce au dat un imbold trenului, 

deţinuţii sau adăpostit. A urmat o 
explozie puternică, care ia trântit 
la pământ pe ei din postul de pază. 
Până sa ridicat perdeaua de fum, 
deţinuţii au reuşit să dispară în 
pădurea din apropiere. 
După câteva zile de libertate, cei 
patru au fost prinşi de echipele 
de securişti şi miliţieni pornite pe 
urmele lor. Se pare că ar fi fost trădaţi 
de nişte localnici care au raportat că 
au văzut nişte deţinuţi. 
După arestare, au fost anchetaţi la 
Securitatea din Baia Mare şi jude
caţi de Tribunalul Oradea. Ofiţerul 
Ţucă, liderul lotului şi încă doi 
deţinuţi au fost condamnat la 
moarte, iar unul la muncă silnică pe 
viaţă. În final, însă, a fost executat 
doar Ţucă, ceilalţi doi fiind graţiaţi. 

Printro coincidenţă extraordinară, 
în aceeaşi zi, sa produs o altă 
evadare, de la mina Cavnic. Deşi 
securitatea credea că există vreo 
legătură între cele două evadări, în 
fapt na fost vorba decât de destin. 
Niciuna dintre evadări nu putea 
avea loc mai târziu, pentru că, în 
urma evenimentelor din 6 iunie 
1953, măsurile de pază şi siguranţă 
sau înăsprit considerabil. 
La Cavnic, evadarea a fost plănuită 
din vreme pentru aceeaşi zi de 
sâmbătă, 6 iunie 1953. Cei 12 
deţinuţi, printre care şi Ion Ioanid, 
au intrat în zorii zilei în schimb, 
purtând pe sub haine cojoace, 
pulovere şi având ascunse periuţe de 
dinţi, săpun, faşă, medicamente.

Ioanid povesteşte în cartea 
sa „Închisoarea noastră cea 
de toate zilele” cum a decurs 
evadarea: 
„La momentul prielnic, am început 
să cobor pe ultima scară, mam făcut 
că alunec şi am căzut dea lungul ei 
cu capul în jos. Înălţimea ei era de 
vreo trei metri şi, din dorinţa de a 
da impresia unui accident autentic, 
era cât pe ce să şi reuşesc”. Simulând 
o luxaţie la cot, Ioanid a fost trimis 
întro galerie mai aerisită, până la 
sfârşitul programului, unde însă erau 
şi grenadele.  După ce toaca bătută 
în conducte a anunţat sfârşitul 
şutului „neam adunat toţi cei 12 la 
locul sta bilit dinainte, strecurându
ne prin tre ceilalţi deţinuţi, care se 
îngră mă diseră deja în spaţiul din 
faţa corfei. Cele două ascensoare au 
început să funcţioneze alternativ, 
unul urcând câte 6 deţinuţi, în timp 
ce celălalt cobora în gol. Iam lăsat 
să urce întâi pe cei mai grăbiţi. După 
ce au plecat vreo 30 de inşi, Ducu 
Ciocâlteu nea făcut un semn şi a şi 
deschis grila de la corfa care tocmai 
coborâse. Cei şase desemnaţi să 
plece sau înghesuit pe platforma ei 
şi au pornit. Erau: Ducu Ciocâlteu, 
Simion Cojocaru, Ion Pantazi, 
Ghiţă Brânzaru, Colea Ungureanu 
şi Titi Coşereanu. În momentul 
în care corfa lor sa oprit la staţia 
Rainer, cealaltă, goală, sa oprit la 
orizonul nostru. Neam suit şi noi: 
Ion Cojocaru, Ion Brânzaru, Paul 
Iovănescu, Miltiade Ionescu, Mircea 
Vuernic şi cu mine”. 

Primii şase trebuiau să se facă stăpâni 
pe situaţia de la Reiner, adică să 
„neutralizeze” gardianul şi ofiţerii. 
Cum totul era în regulă, au pornit 
pe suitoarea care mergea paralel cu 
corfele, ducândui exact la suprafaţă. 
Suitorul era închis cu un capac, dar 
surprinzător acesta nu a avea lacăt. 
Aşa că deţinuţii au putut ajunge în 
curtea minei, iar de acolo au fugit 
spre munte.  Până când administraţia 
coloniei de muncă şia dat seama de 
lipsa deţinuţilor, aceştia erau deja 
departe. Numai că, tot printro 
coin cidenţă extraordinară a început 
prinderea lor. 
Căvnicarul Petru Tira era pe atunci 
învăţător în Rona de Jos şi îşi 
aminteşte că: „Unul dintre cei 12 
se numea Ducu Ciocâlteu, a fost 
prins în 8 iunie în Rona de Jos şi 
adus la şcoală. Eu eram învăţător pe 
vremea aceea. Unitatea de securitate 
din Mureş care a venit la adus în 
sala profesorală. Noi, învăţătorii, 
profesori am fost trimişi pe hotar să 
vedem dacă nu găsim deţinuţi. Deşi 
grupul nostru am raportat că nam 
găsit niciunul. Acest Ciocâlteu a 
fost prins. 
La prins un soldat. Ciocâlteu a 
adormit în zori în mijlocul unui 
tufiş, iar un soldat care era ultimul 
din pluton şi îi intrau cuie în talpă, a 
stat să se descalţe şi cum a pus mâna 
pe bocanc, a tras, na venit bocancul, 
era alt bocanc, al celui care dormea 
acolo. În final iau prins pe toţi 12, 
pe ultimul lau prins după 3 luni, 
întrun cinematograf din Bucureşti. 
Până acolo a ajuns. Spre deosebire 
de cei de la Nistru, ei nau fost 
condamnaţi la moarte, li sa mărit 
numai pedeapsa”. 

Au evadat din iadul comunist!

Poveste 
incredibilă: 

Printr-o extraordinară 
coincidenţă, în aceeaşi 

zi, 6 iunie 1953, au 
avut loc două evadări 

spectaculoase din lagărele 
din Maramureş 

I Fără să se fi înţeles, patru 
deţinuţi de la mina Nistru 
au reuşit să fugă, după ce 

au provocat o explozie 
I În aceeaşi noapte, 12 

deţinuţi de la mina Cavnic 
au evadat chiar prin curtea 
minei, având norocul de a 
găsi o ieşire nesigilată de 

administraţie 
I Toţi însă au fost prinşi

I Unora li s-au mărit 
pedepsele, iar alţii au fost 

condamnaţi la moarte.
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La inițiativa și cu binecu vân
tarea Preasfinţitului Epis
cop Iustin, sectorul teo logic 
educațional al Episcopiei 

noastre, condus de părintele consilier 
Milan Bălan și părintele inspector 
Vlad Verdeș, a implementat în 
perioada Postului Adormirii Maicii 
Domnului, un proiect catehetic la 
nivelul parohiilor, intitulat sugestiv: 
„Fiii Maicii Domnului”. În perioada 
27 iulie1 august au avut loc trei 
întâlniri consultative cu preoții de la 
sectorul teologic educațional, la nivel 
de protopopiate. Prima întâlnire a 
avut loc la Mănăstirea Habra, din 
comuna Groși și a reunit preoții din 
Protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și 
Chioar. A doua întâlnire a avut loc 
la Satu Mare și a reunit preoții din 
Protopopiatele Satu Mare, Carei și 
Oaș, iar cea dea treia întâlnire a avut 
loc la Mănăstirea Bârsana și a reunit 
preoții din Protopopiatele Sighet și 
Vișeu. 

La aceste întâlniri consultative, 
preo ții au primit câteva sfaturi 
privind organizarea acestui proiect 
și îndrumări pentru o cât mai bună 
desfășurare la nivelul parohiilor. 
La nivelul Protopopiatului Baia 
Mare sau înscris 25 de parohii, iar la 
nivelul orașului Tăuții Măgherăuș, 
parohiile Măgherăuș, Bozânta Mare 
și Bușag. 

PaRoHIa 
MĂGHERĂUș
În cadrul proiectului „Fiii Maicii 
Domului” care sa derulat pe 
parcursul a 2 zile, 1112 august 2018, 
au participat un număr de 15 tineri 
credincioși din parohia Măgherăuş. 
Pe tot parcursul programului, 
părintele organizator Chânța Ioan 
Alexandru a fost susținut de către 
părinții tinerilor implicați și de către 
doamna profesor ptr. învățământul 

preșcolar Chânța Cosmina, în 
cali tate de voluntar. Programul 
catehetic eparhial pentru copii și 
tineret „Fiii Maicii Domului” a 
cuprins diverse activități atractive și 
interactive care au fost foarte bine 
primite de către copii. 
Din prima zi, copiii au participat 
la Rugăciunea de dimineață, la 
activități de cunoaștere a membrilor, 

la activități educative: au învățat 
pricesne și cântece patriotice. 
Tinerii participanţi au beneficiat și 
de masa de prânz/cină. 
În cadrul acestui program, copiii 
au participat și la ateliere de lucru, 
iar produsele realizate de 
către aceștia au putut fi 
apreciate

de către credincioşii parohiei prin
tro expoziție realizată în curtea 
bisericii. Programul a mai cu prins 
o serie de jocuri recreative/jo curi 
motivaționale. 
Copiii au fost implicați activ în 
cadrul Para clisului Maicii Domului 
prin cântare („Preasfântă Născătoare 
de Dumnezeu, miluieștene pe 
noi!”). 
Acest program sa finalizat în data 
de 12 august 2018 când tine rii 

au cântat priceasna „La tine vin, 
Măicuță!” și au fost premiați parti
cipanții cu diplome din partea 
Preasfințitului Părinte Iustin, Epis
copul Maramureșului și Sătmarului. 
Acest proiect reprezintă o bază în 
consolidarea relației dintre biserică 
și credincioși. Implicarea tinerilor în 
astfel de activități a fost bine primită 
și a dat naștere unei dorințe de 
implicare activă și pe viitor în viaţa 
bisericii.

PaRoHIa 
BozânTa 
MaRE 
La proiectul „Fiii 
Maicii Domnului” din 
parohia Bozânta Mare au 
participat 29 de tineri cu vârste 
cuprinse între 621 ani. Programul 
a început la ora 10, la biserică, 
cu rugăciunea de dimineață și a 
continuat cu o serie de activități 
frumoase: „Să ne cunoaștem” 
(fiecare se prezintă), Cateheză 
(despre biserică, prezentare 
picturii, icoanelor de pe iconostas, Evanghelia, sfintele vise), 
învăţarea unei pricesne („La tine vin, Măicuță”). La ora 12, 
participanții la proiect au plecat la școală, unde au desenat 
icoane ale Maicii Domnului, lucrările fiind expuse ulterior 
la biserică. La ora 13 a urmat masa împreună. Programul a 
continuat a doua zi (duminică), după Sf. Liturghie, când copiii 
prezenți la program au primit diplome. Întâlnirea cu tinerii a 
fost una deosebită, oferindule prilejul de a se cunoaște mai bine, 
de a învăța lucruri noi despre biserică, iar în viitor, preotul paroh 
Ioan Pop dorește să organizeze o ieșire în aer liber pentru tineri.

PaRoHIa BUșaG
Proiectul sa desfășurat în perioada 413 august. Au participat 
constant 18 copii. În ceea ce privește partea catehetică, copiii 
au dat răspunsurile la Cinstitul Paraclis al Maicii Domnului 
timp de 10 zile, cântând și rostind rugăciuni. În data de 11 
august sau desfășurat diferite activități dintre care amintim: 
jocuri recreative (volei, șah, remi, puzzle), vizionarea unui 
desen animat pentru cei mici, vizionarea unui film pentru cei 
mai mari. Activitatea sa desfășurat pe întreaga zi. Duminică, 
12 august, copilașii au cântat câteva pricesne închinate Maicii 
Domnului. La final, 
toți copilașii au fost 
felicitați și au primit câte 
o diplomă din partea 
PS Iustin, Episcopul 
Maramureșului 
și Sătmarului. La 
desfășurarea acestui 
proiect, alături de 
preotul paroh Ioan Ulici, 
sau implicat unii părinți, 
doamna preoteasa 
Andrea Ulici și epitropul 
Teofil Prună.

Proiectul catehetic  
„Fiii Maicii Domnului”
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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 __________________________

Structura anului şcolar 2018
2019. Când sunt vacanţe
Vacanţa de iarnă: 22 decem brie 
2018 – 13 ianuarie 2019;
Vacanţa intersemestrială:  
2 – 10 februarie 2019;
Vacanţa de primăvară: 20 
aprilie – 5 mai 2019;
Vacanţa de vară: 15 iunie – 15 
septembrie 2019.
Vacanţele elevilor în anul şcolar 
20182019 sunt aceleaşi ca în fiecare 
an, respectiv vacanţa de iarnă, cea 
intersemestrială, vacanţa de primăvară 
şi vacanţa de vară.
Clasele din învăţământul primar şi 
grupele din învăţământul preşcolar 
beneficiază de o vacanţă suplimentară 
în săptămâna 27 octombrie – 4 
noiembrie 2018.
Structura anului şcolar 2018-
2019. Când are loc examenul de 
Bacalaureat 2019

Prima sesiune a examenului naţional 
de Bacalaureat 2019 începe luni, 3 
iunie, cu proba de evaluare a com
petenţelor lingvistice de comuni care 
orală în limba română (proba A).
Conform calendarului aprobat prin 
ordin de ministru, proba va continua 
în data de 4 iunie şi va fi urmată de 
evaluarea com petenţelor lingvistice 
de co municare orală în limba maternă 
(5 – 6 iunie).
În zilele de 7, 10 şi 11 iunie este pro
gramată evaluarea compe ten ţelor 
digitale (proba D), iar în perioada 
1213 iunie se va desfăşura evaluarea 
com peten ţelor lingvistice întro 
limbă de circulaţie.
Candidaţii de altă confesiune decât 
cea ortodoxă, care sărbă toresc 
Rusa liile în data de 10 iunie, pot fi 
programaţi pentru susţinerea probei 
D în zilele de 7 şi 11 iunie.

Prima probă scrisă – Limba si litera tura 
română – Ea) – va avea loc luni, 1 iulie. 
Proba la Limba si literatura maternă – 

Eb)  este programată mar ţi, 2 iulie, iar 
proba Ec) – proba obligatorie a profi
lului, miercuri, 3 iulie.
Ultima probă scrisă – cea la alegere a 
profilului şi specializării – proba Ed) 
– se va desfăşura joi, 4 iulie.

Afişarea primelor rezultate este pro
gramată pentru data de 8 iulie (până 

la ora 12:00) şi e urmată de depunerea 
contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00).
Între 9 şi 12 iulie vor fi soluţionate 
con testaţiile, în timp ce afişarea rezul
tatelor finale este prevăzută pentru 
data de 13 iulie.
Înscrierile pentru susţinerea exame
nului în prima sesiune se fac în săptă
mâna 27 – 31 mai 2019. Cursurile 
pentru clasele a XIIa şi a XIIIa se 
încheie vineri, 31 mai.
Structura anului şcolar 20182019. 
Când are loc examenul de Evaluarea 
Națională 2019, clasa a VIIIa
Prima probă scrisă din cadrul EN 
VIII (limba şi literatura română) va 
avea loc în data de 18 iunie 2019.

Următoarea probă scrisă (matema
tică) se va desfășura în data de 20 
iunie, iar ultima (limba şi literatura 
maternă – pentru elevii care au studiat 
această disciplină) este programată în 
data de 21 iunie.

Afişarea primelor rezultate este 
prevăzută pentru data de 25 

iunie (până la ora 12:00), 
procedură urmată de 

înregistrarea contestațiilor, în 
intervalul orar 14:00 – 20:00.

Examenul se va încheia 
sâmbătă, 29 iunie, cu afișarea 
rezultatelor finale. Precizăm 

că înscrierea absolvenților 
clasei a VIIIa în vederea 
participării la Evaluarea 

Naţională se face în perioada 
3 – 7 iunie 2019.

Începe școala! 
Structura anului școlar 2018-2019 

Semestrul I: 10 septembrie 2018 
– 1 februarie 2019;
Semestrul II: 11 februarie 2019 – 
14 iunie 2019.
Structura anului şcolar 2018-2019 
este puţin diferită pentru elevii 
claselor a VIII-a şi a XII-a, care vor 
termina cursurile mai devreme. 
Astfel, pentru clasa a VIII-a, 
cursurile se vor termina pe 7 iunie 
2019, iar pentru clasa a XII-a, anul 
şcolar se termină pe 31 mai 2019.

Structura anului şcolar 
2018-2019. Anul şcolar 
2018-2018 va începe luni, 
10 septembrie 2018, şi se va 
termina vineri, 14 iunie 
2019, având o durată de 
34 de săptămâni. 

Semestrul I (18 săptămâni): 
10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019
Cursuri: luni, 10 septembrie 2018 – 
vineri, 21 decembrie 2018.
În perioada 27 octombrie – 4 
noiembrie 2018, clasele din învăţă-
mântul primar şi grupele din învăţă-
mântul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 22 
decembrie 2018 – duminică, 13 
ianuarie 2019.
Cursuri: luni, 14 ianuarie 2019 – vineri, 
1 februarie 2019.
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 
2 februarie 2019 – duminică, 10 
februarie 2019.
Semestrul al II-lea (16 săptămâni):  11 
februarie 2019 – 14 iunie 2019
Cursuri: luni, 11 februarie 2019 – 
vineri, 19 aprilie 2019.
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 20 
aprilie 2019 – duminică 5 mai 2019.
Cursuri: luni, 6 mai 2019 – vineri, 14 
iunie 2019.
Vacanţa de vară: sâmbătă, 15 iunie 
2019 – duminică, 15 septembrie 2019.
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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 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.


