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Se distribuie gratuit

Sunt foarte bucuros, deoarece relaţiile de colaborare şi prietenie dintre
România şi Statele Unite ale Americii au luat amploare în ultima
vreme. Marele concern Universal Alloy Corporation Europe va realiza o
investiţie majoră pentru oraşul nostru, aducând beneficii bugetului local
prin taxe şi impozite şi implicit contribuind la ridicarea nivelului de trai
al cetăţenilor şi a prosperităţii.
Ne dorim să creştem colaborarea cu investitorii americani şi în alte
domenii de activitate.
Cu ocazia zilei naţionale a Statelor Unite ale Americii adresez cele mai
sincere şi cordiale felicitări şi urări de bine poporului american. Trăiască
prietenia dintre România şi SUA!

La mulți ani!

Cu aleasă consideraţie, Ardelean Anton
- Primarul Oraşului Tăuţii Măgherăuş

Aeroportul Internațional Maramureș
a redevenit funcțional din 21 iunie

În 20 iunie, R.A. ROMATSA a emis decizia prin care Aeroportul Maramureș redevine operațional
de joi, 21 iunie 2018, prin procedura de apropiere instrumentală NDB RWY 09. Dragoș Titea,
reprezentant ROMATSA și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a declarat că a semnat
această decizie cu mândrie și plin de încredere că, împreună cu reprezentanții administrației
județene, Aeroportul Internațional Maramureș va deveni principala poartă de intrare în județ,
ducând la dezvoltarea economiei locale.
„Fără implicarea și susținerea Gu
vernului României, a Ministerului
Transporturilor, a R.A. ROMAT
SA, a Autorității Aeronautice Civile
Române și a Consiliului Județean
Maramureș, această decizie nu
s-ar fi concretizat. Mulțumim tu
turor acestor factori de decizie care
sprijină județul Maramureș, iar în
curând vom reveni cu detalii și de
spre reluarea zborurilor”, a declarat
Dragoș Titea.
Și președintele Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea, a dorit să
adreseze mulțumiri RA ROMATSA
și Autorității Aeronautice, care au
fost alături de Consiliul Județean
Maramureș și de reprezentanții
Aeroportului Internațional Mara
mureș.
„Vom mulțumi pentru întreaga
activitate depusă în aceste ultime
luni lui Dragoș Titea, reprezentant
ROMATSA, dar și lui Dorin Buda,
directorul Aeroportului Maramu
reș. Am mai făcut un pas, dar încă
avem un drum de parcurs pentru a
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dezvolta activitatea Aeroportului
Maramureș. Este vorba despre fina
lizarea procedurilor de acreditare
pentru celelalte proceduri de zbor
aflate în analiză, finalizarea negocie
rilor pentru reluarea curselor interne,
continuarea și finalizarea negocie
rilor pentru cursele internaționale,
dezvoltarea capacităților cargo ale
Aeroportului și depunerea cererii de
finanțare pentru construcția noului
terminal al Aeroportului.

Veștile bune continuă să vină, deși
mulți maramureșeni sunt încă scep
tici. A fost o vreme lungă de aștep
tare, vorbim de doi ani și jumătate,
dar la mijloc a fost o investiție de
20 de milioane de euro. A rămas
doar puțin timp până vom reuși
cu adevărat să dezvoltăm durabil
activitatea Aeroportului și toate
acreditările necesare să fie obținute”,
a declarat președintele Consiliului
Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Credincioșii din orașul
Tăuții Măgherăuș au participat
la hirotonirea întru Arhiereu
a Părintelui Timotei Bel
Un eveniment care se petrece la câteva
zeci de ani într-o Eparhie a avut loc
duminică, 24 iunie 2018, la Mănăstirea
Scărişoara Nouă, când, în ziua hramului,
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, a
fost hirotonit întru Arhiereu Părintele
Timotei Bel, stareţul acestui așezământ
monahal şi exarhul mănăstirilor din
Eparhie. La eveniment au participat
și credincioși din Parohia Măgherăuș,
însoțiți de preotul paroh Ovidiu Chânța,
din Parohia Bozânta Mare, împreună cu
preotul paroh Ioan Pop și din Parohia
Tăuții de Jos, însoțiți de preotul paroh
Ovidiu Iuga.

P

rimul moment important
al zilei a fost Mărturisirea
de credinţă a Părintelui
ipopsifiu Timotei, care a
răspuns întrebărilor Arhiereilor,
conduşi de Înaltpreasfinţitul Părinte
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
Al doilea moment, cel mai im
portant, a fost al hirotoniei întru
Arhiereu, prin punerea mâinilor
de către Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Andrei şi rostirea
rugăciunilor de hirotonire împreună
cu ceilalţi Arhierei prezenţi în Alta
rul de Vară al Mănăstirii Scărişoara
Nouă.
Noul Arhiereu, Preasfințitul Părinte
Timotei Sătmăreanul, a primit în
semnele slujirii Arhierești și a partic
ipat, pentru prima dată, ca Arhiereu,
la săvârșirea Sfintei Liturghii în
noua calitate, oficiind prima bine
cuvântare a credincioșilor în înalta
demnitate de Arhiereu.
A fost momentul culminant al aces
tei sărbători deosebite a Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, la
care au asistat cei circa 15.000 de
credincioşi veniţi pentru acest eve
niment din toate protopopiatele

Eparhiei, în frunte cu protoiereii şi
preoţii din parohii, dar şi credincioși
din alte părţi.
Soborul care a oficiat Sfânta Litur
ghie a fost format din 13 Ierarhi.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au
fost date de Corala „Arhanghelii” a
preoțimii din Episcopia Maramu
reșului și Sătmarului, dirijată de Pr.
dr. Petrică Aurelian Covaciu.
După Sfânta Evanghelie, Înaltprea
sfințitul Părinte Mitropolit Andrei
a rostit un cuvânt de învățătură inti
tulat „Nașterea și educarea copiilor”.

Solemnitatea întronizării a început
cu citirea Actului Patriarhal de
Confirmare, care a fost făcută de
Preasfințitul Părinte Petroniu, Epis
copul Sălajului, prin care se arată că
noul Arhiereu Timotei Sătmăreanul
întrunește condițiile canonice și ju
ridice pentru a fi numit în funcția
de Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Maramureșului și Sătmarului. După
citirea acestuia, Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Andrei i-a înmâ
nat însemnele Arhierești: mantia,
camilafca și cârja arhierească, după
care l-a așezat în jilțul Arhieresc.
Gazeta TĂUŢII
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Cross-ul UACE, ediția I

P

asiune pentru sport, fairplay, relaxare și premii. Pe
scurt, un eveniment de
excepție care în Dumbrăvița
a devenit tradiție și a ajuns la a
VI-a ediție, iar, din acest an, este
organizat și la Tăuții Măgherăuș:
Cross-ul UACE. Prima ediție a avut
loc în 12 iunie și s-a bucurat de un
real succes. Partenerii UAC Europe
în organizarea competiției au fost
membrii Clubului Garage Racing,

în frunte cu preşedintele Zoltan
Toth, dar și Liceul Tehnologic
Traian Vuia, prin profesorii de
sport și doamna director Loredana
Ofrim. În total, în concurs s-au
înscris aproximativ 100 de elevi din
clasele IV-VIII care au participat la
proba de alergare și/sau biciclete.
Competiția s-a desfășurat în cele
mai bune condiții, participanții au
beneficiat de îndrumarea dascălilor
și de asistență medicală.

Copiii au dovedit fair play şi
dragoste pentru sport, iar în final
câștigătorii au fost recompensaţi cu
premii şi diplome, ceilalți primind
diplome de participare, înmânate
de Corina Mulea, PR&Office
Manager/Director HR înlocuitor,
care i-a felicitat pe toți participanții
și le-a mulțumit celor de la Garage
Racing pentru sprijinul acordat,
an de an, în organizarea acestei
competiții.
De asemenea,
Loredana Ofrim,
directorul Liceului
Tehnologic Traian
Vuia, i-a felicitat pe
toți participanții,
le-a mulțumit
partenerilor UACE
și le-a urat tuturor
elevilor o vacanță
frumoasă.

Câștigătorii

În 12 iunie, UAC Europe, Asociaţia NEMUS, în parteneriat cu Garage Racing, preşedinte
Zoltan Toth, au organizat și la Tăuții Măgherăuș ”Cross-ul UACE”, o competiție care a
devenit deja tradiție la Dumbrăvița și a ajuns la ediția a VI-a. Deși evenimentul a fost la
prima ediție la Tăuții Măgherăuș, s-au înscris în concurs aproape 100 de elevi, care s-au
întrecut în două tipuri de probe, alergare şi bicicletă, organizate pe grupe de vârstă.

BICICLETE BĂIEȚI, CLASELE IV-V
Pop Denis
Tetea Roberto
Mihalca Antonio
BICICLETE BĂIEȚI, clasele VI-VII
Joni Pop
Rakoczi Robert
Muntean Cătălin
CROSS Băieți, clasele VI-VII
Florin Adelin
Zaharie Manuel
Varga Andrei
CROSS BĂIEȚI CLASELE IV-V
Apostol Mirel
Moris Denis
Lupan Gabriel
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BICICLETE FETE,
clasele IV-V
Ardelean Alesia și
Marc Andrada
Noje Maria

CROSS FETE, CLASELE IV-V
Pop Maria
Catler Iulia
Măriș Elena
CROSS FETE, CLASELE VI-VII
Suciu Gianina
Crișan Paula
Mihuț Nerea

Gazeta TĂUŢII
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Hram pe „Colina Bucuriei”
din Tăuții Măgherăuș
Biserica din Tăuții Măgherăuș „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” și-a sărbătorit hramul în 24 iunie 2018.
Piatra de temelie a Parohiei II (cum este cunoscută) s-a pus în 28 mai 2016, de către Preasfințitul
Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. În anul 2017, au
început primele săpături la construcția primei biserici de rit ortodox
din orașul Tăuții Măgherăuș, care este situată în Cartierul rezidențial
zona Concesiuni, pe care PS Iustin a numit-o „Colina Bucuriei”,
pentru că este amplasată pe cel mai înalt loc al orașului.

M

ic Aurelian Romulus,
preotul paroh al
Parohiei II din Tău
ții Măgherăuș, a
explicat: „În prezent, s-au efectuat
lucrările integral la subsolul bisericii
și am început lucrarea pe verticală,
adică zidirea cu cărămidă. Biserica
va avea 28 de metri lungime, 15
metri lățime, iar înălțimea va ajunge
la 24 de metri de la cota zero. Tocmai
pentru că pe timpul desfășurării
șantierului nu se poate sluji, s-a luat
decizia, în toamna anului 2016, să
ridicăm o bisericuță provizorie de
lemn, unde să se poată sluji până
când stadiul lucrărilor ne va permite
să ne mutăm în biserica de zid.
Anul acesta, am sărbătorit al doilea
hram, după cel de anul trecut, când
a fost prezent părintele protopop
Fabian Coroian. În soborul de la
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hramul din acest an au fost trei preoți
din orașul nostru și am avut invitat
special un preot din Protopopiatul
Satu Mare, Pașca Viorel, care a ținut
și cuvântul de învățătură. Alături de
mine a fost părintele Filip Dorin de
la Nistru, părintele Stoica Daniel de
la Merișor și părintele Ioan Ulici de
la Bușag, pentru că ceilalți au fost
plecați la hramul de la Mănăstirea
Scărișoara, unde a fost întronizat
Preasfințitul Timotei, arhiereul
vicar al Episcopiei Maramureșului și
Sătmarului.
Atât anul trecut, dar mai ales anul
acesta, ne-am bucurat de parti
ciparea unui număr impresionant
de credincioși, alături de care a fost
prezent și domnul deputat Călin
Matei, domnul primar Anton Ar
delean (primarul nostru care ne
ajută și ne susține), domnul consilier

județean Șunea Sorin, dar și alți
consilieri locali ai orașului. Ne-am
bucurat că au venit credincioși din
tot orașul, nu numai din parohia
noastră. În cuvântul de învățătură,
părintele Pașca Viorel a vorbit
credincioșilor despre însemnătatea
sărbătorii care este și hramul
bisericii noastre, despre importanța
ridicării unei biserici ortodoxe în
orașul nostru și i-a îndemnat pe
enoriași să-și susțină preotul paroh

în misiunea pe care o are și să ajute la
înălțarea acestei sfinte biserici de zid.
Atât domnul deputat, cât și domnul
primar au spus câteva cuvinte în
care i-au asigurat pe credincioși
că-i vor sprijini în această misiune
de construire a primei biserici de
rit ortodox din orașul Tăuții Mă
gherăuș.
Nu știm când vom reuși să slujim
în această biserică, dar toată lumea
se bucură că am progresat destul de
mult dacă ținem cont că, în doar
câteva luni, am terminat subsolul.
Mai ales că săpăturile au început
abia anul trecut în toamnă. Tot anul
trecut, am turnat primii stâlpi de
susținere, apoi am oprit lucrările din
cauza vremii. Am reînceput lucrarea
în forță în această primăvară și iată
că, până la hram, a fost finalizat
subsolul. Iar acum am început
partea de zidire.
Mulțumim pe această cale pentru
sprijinul acordat conducerii Com
paniei UAC Europe și în special
domnului director Daniel Vărzaru.
De asemenea, îi mulțumim dom
nului primar Anton Ardelean, dom

nului deputat Călin Matei și tuturor
celor care ne sunt alături și care ne
vor fi pe mai departe, pentru că orice
ajutor este binevenit.
Dăm slavă Bunului Dumnezeu
pentru toate și mulțumim tuturor
credincioșilor pentru că sunt alături
de Biserică și de preotul paroh”.

„Anul acesta, am sărbătorit al
doilea hram, după cel de anul
trecut, când a fost prezent
părintele protopop Fabian
Coroian”.
Mic Aurelian Romulus,
preotul paroh al Parohiei II
din Tăuții Măgherăuș
Gazeta TĂUŢII
de
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VARA AIST la Tăuţii Măgherăuş

V

ara 2018 este una
specială, în care
echipa AIST, Poarta
deschisă spre lume,
invită copiii la o călătorie unică.
Pornind de la întrebarea „Cine
sunt EU?” activitățile vor cir
cumscrie identitatea fiecăruia
în sânul familiei și a comunității
în care locuiește.
Extinzând sfera de cunoaștere,
copiii vor fi ghidați în limba
engleză prin istorie, geografie,
artă, cultură culinară și muzicală
spre a recunoaște diversitatea
regională a Maramureşului și a
patrimoniului nostru naţional,
în contextul Centenarului Marii
Uniri. Ultima parte a progra
mului va fi dedicată integrării
identităţii româneşti în con
ceptul european, colegii noştri
internaţionali jucând un rol
esenţial în această privinţă.
Prin activităţi de educaţie non
formală, aceştia îşi vor promova
cultura ţării de origine şi-i vor
încuraja pe copii să cunoască şi
să respecte multiculturalitatea
europeană.

Evenimentul face parte din
calendarul de activități desfă
şurate în cadrul proiectului
„Let’s Celebrate the European
Heritage!”, un Serviciu Euro
pean de Voluntariat, imple
mentat de către Asociaţia Ame
rican International School of
Transylvania, finanțat prin
Programul Erasmus+ al Uniu
nii Europene, cu sprijinul com
paniei UAC Europe.
Cu sprijinul UACE, copiii din
orașul Tăuții Măgherăuș
pot participa gratuit la
activitățile inedite organizate
de echipa AIST și voluntarii
internaționali, după
următorul program:

Participarea la activități
nu necesită înscrierea
prealabilă, ci doar prezența
copiilor în locațiile și la
orele stabilite!

Săptămâna 9-12 iulie - Tăuții
Măgherăuș (7-10 ani și 10-14 ani) la
Liceul Tehnologic Traian Vuia, Tăuţii
Măgherăuş
9, 10 iulie - copii de clase primare
11, 12 iulie - copii de gimnaziu
Interval aproximativ activități: 10.0012.00
Săptămâna 16-19 iulie - Bozânta și
Bușag (7-14 ani)
16, 17 iulie – Bozânta, la Şcoală
Interval aproximativ activități: 14.0016.00
18, 19 iulie – Bușag, la Căminul
cultural
Interval aproximativ activități: 10.0012.00
Săptămâna 23 -26 iulie - Băița și
Nistru (7-14 ani)
23, 24 iulie – Băița, la Căminul
cultural
Interval aproximativ activități: 10.0012.00
25, 26 iulie – Nistru, la Liceul
Tehnologic Traian Vuia, Nistru
Interval aproximativ activități: 10.0012.00.

Echipa internațională
este formată din:

Raluca este

coordonatorul de
voluntari din partea
echipei AIST.

Diana Silina are 26
de ani și locuiește în
Riga, Letonia unde
studiază design. Diana
este pasionată de arte,
scenografie, ecologie,
dar are și experiență
în lucrul cu copiii
(babysitting).

Blas Perez are 22 de ani

Manon Pilorge are 19 ani

Maria Martins are 21

Valentin Develay

Andrea Lazaro are 21
de ani și locuiește în
Madrid, Spania, unde
studiază jurnalism.
Andrea are experiență în
voluntariat și activitățile
cu copiii și este
pasionată de teatru/artă.

și locuiește în Zaragoza,
Spania, unde este
student la Finanțe. De
asemenea, a studiat
muzică, la Conservatorul
din Zaragoza
(contrabas).

Jessica Thomas este de

origine nigeriană, are
19 ani și locuiește în
Anglia. Este studentă
la Facultatea de
relații internaționale
și are experiență în
voluntariat și lucrul cu
copiii (3-11 ani).
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Benoit Bonnet, student
la economie, are 19 ani
și locuiește din Nevers,
Franța. Are experiență în
voluntariat și a petrecut
o lună călătorind prin
munții Spaniei (650 km).
De asemenea, Benoit
este familiarizat cu câțiva
scriitori români.

Julia Tohidi are 18 ani
și vine din Arnsberg,
Germania. Tocmai a
terminat liceul și începe
facultatea în Olanda.
Are experiență în
voluntariat și proiecte
ai căror beneficiari sunt
copiii și se poate lăuda
că a organizat singură
un schimb cu o elevă
din Franța (student
exchange).

de ani și provine din
Coimbra, Portugalia.
Maria este masterandă
în inginerie/fizică și are
experiență în voluntariat,
fiind implicată în
proiecte în care a lucrat
cu copii mici (3-12 ani).

și provine din Nevers,
Franța. Are deocamdată
puțină experiență în
voluntariat, dar își
dorește să se implice în
cât mai multe activități.

are 19 ani și vine din
Nevers, Franța. Studiază
chimie și fizică, nu
are încă experiență în
muncă/voluntariat.

Gazeta TĂUŢII
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Pe urmele maramureșenilor
participanți la Marea Unire

Î

n Anul Centenarului, UAC
Europe le-a oferit elevilor din
Tăuții Măgherăuș și Dum
brăvița o excursie educativă.
Astfel, sâmbătă, 9 iunie, douăzeci de
elevi de la Liceul Tehnologic ,,Traian
Vuia”, Tăuții Măgherăuș, coordonați
de director prof. Loredana Ofrim
și un grup de douăzeci de elevi ai
Școlii Profesionale Dumbrăvița,
îndrumați de director prof. Mag
dalena Tomșa, au pornit pe urmele

delegaților maramureșeni la Marea
Unire.
Primul popas s-a făcut la Șișesti,
unde participanții au vizitat Muzeul
Memorial ,,Vasile Lucaciu”. Aici,
prin bunăvoința gazdelor, printre
care s-a numărat și profesorul Fla
viu Andreica, a fost amintit rolul
hotărâtor pe care preotul Vasile Lu
caciu, al cărui mormânt se află chiar
în biserica din incinta muzeului, l-a
avut în înfăptuirea Unirii.

La Sighetu Marmației, elevii au
vizitat Muzeul Satului, un alt loc
de suflet al Maramureșului. Al
treilea obiectiv vizat a fost Casa
Memorială ,,Dr. Ilie Lazăr” de la
Giulești. Pe drumul de la Sighet la
Giulești, profesorul Vasile Dancu
a creionat, cu măiestrie, un portret

al celui care a fost Ilie Lazăr, o altă
personalitate care a făcut parte din
delegația Maramureșului de la Alba
Iulia. Gazda noastră de la Giulești a
fost una din nepoatele lui Ilie Lazăr
care, cu naturalețea femeii simple
de la sat, a reușit să explice tinerei
generații, și nu numai, rolul pe care
unchiul ei l-a avut în înfăptuirea
României Mari.
Scopul activității a fost acela ,,de a
mai scrie o filă în cartea descoperirii
valorilor și adevărurilor românești”.
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Aproape 50 de echipaje de
pescari s-au aliniat la startul
concursului de pescuit
sportiv la crap, care a avut
loc la mijlocul lunii iunie, la
Lacul Nistru. Competiția a
deschis sezonul de pescuit,
după repopulare.

Concurs de pescuit sportiv la crap,
desfășurat la Lacul Nistru,
în 16-17 iunie 2018
Lacul Nistru din oraşul Tăuţii Măgherăuş a fost populat
la începutul lunii iunie cu câteva sute de kilograme de
crap indigen şi crap oglindă (chinezesc). Peştii au fost
eliberaţi în lac înainte de concursul de pescuit sportiv,
care a avut loc în perioada 16-17 iunie 2018 și care a
deschis sezonul de pescuit.
Concursul de pescuit sportiv la crap desfășurat la Lacul
Nistru a devenit deja tradiție și, an de an, are tot mai mult
succes în rândul pescarilor. La ediția din 16-17 iunie, au
participat 44 de echipe - 22 sâmbătă, 22 duminică - și tot
duminică a avut loc și festivitatea de premiere.

12

Câștigătorii
competiției
au fost:
Locul I:
Echipa formată
din: Hitter
Daniel + Pante
Raul  

Locul II:
Echipa formată
din: Iosip Stelian
+ Terheș Ioan
Locul III:
Echipa formată
din: Pop Ionuț +
Nicoară Florin

S-au acordat și cupe precum:
Cea mai mare captură
Captura cea mai mică
Echipa ”Fair-play”
Cea mai tehnică echipă
Pescarul Senior
Pescarul Junior
Pescarul Amator
Trofeul ”Pinocchio și Sirena” .
De asemenea, toți participanții au
primit diplome de participare.
După competiţie, adică din data de
18 iunie, a început oficial sezonul de
pescuit, iar pescarii sunt aşteptaţi la
Nistru.

Gazeta TĂUŢII
de

MĂGHERĂUŞ
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CERERE DE ANGAJARE
Postul dorit: ______________________________

Nume: ____________________ Prenume: _______________________ Data naşterii: ___________

Starea civilă: ______________________ Adresa_____________________________________________
Telefon: ___________________________________
Forma de educaţie/ Instituţia

Câștigătorii concursului
de reciclare, premiați de UACE
cu o excursie

V

-ați întrebat vreodată
ce e o excursie? Poate vi
se pare banal, dar pen
tru un copil care nu a
mai fost niciodată într-o drumeție
e o dilemă foarte serioasă....
Aceasta este răsplata, din acest în
ceput de vară, pentru câștigătorii
competiției de predare de materiale
reciclate, de la Liceul Tehnologic
Traian Vuia din Tăuții-Măgherăuș.
Recompensă oferită cu generozitate
de Compania UAC Europe...
Oare să participăm? ne-am între
bat... Cu siguranță! Mai cu seamă
fiindcă noi, grupa de preșcolari
„Razele de soare” de la Nistru,
suntem „Prietenii naturii - prietenii
pădurii”. Și, fără să fim stimulați de
vreun concurs, nu aruncăm nicio
bucată de hârtie. Toate resturile
le strângem în cutii de carton și le
depozităm, ca apoi să le predăm
pentru reciclare. Vrem să salvăm
măcar un copac din pădurea care
străjuiesc curtea școlii noastre!
Așa că, în ziua stabilită pentru pre
darea hârtiei, cu mic și mare, am scos
din debara tot ce am strâns în... vreo
doi ani. Și, ce să vezi, noi am predat
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E-mail: __________________________________

PERIOADA

Diploma obţinută
şi nivelul de şcolarizare

Cursuri

APTITUDINI

Limba

Citit

Vorbit

Scris

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)

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

cantitatea cea mai mare, urmați, la o
distanță mică, de o clasă de copii cu
puțin mai mari decât noi: clasa I, a
doamnei învățătoare Otilia Mone.
Deci, suntem câștigători și mergem
în excursie! Dar, ce o fi aceea?
Când a venit ziua mult așteptată,
am aflat. Am pornit, împreună cu
prietenii noștri școlari, spre Jibou,
la Grădina botanică Vasile Fati.
Și a fost o experiență unică și mi
nunată! Am văzut atâtea lucruri

frumoase, am trăit atâtea momente
deosebite, încât e greu să le descrii
până nu le lași să se decanteze în
minte.
Concluzia e una scornită de cel mai
mic dintre noi: “excursia e un fel de
plimbare lungă... lungă cât o zi, în care
vezi lucruri frumoase și interesante!
Plimbare care ar trebui să o facem și
cu mama și cu tata, ca să vadă și ei...”
Mulțumim, UAC Europe!
Educatoare Marioara Vinț

Locul de muncă/
Compania

Referinţe pot fi
obţinute de la:

Perioada
angajării

Nume

DATA __________________________

Poziţia/
Funcţia

Funcție

Salariul net
lunar

Responsabilităţile/
Atribuţiile postului

Companie

Telefon

SEMNĂTURA __________________________

www.universalalloy.com

Suntem lideri în industria aeronautică!
Alăturaţi-vă nouă!

postURI VACANTE
STUDII MEDII
Operator producţie
Inspector Calitate
Mecanic
Electrician
Operator Asamblare
Operator CNC
Vopsitor

STUDII
superioare

Vrei
să lucrezi
într-un mediu
curat, cu tehnologie
de ultimă generaţie
şi un salariu atractiv?
Vino să faci parte din
echipa
noastră!”

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.

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.

