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UAC Europe dă startul
unei noi investiții,
de peste 130 de milioane de
Euro, în Maramureș
Daniel Vărzaru,
Chief Financial Officer UAC Europe
Reporter: UAC Europe împlineşte,
în acest an, 10 ani de activitate
în România. Explicați în câteva
cuvinte cum a evoluat investiția
din Dumbrăvița în acest deceniu?
Daniel Vărzaru: Fabrica UAC
Europe din Dumbrăvița a devenit, în
acest prim deceniu de activitate, un
proiect de succes și, în cifre, înseamnă
astăzi peste 1.500 de angajați, sute de
clienți mulțumiți și zeci de premii
naționale și internaționale care atestă
seriozitatea și profesionalismul nos
tru. Tocmai datorită acestui succes
uriaș, investiția din Dumbrăvița a
deschis drumul către alte proiecte
ale Grupului Montana Tech Com
ponents AG, din care face parte
UACE, în România. Astăzi, grupul
nostru de firme are peste 2.000 de
angajați în România și, pe lângă
investițiile din Maramureș, derulează
mai multe proiecte importante în
județele Satu Mare și Brașov. În Satu
Mare, fabrica Alu Menzinken din
Medieșu Aurit va fi finalizată până
la sfârșitul acestui an și în viitor se
preconizează deschiderea unei noi
investiții în acest județ; iar în Brașov,
fabrica Varta Microbattery pregătește
o extindere masivă a activității. Însă
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punctul central al activității noastre
în România rămâne Maramureșul,
prin investiţia din Dumbrăvița și prin
noul proiect pe care UAC Europe
îl va dezvolta în zona Aeroportului
Internațional Maramureș, din Tăuții
Măgherăuș.
Reporter: Ce înseamnă în cifre
noua investiție UAC Europe de la
Tăuții Măgherăuș?
Daniel Vărzaru: În primul rând,
proiectul UAC Europe din Tăuții
Măgherăuș a devenit certitudine,
deoarece la sfârșitul lunii august, în
cadrul şedinței de strategie a grupului,
staff-ul de conducere a aprobat toate
investițiile pe care i le-am prezentat
pentru România. În cifre, proiectul
din zona Aeroportului înseamnă peste
130 de milioane de Euro investiți,
peste 1.000 de locuri de muncă create
și peste 60.000 de mp de construcții,
amplasate pe cele peste 40 de hectare
de teren pe care compania le deține
în zonă. Este o investiția strategică,
unică nu doar în regiune și în țară, ci
și în sud-estul Europei. O investiție
gigant care se preconizează că, în 5 ani
va tripla cifra de afaceri a companiei și
ne va consolida și mai mult poziția de

lider mondial în industria aeronautică.
Proiectul UAC Europe din Tăuți se
va derula până în 2021 și va cuprinde
producția propriu-zisă, care înseamnă
extruziune titaniu, extruziune tuburi
aluminiu, prelucrare titaniu, tratare
și vopsire titaniu și subansamble; un
Centru de Training și Organizația de
Design.
Reporter: Care este stadiul
investiției, în prezent?
Daniel Vărzaru: În acest moment
suntem în derulare cu procedurile de
obținere a avizelor și autorizațiilor.
Avem în derulare la Agenția de Pro
tecție a Mediului, procedura de
avizare a Planului Urbanistic Zonal,
iar în următoarea perioadă intrăm în
procedura de obținere a acordului de
mediu pentru eliberarea autorizației
de construcție. Avem deja Certificatul
de urbanism pentru obținerea autori
zației de construcției și lucrăm la
avizele premergătoare depunerii docu
mentației. Lucrările efective sunt
preconizate să înceapă la sfârșitul lunii
martie 2019, dar în acest moment
pregătim terenul pentru construcții și
putem spune că după 10 septembrie a
început practic proiectul UAC Europe

din Tăuții Măgherăuș. De asemenea,
echipamentele necesare noii investiții
au început deja să fie comandate: s-a
comandat presa pentru extrudare ti
taniu, echipamentul pentru tratare
suprafețe și stația de tratare apă
pentru acest echipament și suntem
în negocieri pentru comandarea cen
trelor de prelucrare. Pentru acest
proiect, UAC Europe a depus o cerere
pentru acordarea de ajutor de stat în
cadrul schemei care are ca obiectiv
stimularea investițiilor cu impact major
în economie. Doresc pe această cale să
mulțumesc autorităților locale, județene
și naționale și tuturor instituțiilor
deconcentrate pentru sprijinul acordat
în derularea proiectelor noastre în
România și să-i asigur totodată că, la fel
ca și până acum, compania noastră va
pune accent pe legalitate, transparență
și seriozitate în activitatea sa, în relațiile
cu comunitatea și cu autoritățile
statului.
Reporter: Au început angajările
pentru noua investiție?
Daniel Vărzaru: Da, deja facem
angajări și pentru noua investiție și
totodată am lărgit modalitățile de
pregătire a angajaților existenţi și a
celor viitori prin diferite parteneriate
cu instituțiile de învățământ. Deja,
Școala profesională cu sediul în Rus,
realizată în parteneriat cu compania
noastră, se bucură de tot mai mare
succes, în 10 septembrie au început
cursurile o nouă generație de 20 de elevi.
Avem o colaborare îndelungată și cu
Colegiul Tehnic Anghel Saligny, care
pregătește de asemenea elevi pentru
specializările de care avem nevoie, iar
anul viitor va absolvi prima promoție.
De asemenea, din acest an, împreună
cu Universitatea de Nord organizăm
un program de masterat care va începe
la 1 octombrie și tot de luna viitoare
vom inaugura la Universitate o sală de
clasă pentru master și un atelier nou
pentru operatorii CNC. De asemenea,

colaborăm cu foarte multe instituții
de învățământ superior din țară, iar în
cursul verii am avut peste 50 de studenți
în fabrică, în cadrul programului de
internship. Revenind la angajări, cei
care vor lucra pe partea de întreținere,
vor începe să lucreze direct acolo, iar cei
care vor fi angajați pe partea de centre
de prelucrare CNC, vor fi introduși în
trainingul nostru derulat împreună cu
Universitatea. Toți cei care vor lucra în
departamentele de producție de la noua
fabrică din Tăuți trebuie să efectueze
în prima fază un stagiu de pregătire de
6 luni-1 an în fabrica din Dumbrăvița.
Această pregătire este esențială pentru
a asig ura continuitatea și standardele
înalte profesionale în noua fabrică.
UAC Europe oferă oportunități unice
de dezvoltare profesională și, de ase
menea, o serie de facilități importante:
salarii peste media de piață, plătite în
totdeauna la timp; bonuri și tichete de
masă; bonusuri de sfârșit de an; prime
de Paște și Crăciun; transport gra
tuit; bonusuri de senioritate; pregătire
profesională continuă; schimburi de
experiență în străinătate; facilități pen
tru copiii angajaților (tabere de vară gra
tuite, cursuri gratuite de limba engleză,
excursii); programe de îmbunătățire
a stării de sănătate și analize gratuite;
concursuri și stimulente pentru impli
care și idei inovative; posibilități de
promovare și multe altele.
Din 1 septembrie, oferim angajaților
și familiilor lor o altă facilitate im
portantă: asigurări medicale care
acoperă analize, consultații, investigații
și imagistică medicală, din orice cauză,
proceduri chirurgicale, spitalizare și
tratamente dentare.
Reporter: Proiectul din
Tăuții Măgherăuș include și o
componentă de implicare în
comunitate?

Daniel Vărzaru: Implicarea în comu

nitatea și responsabilitatea socială
fac parte din politica noastră. Astfel
de proiecte au început deja să fie
implementate în Tăuții Măgherăuș
din acest an, avem deja diferite ac
țiuni, proiecte și parteneriate cu au
toritățile locale, școală, biserică, insti
tuții de cultură.

Reporter: Despre proiectul UAC
Europe din Dumbrăvița?
Daniel Vărzaru: În acest moment,
fabrica din Dumbrăvița este aproa
pe de capacitatea maximă, dar vom
continua și aici investițiile, așa
cum am făcut-o constant în ulti
mul deceniu. De asemenea, vom
continua proiectele de implicare în
comunitatea locală. Avem numeroase
proiecte devenite deja tradiție în toate
domeniile de activitate și încercăm
să ne implicăm în toate proiectele
și prioritățile comunităţii locale: pe
lângă sprijinul constant acordat școlii,
bisericilor și autorităților locale,
ne dorim ca, alături de primărie, să
organizăm o inaugurare a Căminului
Cultural din Dumbrăvița, demnă
de Anul Centenar, și cu sprijinul
CJ Maramureș, care a arătat mereu
deschidere pentru problemele co
munității, să fie reabilitat și drumul
județean spre Dumbrăvița. Cei 10 ani
de activitate au reușit să creeze nu doar
povești de succes ci și modele de bune
practici în ceea ce privește colaborarea
între instituții. UAC Europe și-a dorit
să fie mai mult decât un investitor
în zonă, un partener, un prieten de
nădejde al comunității locale și un
factor de dezvoltare și prosperitate.
Am reușit să ne îndeplinim toate
angajamentele făcute până acum și ne
vom ține de cuvânt și în viitor!

Gazeta TĂUŢII
de

MĂGHERĂUŞ

3

Luni, 10 septembrie, au avut
loc festivități de deschidere
a noului an școlar și în
Tăuții Măgherăuș, la Liceul
Tehnologic „Traian Vuia”
și structura Nistru. La
evenimente au participat
directorul instituției de
învățământ, Loredana Ofrim,
primarul Anton Ardelean,
preoții din oraș, părinți, elevi
și, bineînțeles, profesori.

„Proiectul pe care compania îl dezvoltă în
zona Aeroportului din Tăuții Măgherăuș
va fi o investiție strategică, care pune
Maramureșul pe harta mondială a elitei
industriei aeronautice. UACE Dumbrăvița
este fabrica cu cea mai constantă şi rapidă
creştere economică, care continuă să
ofere locuri de muncă maramureșenilor
și investește, la nivelul județului, sute de
milioane de euro în dezvoltarea acestei afaceri
de succes. Alături de alte investiții locale
sau private, UACE contribuie semnificativ la
creșterea economică înregistrată la nivelul
județului Maramureș”.
Gabriel Zetea,
președintele CJ Maramureș

„Noua investiție pe care UAC Europe o
dezvoltă în zona Aeroportului Internațional
Maramureș reprezintă o oportunitate
deosebită, atât pentru orașul nostru cât
și pentru Maramureș. Este o investiție
strategică, care va pune Maramureșul pe
harta industriei aeronautice și va crea peste
1.000 de noi locuri de muncă. UAC Europe
implementează deja de 10 ani un model
de succes în ceea ce privește implicarea
în comunitate, la Dumbrăvița, și deja din
acest an a început să fie implementat și
în orașul nostru. Administrația locală din
Tăuții Măgherăuș este deschisă investitorilor
și și-a arătat întregul sprijin și întreaga
disponibilitate pentru realizarea acestui
proiect important care va aduce numeroase
beneficii comunității locale”.
Anton Ardelean,
primarul orașului Tăuții Măgherăuș

Cursuri gratuite
de operatori CNC

În noiembrie și decembrie încep cursurile pentru două grupe
de operatori CNC, la Universitatea de Nord Baia Mare. Fiecare
grupă o să aibă 28 de participanți, iar cursurile se vor desfășura pe
durata a 6 luni, vor avea 720 de ore, din care 430 de ore de teorie și
290 de ore de practică, care se vor desfășura la fabrica UAC Europe din
Dumbrăvița.
Cei selectați vor beneficia gratuit de acest curs și, mai mult, vor fi
angajați în cadrul UAC Europe, beneficiind de toate drepturi și facilități
oferite angajaților, inclusiv în perioada în care se organizează cursul.
Cei care au absolvit cel puțin studii medii își pot depune CV-ul la sediul UAC Europe, din comuna
Dumbrăvița nr. 244 A sau la e-mail resurse.umane@universalalloy.com, detalii la telefon 0262-202.330.
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A început şcoala!
Elevii și preșcolarii au început, în 10
septembrie, cursurile anului școlar
2018-2019. Pe parcursul celor două
semestre, elevii vor avea patru vacanțe:
de iarnă, intersemestrială, de primăvară
și vacanța de vară, care anunță sfârșitul
acestui an școlar, pe 15 iunie 2019.
Ministerul Educației a anunțat astăzi
structura anului școlar 2018-2019 și
când vor fi vacanțele școlare în 2018 și
2019.
Cursurile din anul şcolar 2018-2019
încep luni, 10 septembrie și însumează
168 de zile lucrătoare (34 de săptă
mâni), conform calendarului aprobat
de Ministerul Educației Naționale.
Structura anului școlar 2018-2019
cuprinde:

semestrul I, în perioada: 10 septembrie
2018 - 1 februarie 2019;
semestrul al II-lea, în perioada: 11
februarie 2019 - 14 iunie 2019.

Vacanţele școlare ale elevilor din
toate ciclurile de învățământ sunt
programate astfel în 2018 și 2019:
- vacanţa de iarnă, în perioada: 22
decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019;
- vacanţă intersemestrială, în perioada:
2 - 10 februarie 2019;
- vacanţa de primăvară, în perioada:
20 aprilie - 5 mai 2019;
- vacanţa de vară, în perioada: 15
iunie - 15 septembrie 2019.
Suplimentar, clasele din învăţământul
primar şi grupele din învăţământul
preşcolar beneficiază de o vacanţă
școlară în săptămâna 27 octombrie - 4
noiembrie 2018.
Pentru clasele terminale din învăţă
mântul liceal, anul şcolar se încheie în
data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a
VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Primarul orașului Tăuții
Măgherăuș, Anton Ardelean,
le-a urat mult succes
elevilor și profesorilor în
noul an școlar, asigurându-i
totodată de întregul sprijin
al administrației publice
locale. Ca și până acum,
modernizarea infrastructurii
școlare, susținerea activității
educative și extrașcolare și,
mai ales, dialogul permanent
și parteneriatul cu părinții
și profesorii vor constitui
priorități de bază ale
primarului și Consiliului Local
al orașului Tăuții Măgherăuş și
în viitor.

Programul național „Școala altfel” se
va desfășura în perioada 1 octombrie
2018-31 mai 2019, pe o perioadă de
5 zile consecutive lucrătoare, a căror
planificare se află la decizia unității
de învățământ, anunță Ministerul
Educației.

„Dragi elevi, bine aţi revenit la şcoală!
Gândurile noastre se îndreaptă
în mod special către elevii din
clasa pregătitoare și din clasa I,
ca și către proaspeții liceeni. Le
urăm mult succes lor și tuturor

celorlalți elevi și preșcolari!
Noi, dascălii voștri, ne dorim
ca în noul an şcolar să
depuneți eforturi susținute de
a vă forma, de a accede la noi
cunoștințe, la noi competențe
care vă vor transforma și vă
vor ajuta să vă dezvoltați
personalitatea și să îmbrățișați,
mai târziu, cariera dorită.
Stimați părinți, vă mulțumim
pentru efortul zilnic pe care îl
faceți în susținerea parcursului
educațional al copiilor
dumneavoastră și vă invit să
vă implicați cât mai mult în
viaţa şcolii. Doar printr-un

parteneriat real şi corect între
şcoală şi familie vom putea
avea un învăţământ de calitate.
În dezvoltarea unei educaţii
autentice pentru viaţă a
copiilor noștri este esenţială
cultivarea unei legături
statornice şi a unei cooperări
eficiente între şcoală, familie,
comunitate locală.
Vă dorim tuturor multă
sănătate, putere de muncă,
un an școlar foarte bun, cu
rezultate deosebite!”
Loredana Ofrim, directorul
Liceului Tehnologic „Traian
Vuia” Tăuții Măgherăuș
Gazeta TĂUŢII
de

MĂGHERĂUŞ
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„Ca angajat UACE de 10 ani
recomand această companie
tuturor celor care își doresc un loc
de muncă sigur și pe termen lung”
UAC Europe a demarat, din 10 septembrie, proiectul noii investiții din zona Aeroportului
Internațional „Maramureș” din Tăuții Măgherăuș. O investiție strategică care oferă numeroase
beneficii comunității locale și care reprezintă o oportunitate extraordinară pentru locuitorii orașului
care își doresc o carieră durabilă într-o companie de elită.
UAC Europe a început deja
recrutarea de personal, dar este
foarte important de știut că toți cei
care vor lucra în departamentele
de producție de la noua fabrică din
Tăuți trebuie să efectueze în prima
fază un stagiu de pregătire de 6 luni
- 1 an în fabrica din Dumbrăvița.
Această pregătire este esențială
pentru a asigura continuitatea și
standardele înalte profesionale în
noua fabrică.
Compania are mai mulți angajați
care locuiesc în orașul Tăuții Mă
gherăuș, unul dintre ei, Cristian
Cherecheș lucrează în cadrul
companiei chiar de la început,
având deja o experiență de un
deceniu. Cristian Cherecheș a luat
parte la toate etapele de dezvoltare
ale companiei, cunoaște foarte bine
activitatea UACE, echipa și mai ales
avantajele și facilităţile oferite de
UAC Europe:
„Din proprie experiență, ca angajat
UACE de 10 ani recomand această
companie tuturor celor care își
doresc un loc de muncă sigur și pe
termen lung. În mod cert, ținând
cont că perioada de investiție și
dezvoltare va fi în jur de 8 ani, în
acest timp se va investi masiv la
Tăuţii Măgherăuș, iar în asemenea
locuri cu investiții de asemenea
anvergură, perspectiva pe termen
lung este foarte bună. Nu este o
companie de genul uneia din Satu
Mare, nu dau nume, dar acolo este
o fabrică cu 4 mii de angajați, dar
utilajele sunt închiriate, deci ei
mâine, dacă nu le convine ceva și
condițiile economice din România
se schimbă, închid și pleacă. UAC
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Europe este în schimb o companie
care investește și construiește pe
termen lung. M-au întrebat și pe
mine oameni din Tăuți care vor să
se angajeze la UAC și le-am explicat
că și dacă vor lucra la fabrica de la
Tăuții Măgherăuş, trebuie să vină la
Dumbrăvița pentru că este necesară
o perioadă de câteva luni pentru a se
specializa.
În felul acesta își găsesc locul în
fabrică și au șansa să se dezvolte
profesional. Pentru că interviul de
angajare este de fapt o preselectare,
însă pe baza aptitudinilor poate
fi mutat pe alt post. Pentru că
în perioada aceasta de instruire,
relaționând cu angajatul îți dai
seama pe ce direcție este mai bun
și se orientează în funcție de ce
nevoi vor fi la viitoarea fabrică.
Lucrurile se mișcă foarte bine cu
deschiderea fabricii de la Tăuți, de
aceea în această perioadă cei care
se specializează la Dumbrăvița, vor
ști exact ce trebuie făcut când se va
inaugura noua fabrică. În esență,
oamenii trebuie să știe că motivația
pentru a lucra la UACE este că e o
companie pe termen lung și foarte
lung. Este o companie lider mondial
în industria cu cea mai mare
dezvoltare pe plan internațional”.
Și Călin Vălean locuiește
în Tăuții Măgherăuș și lucrează la
UAC Europe de doi ani și jumătate.
Evoluția sa profesională este un
exemplu că UAC Europe oferă posi
bilități de avansare rapidă: „Când
m-am angajat, nu știam că vor
deschide o fabrică și la Tăuți. Eu am
fost tehnician proiectant, dar acum

de la începutul lunii m-am mutat la
machining. Ca orice angajat UACE,
la început nu am știut ce aveam de
făcut, pentru că este un domeniu
în care nu ai cum să ai experiență,
așa că am început cu o perioadă de
instruire.
În mod normal, instruirea durează
6 luni, dar dacă ești interesat, tot
timpul poți să înveți lucruri noi. Pot
să spun celor care vor să se angajeze la
UACE că inițial interviul este unul
general, iar după ce ești angajat te
orientezi pe ceea ce ți se potrivește,
pentru că cei din conducere își dau
seama în funcție de aptitudini pe
ce post te vei descurca cel mai bine,
pentru că este important să-ți placă
ceea ce faci. Ar fi ideal pentru mine
ca după ce se deschide fabrica de la
Tăuți să mă pot muta acolo, însă
vom vedea unde este mai mare
nevoie de mine. Eu am mai lucrat
și în alte părți, dar aici apreciez
seriozitatea și siguranța locului de
muncă. Eu locuiesc doar de doi ani
în Tăuți, iar la cei care m-au întrebat
le-am spus că și dacă nu este încă
deschisă fabrica UACE la noi în
oraș, este important să se angajeze
din timp, pentru că pentru a începe
să lucreze la Tăuți trebuie să vină
aici să învețe meserie. Recomand
oricui să se angajeze la UACE. Pe
lângă numeroase facilități, este
asigurat gratuit și transportul din
Tăuții Măgherăuș”.
Mihai Balaj locuiește de 11
ani în Tăuții Măgherăuș și lucrează
la UAC Europe de 7 ani: „Eu lucrez
la UACE de 7 ani, de la vârsta de
21 de ani. Când am început să

„În esență, oamenii trebuie
să știe că motivația pentru
a lucra la UACE este că e o
companie pe termen lung și
foarte lung. Este o companie
lider mondial în industria cu
cea mai mare dezvoltare pe
plan internațional”.

„După ce ești angajat te
orientezi pe ceea ce ți se
potrivește, pentru că cei din
conducere își dau seama în
funcție de aptitudini pe ce post
te vei descurca cel mai bine,
pentru că este important să-ți
placă ceea ce faci”.

Cristian Cherecheş

Călin Vălean

lucrez, în 2011, am fost la ambalare,
dar acolo am stat foarte puțin
timp, pentru că dacă vrei ceva mai
mult și cei din conducere văd că
poți mai mult, foarte ușor poți să
avansezi. Așa că m-am mutat pe alt
post, ca operator CNC, deci m-au
specializat să lucrez pe mașini cu
comandă numerică, iar după ce
mi-am terminat studiile am trecut
pe postul de inginer proiectant
tot în același departament. Pot să
spun din proprie experiență că cei
din companie te încurajează să te
dezvolți personal și te promovează.
Sincer, când m-am angajat, m-am
angajat din curiozitate pentru că am
auzit de UACE și că e o companie
de renume mondial și voiam să văd
ce se face aici. Am venit, am văzut,
mi-a plăcut și iată că au trecut de
atunci 7 ani.
Avem foarte multe beneficii: al 13lea salariu, avem prime de Crăciun,
de Paști, UAC Picnic din 15 au
gust cu multe premii, activități
pentru copiii angajaților, asigurare
de sănătate, dacă vii cu o inovație
care să ușureze munca ești premiat,
programe pentru sănătate cu tot
felul de consultații. Apreciez că ei te
ajută să avansezi.

De exemplu, când am devenit ope
rator CNC m-au trimis la specia
lizare pe banii lor. Avem asigurat
transportul din Tăuți, iar când
se va deschide fabrica din Tăuții
Măgherăuș voi fi la 5 minute de
mers cu bicicleta. Am câțiva colegi
care s-au angajat din Tăuți și care
nu înțeleg de ce i-au angajat la
Dumbrăvița, dacă se va deschide
fabrica de la Tăuți anul viitor. Eu am
încercat să le explic faptul că trebuie
să fie pregătiți și specializați pe când
se deschide noua fabrică, iar încet,
încep să înțeleagă și alții. Pentru că
este logic că nu poți să fii la fabrica
nouă dacă nu ești pregătit să știi ce
ai de făcut. Dar în felul acesta, până
se specializează oamenii, lucrările de
deschidere a noii fabrici evoluează.
De asemenea, pentru comunitatea
din Tăuți este foarte bine că se
deschide o nouă fabrică, deși sunt
și altele. Pentru că în felul acesta
oamenii pot opta pentru un loc de
muncă de calitate, dar și angajatorul
își poate selecta oameni de calitate
și serioși. Sunt mulți oameni din
Tăuți care se orientează spre UACE
pentru că văd exemplul concret de
la Dumbrăvița și ceea ce s-a făcut
aici. Eu m-am interesat de-a lungul

„Pot să spun din proprie
experiență că cei din
companie te încurajează
să te dezvolți personal și te
promovează”.
Mihai Balaj

timpului, dar nicio altă fabrică nu
mi-a oferit mai multe oportunități
decât UACE. Mă bucur că va exista
o fabrică în Tăuți pentru că am
văzut ce face UACE în comunitatea
locală de la Dumbrăvița.
Nicio fabrică din Tăuți nu face ce
face UACE în Dumbrăvița, și în
mod sigur vor face la fel și pentru
comunitatea din Tăuții Măgherăuș.
Eu am rămas plăcut surprins de
UACE când am văzut cum se
implică în comunitate, când am
văzut că le oferă copiilor angajaților
tabere de vară, tabere de engleză,
pe tineri îi școlarizează să nu fie
muncitori necalificați, susțin școala,
au făcut parcuri de joacă și multe alte
investiții. Sunt sigur că și în Tăuții
Măgherăuș o să-și pună UACE
amprenta într-un mod benefic, așa
cum au făcut la Dumbrăvița.
Le-am recomandat multora să se
angajeze la UACE, dar unii au zis
că nu s-ar duce așa departe. Drumul
durează vreo 30 – 40 de minute,
dar cei din Cluj, de exemplu, care
fac o oră și jumătate să ajungă la
lucru în aceeași localitate, ce să
zică? Oamenii care sunt deschiși la
minte și vor să lucreze nu au această
problemă”.
Gazeta TĂUŢII
de

MĂGHERĂUŞ
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În perioada 3 - 10 septembrie,
la Tăuții Măgherăuș s-a
desfășurat Proiectul „Târgul
European”, finanțat prin
UNIUNEA EUROPEANĂ, în
cadrul programului Europa
pentru cetățeni.
Proiectul a permis întrunirea
cetățenilor din orașele
înfrățite precum: Aszod
(Ungaria), Martfu (Ungaria),
Tisovec (Slovacia) și Tuchow
(Polonia).

Proiectul „Târgul European”

S

copul proiectului a fost
acela de a creşte nivelul
de conştientizare al par
ticipanţilor şi al publicului
larg cu privire la valorile comune
şi la importanţa conservării şi a
promovării Patrimoniului Cultural
European, ca resursă comună.
În data de 8 septembrie, delegațiile
au participat la slujba religioasă
de la Biserica Romano-Catolică
din Băița, unde corul de femei
Stellaria Media din Aszod a
susţinut un concert. După slujba
religioasă, la Centrul Cultural „Ion
Șiugariu” din Băița s-au intonat
imnurile țărilor participante, de
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către Fanfara Stibina, au avut loc
discursurile primarilor şi al doamnei
ministru al Sănătății, Sorina Pintea,
concertul Fanfarei „Stibina” & ma
jorete, spectacol de dans sportiv,
Ansamblul Folcloric „Mălinul”
- dansuri tradiționale românești,
precum și evenimentul „Nunta de
Aur” - sărbătorirea cuplurilor care
în cursul anului au împlinit 50 de
ani de căsătorie.
S-au prezentat materiale video/
power point, iar datorită faptului că
oraşele Tisovec (Slovacia) şi TăuţiiMăgherauş (România) îl omagiază pe
poetul Ion Şiugariu, ca erou comun,
2 zile au fost dedicate cunoaşterii şi
promovării vieţii şi operei acestuia,
iar în cadrul unei cine interculturale,
oaspeții îmbrăcați în port popular au
prezentat gastronomia specifică țării
lor.

Oaspeții au vizitat Muzeul „Misztotfalusi Kiss Miklos” din
Tăuții Măgherăuș, Biserica Reformată din Tăuții Măgherăuș,
Casa Memorială „Ion Șiugariu”, Baza Ulmu din Ulmoasa, Lacul
Nistru și au participat la un atelier de olărit unde un meșter
popular a oferit o lecție de olărit.

Gazeta TĂUŢII
de

MĂGHERĂUŞ
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Un pas uriaș făcut de Aeroportul
Internațional Maramureș:
primul zbor charter
Încă un pas uriaș făcut de către Aeroportul Internațional Maramureș și Consiliul Județean
Maramureș înspre atingerea obiectivelor asumate în fața maramureșenilor în 2016.
Săptămâna trecută, în salonul oficial al Aeroportului Internațional Maramureș, a fost anunțată
oficial cursa charter Baia Mare Antalya prin operatorul Christian
Tour începând cu iunie 2019.
Tarom și Christian Tour
devin astfel primii parteneri
ai Consiliului Judeţean și ai
Aeroportului Internațional
Maramureș.

C

hristian Tour, cel mai
mare operator de char
tere din România și
Aeroportul
Interna
țional Maramureș anunță o nouă
destinație pentru locuitorii jude
țului nostru: Antalya, Turcia.
Zborurile spre această destinație vor
fi săptămânale, în regim de curse
charter, începând din luna iunie
2019. Cursele vor fi operate de
Christian Tour în fiecare zi de luni,
începând cu data de 17 iunie 2019.
Cursa charter Antalya va aduce mai
aproape Turcia de Maramureș. La
doar două ore și un sfert distanță,
turiștii vor putea fi mai aproape
de una dintre cele mai populare
destinații de vacanță din ultimii ani,
Antalya fiind căutată atât de familiile
cu copii care vor să se relaxeze, cât
și de cei care caută adrenalină în
concediu, fiind locul ideal pentru
practicarea unor sporturi precum
rafting și parasailing.

„Anul 2018 a fost, de departe, anul
Turciei, iar Antalya a fost regina
destinațiilor de vacanță. În acest
sezon estival, Christian Tour a
operat nu mai puțin de 17 zboruri
pe săptămână către această regiune
din Turcia, cu plecare de pe marile
aeroporturi din țară, și aproximativ
35.000 de turiști români au călătorit
cu noi, în Antalya. Pentru 2019,
era firesc să includem în planurile
noastre și Maramureșul, odată cu
redeschiderea aeroportului interna
țional de aici, și să le oferim și
locuitorilor din acest județ frumos,
șansa de a descoperi Antalya cu zbor
direct”, a declarat Raluca Hatmanu,
director de marketing și comunicare
al Christian Tour.
Astfel, în sezonul estival 2019, la
nivel național, agenția de turism va

opera 20 de zboruri pe săptămână
către Antalya, odată cu includerea
unor aeroporturi noi: Maramureș,
Craiova, Bacău și Târgu Mureș.
Zborurile din Maramureș vor
începe în 17 iunie 2019 și se vor
încheia la 16 septembrie 2019, fiind
preconizate 14 astfel de curse către
Antalya, numai din județul nostru,
cu avioane de 162 sau 189 de locuri,
în funcție de solicitările turiștilor.

se depășește acest termen. Până la
expirarea perioadei Early Booking,
turistul plătește 50% din prețul
vacanței, iar diferența o achită cu
21 de zile înainte de plecare. Așadar,
persoanele care își rezervă din timp
vacanța au șansa de a o plăti în rate,
ceea ce reprezintă un avantaj de care
tot mai mulți români vor să profite”,
a adăugat Erdinc Adali.

restaurante pentru copii”, a precizat
Erdinc Adali, directorul comercial
pe destinația Turcia din cadrul
Christian Tour.
În ceea ce privește prețul unei vacan
țe, un pachet care include 7 nopți de
cazare la un hotel de 4 stele în regim
all inclusive și bilete de avion pe ruta
Baia Mare - Antalya costă de la 399
euro de persoană, cu toate taxele
incluse.
„Este foarte importantă perioada
în care turistul își rezervă vacanța.
În câteva cuvinte: cu cât mai
repede cu atât mai bine. Persoanele
care își cumpără vacanța din timp
beneficiază de condiții extrem de
avantajoase: 25 de euro avans dacă
se înscriu până la sfârșitul lunii
septembrie sau avans de 25% dacă

Alături de directorul Aeroportului
Internațional Maramureș, Dorin
Buda și de reprezentanții Christian
Tour s-au aflat și președintele Con
siliului Județean, Gabriel Zetea și
primarul orașului Tăuții Măghe
răuș, Anton Ardelean. În cuvântul
său, șeful administrației județene
a arătat că, atât el, personal, cât și
maramureșenii așteaptă de foarte
mult timp momentul în care de
pe Aeroportul Internațional Ma
ramureș vor începe cursele inter
naționale.
„Au fost piedici, greutăți, a fost o
investiție de 20 de milioane de euro
realizată aici. Și este foarte greu să
faci un proiect când nu ai bani, însă

Consiliului Județean Maramureș,
alături de întreg aparatul propriu al
Aeroportului Internațional au reușit
să ducă investiția la bun sfârșit.
Facem deja primii pași spre ceea ce
ne dorim cu toții, ca Aeroportul
Internațional Maramureș să fie
principala poartă de intrare în județ.
TAROM a început să efectueze
cursele interne dinspre Baia Mare
spre București și retur, iar din vara
viitoare, noul partener, Christian
Tour va introduce chartere spre
Antalya. Administrația locală va
face toate demersurile pentru a-i
susține să dezvolte afaceri în județul
nostru”, a conchis președintele CJ
Maramureș, Gabriel Zetea.
Șeful administrației județene a
vorbit și despre aprobările necesare
în vederea realizării noului termi
nal, dar și despre planurile privind
dezvoltarea Aeroportului pe zona
cargo. Această investiție care va fi
realizată în colaborare cu UACE
Dumbrăvița, se va ridica la 150 de
milioane de euro și va crea apro
ximativ 1.000 de noi locuri de
muncă.
„Pentru 2019, era firesc
să includem în planurile
noastre și Maramureșul,
odată cu redeschiderea
aeroportului internațional
de aici”.
Raluca Hatmanu, director
de marketing și comunicare
Christian Tour

„Românii aleg Antalya datorită
raportului calitate-preț foarte bun,
pentru serviciile ireproșabile, dato
rită hotelurilor de 5 stele pe care le
găsesc aici și a plajelor Blue Flag.
De asemenea, pentru familiile cu
copii contează foarte mult faptul că,
în resorturi găsesc locuri de joacă,
animatori, piscine pentru cei mici,

„Consiliul Județean Maramureș are o miză extrem de importantă în
ceea ce privește Aeroportul Internațional și sperăm că aceste vești bune
vor fi tot mai multe în viitorul apropiat. Mulțumesc încă o dată noului
nostru partener, Christian Tour și doresc companiei mult succes în
dezvoltarea afacerilor în Maramureș”.
Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș
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Te așteptăm la cea de a VI-a
Ediție a Festivalului Național
Muzical „Lira” 2018!
Înscrie-te până pe 25
Octombrie
la secțiunile:
- Muzică ușoară
- Muzică clasică
- Muzică populară
- Secțiunea Suplimen
tară „Vreau să arăt că
pot, vocea de 5 stele”
- Secțiunea „Centenar
România”
- Secțiunea DEBUT Pași spre scenă.

Noutăți:

Cinci tinere au reprezentat
orașul Tăuții-Măgherăuș

n Festivalul Muzical
„Lira” 2018 se va
desfăşura în două locaţii
diferite, respectiv Casa
de Cultură a Oraşului
Tăuţii-Măgherăuş
(secţiunea muzică
uşoară/ secţiunea
„Vreau să arăt că pot!”)
şi Centrul Cultural
„Ion Şiugariu” Băiţa
(secţiunea muzică
populară/ clasică/
secţiunea „Centenar”).

la Campionatul European
de Majorete

Î

n Cu ocazia Centena
rului, doar în acest an
puteţi participa la sec
ţiunea „România 100”.
n Am structurat un nou
barem de notare care poate
fi consultat pe site.
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Detalii şi Regulament:

n Notele vor fi publicate în

ziua Galei laureaţilor.

www.festivalullira.weebly.com
Tel: 0763719843 / 0726631066

n A fost introdusă Lira
grupei, premiu pentru cea mai
mare medie în cadrul fiecărei
categorii de vârstă.

Înscrie-te acum! Poți fi chiar tu următorul câștigător al marelui
trofeu, iar noi îți pregătim locul de onoare alături de membrii
juriului la următoarea ediție!

Email: festivalullira@gmail.com

Vă așteptăm!

n perioada 7-9 Septembrie
a avut loc, în Serbia, Cam
pionatul European de Majo
rete, unde, 5 dintre majoretele
noastre au reprezentat cu mândrie
țara, orașul și clubul din care fac
parte (CS Colibri, Tăuții-Măghe
răuș). După munca pe care au
depus-o, au apărut și rezultatele
mult așteptate:
Solo pom-poms (Junioare) - Podina
Maria-Salomea: Locul 2
Duo pom-poms (Junioare) - An
dreica Oana-Carla & Ghisa DariaAlessia: Locul 2
Duo pom-poms (Senioare) - Bud
Rebeca-Cristina & Pop Evelin:
Locul 3

Felicitări maxime fetelor, antrenoa
relor (Kovacs Florentina & Kovacs
Beatrix), dar și părinților pentru
toată perseverența, răbdarea, spri
jinul și munca de care dau dovadă!
Suntem foarte mândri de voi!!! În
timpul lor liber ele au preferat să
facă antrenamente în plus în locul
altor activități, cu multă muncă și
puțin efort fetele noastre, pentru
primul lor Campionat European, au
primit rezultate foarte bune.
Mulţumiri Primăriei,
Consiliului Local și Liceului
Tehnologic din TăuțiiMăgherăuș pentru tot sprijinul
acordat!
Gazeta TĂUŢII
de
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Orașul Tăuții Măgherăuș va fi
STAȚIUNE TURISTICĂ
DE INTERES LOCAL

www.universalalloy.com

CERERE DE ANGAJARE
Postul dorit: ______________________________

Nume: ____________________ Prenume: _______________________ Data naşterii: ___________

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

E-mail: __________________________________

PERIOADA

Diploma obţinută
şi nivelul de şcolarizare

Cursuri
După o dezvoltare economică fulminantă,
administrația locală din Tăuții Măgherăuș încearcă
acum să dezvolte mai mult și turismul în zonă,
transformând orașul în stațiune turistică de
interes local. Împreună cu o echipă de arhitecți,
Primăria lucrează la documentațiile necesare
pentru atestarea fiecărei localităţi din oraș, cu
specific local. În acest fel, administrația locală va
putea accesa fonduri europene pentru proiecte în
domeniul turismului.

O

rașul Tăuții Măgherăuș
a devenit un exemplu
de bune practici în
atragerea de investitori
și dezvoltarea economiei locale.
Acum, administrația locală dorește
să transforme și turismul într-un
motor de dezvoltare, iar primul
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pas în acest sens va fi transformarea
orașului în stațiune turistică de
interes local. Deja primăria lucrează
împreună cu o echipă de arhitecți
la documentațiile necesare acestui
demers. Primarul Anton Ardelean
spune că: „Ne bazăm în primul
rând pe existența Aeroportului
Internațional care este o poartă
turistică de intrare în județ și pe
tot ce este în jurul aeroportului,
dezvoltarea industriei și tot ce vine
în continuare, după aceea fiecare
localitate cu specificul ei, de exemplu
zona Nistru este o localitate verde,
cu Lacul Nistru și zona de agrement,
plus turismul minier; apoi mă refer
la Vârful Pietroasa unde vrem să
construim o telecabină pentru

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)
acces la domeniul schiabil LunaȘes din Negrești”. De asemenea,
administraţia locală dorește să
valorifice și potențialul oferit de
cursurile de apă din cartierele
orașului, dar și de pensiunile private
existente și de cabanele Romsilva.
La toate acestea se adaugă și traseele
marcate din Tăuți, Nistru, Băița și
Ulmoasa.
Primarul spune că: „Important este
să facem un studiu de fezabilitate
bun și să îl înaintăm la Ministerul
Turismului și la toate forurile care
trebuie să dea avizul și cred că în
două-trei luni, cel târziu la începutul
anului 2019, dacă documentația
va fi bună, va apărea Hotărârea de
Guvern în acest sens”.

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

Toţi cei care vor lucra
în departamentele de
producţie de la noua fabrică din
Tăuţi trebuie să efectueze în prima
fază un stagiu de pregătire de 6
luni - 1 an în fabrica din Dumbrăviţa.
Această pregătire este esenţială
pentru a asigura
continuitatea și standardele înalte
profesionale în noua fabrică.

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.

