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UAC Europe, compania cu cea 
mai rapidă şi constantă dezvoltare 
din Nord Vestul ţării, continuă să 
investească în Maramureş, generând 
prosperitate, dezvoltare şi inovaţie. 
O nouă investiţie care pune 
Maramureşul şi România pe harta 
mondială a liderilor unei industrii 
elitiste: industria aeronautică. 
În urmă cu un an, UAC Europe 
anunţa achiziţionarea unui teren 
în zona Aeroportului Internaţional 
Maramureş, în vederea demarării 
unei noi investiţii, complementare 
celei de la Dumbrăviţa, care a ajuns 
la circa 1200 de angajaţi. La un an 
de la tăierea panglicii şi realizarea 
primei săpături la terenul pe care va fi 
realizată noua investiţie, UAC Europe 
demarează un proiect ambiţios, unic 
în România. Noua investiţie de la 
Tăuţii Măgherăuş se va derula în trei 
etape, se va cifra în total la peste 250 

de milioane de Euro şi va crea peste 
2000 de noi locuri de muncă. Prima 
etapă a acestei investiţii va fi demarată 
anul acesta.
Daniel Vărzaru, Chief Financial Offi
cer UAC Europe, explică: „Această 
primă etapă a investiţiei  noas tre în
seamnă o organizaţie de proiectare 
componente şi structuri aeronave. Este 
o investiţie nouă pentru grupul UACE 
şi Montana Tech AG şi va fi una dintre 
cele mai moderne organizaţii de design 
din România şi Europa. În plus, vom 
crea un centru modern de training 
care va deservi atât fabrica actuală 

din Dumbrăviţa cât şi noua investiţie. 
Pe partea de proiectare vom crea o 
echipă de peste 130 de ingineri şi am 
început deja recrutarea de personal, 
selecţia se face atât din extern cât şi 
din cadrul companiei. Este un pas 
important pe care UACE îl face în 
dezvoltarea înaltelor tehnologii. Prin 
această investiţie devenim nu doar o 
companie care produce ci şi una care  
proiectează. Prima fază de investiţie 
va include şi o hală de producţie pe 
partea de prelucrare titaniu aluminiu. 
Acest proiect, împreună cu fazele de 
investiţie a fost prezentat şi Guvernului 

României, autorităţilor judeţene 
şi locale şi a fost privit cu multă 
deschidere, ni sa promis tot sprijinul 
în realizarea lui. Construcţia efectivă 
va demara la începutul anului viitor, 
iar investiţia se va derula pe parcursul 
a 57 ani, însemnând în total circa de 
2000 de locuri noi de muncă şi peste 
250 de milioane de Euro investiţi. Va 

fi una dintre cele mai mari investiţii 
din România şi va pune ţara noastră pe 
harta mondială a aeronauticii”. 

Corina Mulea, PR&Office Manager, 
spune că noul centru de training va 
oferi pregătire teoretică şi practică atât 
pentru angajaţii existenţi cât şi pentru 
personalul nou recrutat de companie: 
„Va fi un centru dedicat unde se vor 
putea ţine cursurile teoretice dar şi 
practice, o să avem amenajate mici 
ateliere în care se vor instrui angajaţii 
practic. De acest centru vor beneficia 
atât noii angajaţi cât şi cei existenţi, 
atât de la fabrica din Dumbrăviţa 
cât şi de la noua investiţie din Tăuţii 
Măgherăuş”.

„Vorbind de partea de execuție, 
Departamentul nostru de 
ingi nerie din UACE se ocupă 
de prelucrarea datelor tehnice, 
astfel încât să putem executa 
piesele care se vor monta pe 
avioane. Ceea ce se dorește să 
se facă la fabrica de la Tăuții 
Măgherăuș în materie de  
proiectare este foarte important 
datorită faptului că pe lângă 
prelucrarea pieselor am putea să 
le și proiectăm în astfel încât să 
le executăm la costuri mult mai 
mici, cu o fiabilitate mai mare  
și un design mai performant. 

Ideea este să se facă un Depar
tament de  Proiectare nu al 
dispozitivelor și echipamentelor 
de execuție, ci al produselor 
care sunt parte componentă din 
avioa nele noastre. Partea de 
design implică mai mult decât 
să se lucreze pe partea de 3D, 
întrucât ține cont și de simulări, 
de analize structurale, ceea ce 
înseamnă analize din punctul de 
vedere al funcționării reperelor 
(materiale, simulări în condiții 
reale, rezistență, alegerea de ma
teriale etc.). Pentru această parte 
de proiectare o să avem nevoie de 

ingineri foarte buni, care cunosc 
foarte bine proiectarea mecanică, 
iar acel departament va fi 
dotat cu echipamente de ultimă 
generație. Echipa va fi instruită 
și coordonată de autoritatea de 
proiectare Airbus, Boeing, Bom
bardier, de cei cu care vom lucra 
noi pe diverse proiecte. Se dorește 
să preluăm pachete de la fiecare 
mare companie aeronautică și să 
venim cu anumite îmbunătățiri 
la avioane, chiar și concepte noi, 
care să fie duse de la proiectare 
până la execuție și livrare  
în forma finală”. 

O nouă investiţie  
a UACE în România 

UAC Europe pune din 
nou România pe harta 
mondială a liderilor din 
industria aeronautică, 
printr-o nouă investiţie 
care va fi dezvoltată în zona 
Aeroportului Internaţional 
Maramureş şi care se va 
derula în trei etape. Prima 
etapă va fi demarată în acest 
an şi va deveni una dintre 
cele mai moderne investiţii 
de acest fel din România şi 
chiar din Europa. 

Noua organizaţie de Proiec-
tare din cadrul UAC Europe va 
fi condusă de John Daniels. 
John Daniels are peste 25 de 
ani de experienţă în inginerie 
şi producţie, incluzând chiar 
Formula 1 şi Industria Aero-
spaţială. Are o diplomă de 
inginer manager de la Uni-
versitatea Hertfordshire şi a 
lucrat în mai multe programe 
dintre care Ferrari F1, Lotus 
F1, McLaren RoadCar, A400 
M, Boeing Dreamliner, A380 şi 
A350. A condus şi a gestionat 
echipe de inginerie multi-
disciplinare şi proiecte care 
asigură calitatea produselor 
cu importanţă vitală pentru 
siguranţa aviatică. A ocupat 
postul de director de inginerie 
şi a fost responsabil pentru 
instruirea şi evaluarea tuturor 
celor care şi-au pus semnătura 
pe proiecte importante. În 
plus, a fost puternic implicat 
în gestionarea operaţională a 
unui număr mare de afaceri 
de milioane de dolari. John 
aşteaptă cu nerăbdare să se 
alăture echipei UACE pentru 
a contribui la continuarea 
dezvoltării organizaţiei prin 
construirea şi dezvoltarea unei 
funcţii dedicate de proiectare 
şi analiză pentru extinderea 
portofoliului UACE.  

Campus de training şi design

Corina 
Mulea, 
PR&Office 
Manager

Hală producţie  
componente aluminiu  
şi titaniu

„UAC Europe va crea 
o organizație de proi
ectare pentru indus
tria aerospațială din 
noua locație situată 
în apropierea Aero
portului Internațional 
din Baia Mare. În 
total, vom avea peste 
130 de ingineri care 
vor lucra cu instru
mente de proiectare 
de ultimă generație, 
pentru componentele 
aeronavei”.

Gheorghe Ioan Pop,  
manager Inginerie  

UAC Europe

Kevin Loebbaka, 
preşedinte  

UAC Europe
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La finele săptămânii tre
cu te, al treilea om în stat, 
Preşedintele Camerei De  
pu  taţilor, a cunoscut în 

teren problemele, provocările şi 
priorităţile judeţului nostru. Pre șe 
dintele Consiliului Județean Mara
mureș, Gabriel Zetea, a arătat faptul 
că această vizită în Maramureș a 
președintelui Camerei Deputaților 
este un semnal de susținere din 
partea Guvernului pentru proiectele 
județului. 
„Am organizat Zilele Maramu
reșului la un nivel mult mai ridicat 
față de edițiile anterioare pentru 
a promova brandul Mara mureș 
ca destinație turistică. Însă, oricât 
de multă promovare am face, fără 
investiții în infrastructura rutieră 
și edilitară a județului nu vom 
putea crește spectaculos numărul 
de turiști. Consider că prezența în 
Maramureș a președintelui Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea  care 
este și președinte al principalului 
partid de guvernământ , pentru a 
discuta despre investițiile județului, 
este principalul semnal de susținere 

pe care îl putem primi în 
această perioadă”. 

Liviu Dragnea:  
„Titlul de Ambasador  
al Turismului Maramureșean 
mă onorează!”

Vineri, 19 mai 2017, cu începere de 
la ora 19.00, la Castel Transilvania 
a avut loc Gala Ambasadorilor, 
eveniment organizat de Consiliul 
Județean Maramureș și Ansamblul 
Folcloric Național „Transilvania”, 
în cadrul „Zilelor Maramureșului”, 
unde sau înmânat titlurile de „Am
basadori ai Turismului Maramu
reşean” unor personalități din di
verse domenii de activitate.
Programul artistic a fost oferit de 
artişti maramureşeni consacraţi 
pre cum Paula Seling, Adi Sînă, 
Dumitru Fărcaș, Ducu Bertzi, Gri

gore Leșe. Totodată, a avut loc și 
prezentarea costumelor tradiționale 
din garderoba Ansamblului Fol
clo ric Național „Transilvania”, in
titulată Colecția „Lada de Zestre”. 
Participanții au servit specialități 
din gastronomia românească dar și 
din cea internațională, preparate de 
chef Niculai Tand.
La acest eveniment select, la care 
au participat și reprezentanți ai 
misiunilor diplomatice acreditate 
la București, a fost prezent și preșe
dintele Camerei Deputaților, Li
viu Dragnea, căruia i sa înmâ nat 
titlul de „Ambasador al Turis mu
lui Maramureșean”, de către pre
ședintele Consiliului Județean Ma
ra mureș, Gabriel Zetea. 
„Sunt onorat de această distincție 
care mă obligă și mai mult față de 
Maramureș. De câte ori am promis 
ceva am făcut, pentru că Ma ra mu
reșul este o zonă strategică pentru 

noi, are un potențial uriaș de 
dezvoltare și va beneficia de întreg 
sprijinul autorităților centrale”, a 
declarat Liviu Dragnea.

Gabriel Zetea, președintele Con
siliului Județean Maramureș a 
precizat că „Zilele Maramureșului” 
au fost organizate pentru ca toți cei 
prezenți să se bucure de cele mai 
frumoase locuri de pe pământ, care 
se găsesc în județul nostru. „Am 
invitat foarte mulți oameni alături de 

noi pentru a le prezenta splendorile 
Maramureșului. Consiliul Județean 
Maramureș a stabilit, în plenul 
său, că principalele preocupări 
sunt promovarea județului ca des
ti nație turistică și recuperarea 
relațiilor internaționale, care au fost 
pierdute în ultimii ani. Conducerea 
executivă și consilierii județeni au 
decis că vor face toate eforturile 
necesare pentru ca aceste lucruri să 
devină realizabile. Pe lângă acestea, 
însă, avem nevoie de investiții în 
infrastructură. Și, poate, pentru că 
județul nostru este la câteva sute de 
kilometri depărtare de București, 
vreme de 20 de ani investițiile au 
lipsit sau au fost insuficiente în 
Maramureș. Abia în ultimii trei – 
patru ani, lucrurile au început să se 
schimbe și am intrat întro eră nouă. 
Președintele Camerei Deputaților, 
Liviu Dragnea, a fost și a rămas un 
prieten al nostru, iar din perioada în 
care a condus Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
și până în prezent am avut cea mai 
mare infuzie de fonduri în proiectele 
județului. Am convingerea că, 
în ceea ce privește infrastructura 
ru tieră și aviatică, în perioada 
următoare vom avea întreg sprijinul 
Guvernului României”, a declarat 
șeful administrației județene. 

Președintele Camerei Deputaţilor, 
Liviu Dragnea, a vizitat fabrica 
UAC Europe din Dumbrăviţa

Vizită istorică! Prezent 
săptămâna trecută în 
Maramureş, cu ocazia 

manifestărilor „Zilele 
Maramureşului”, al treilea 

om în stat, preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Liviu 

Dragnea, a efectuat o vizită 
de lucru la fabrica UACE 

din comuna Dumbrăviţa, 
unde a discutat pe larg cu 
reprezentanţii companiei 

şi cu autorităţile locale. 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor s-a arătat 

deosebit de încântat de 
investiţia UACE şi de pla-

nurile de dezvoltare ale 
companiei, arătându-şi în-
treaga susţinere şi întregul 
sprijin pentru acest proiect 

deosebit de important 
pentru economia judeţului 

nostru. 

„Sunt onorat  
de această distincție care 
mă obligă și mai mult față 
de Maramureș. De câte ori 
am promis ceva am făcut, 
pentru că Ma ramureșul este 
o zonă strategică pentru noi, 
are un potențial uriaș de 
dezvoltare și va beneficia de 
întreg sprijinul autorităților 
centrale”.

Liviu Dragnea
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Discursul președintelui Camerei 
De putaților, Liviu Dragnea, a în
ceput cu o tentă de glumă, precizând 
faptul că, de câte ori este invitat la 
astfel de manifestări știe că, după 
amabilitățile de început, discuțiile se 
vor centra pe obiectivele de investiții. 
„Dacă vorbim despre turism, vedem 
un pliant care ne prezintă o plajă, un 
șezlong și un hotel. Dar nu asta este 
tot ce înseamnă turism, deși iubesc 
litoralul românesc. În Maramureș, 
spre exemplu, oriunde te uiți, vezi 
ceva frumos. Maramureșul este un 
loc unic în lume, pe care îl iubesc 
pentru că se încăpățânează să se 
opună globalizării și să rămână 
autentic românesc. Ce poate fi mai 
frumos decât faptul că oamenii 
de pe Valea Izei merg în costume 
populare la biserică? Iar acum vă 
pot spune că drumul de pe Valea 
Izei se va face. Drumul acesta a fost 
aprobat de Ministerul Dezvoltării și 
foarte curând acest lucru va deveni 
oficial. Este greu, însă, să ne punem 
speranțe întrun turism modern fără 
a vorbi de un aeroport. Știu că au 
existat multe discuții pe marginea 
acestui aeroport. La început, de ce 
nu se fac lucrări? Apoi, de ce sau 
făcut lucrări fără a fi acoperite din 
punct de vedere financiar? Ce pot să 
vă spun este faptul că, la următoarea 
rectificare bugetară, vom acorda 
bani pentru a putea începe să faceți 
plățile. Și asta pentru ca bugetul 
Consiliului Județean să fie folosit în 
alte direcții”, a declarat președintele 
Camerei Deputaților, Liviu Drag
nea. Mai mult, a dat asigurări că 
tot ce trebuie făcut la nivel central 
pentru Maramureș se va face, iar în 
acest sens, în cel mai scurt timp, vor 
fi aprobate proiecte care vor însuma 
sute de milioane de euro.

„Fabrica de avioane din 
comuna Dumbrăviţa este una 
dintre investiţiile importante 
din judeţul Maramureș”

Universal Alloy Corporation Eu
rope este o investiţie strategică, de 
o importanţă uriaşă nu doar pen
tru Maramureş, ci pentru întreaga 
regiune. Iar acest fapt a fost con
firmat şi de președintele Camerei 
Deputaților, Liviu Dragnea, care a 
vizitat fabrica din Dumbrăviţa în 
dimineaţa zilei de sâmbătă, 20 mai. 
Aici a fost întâmpinat de autoritățile 
locale, respectiv primarul comunei 
Dumbrăvița, Felician Ciceu, vice
primarul Flore Balaj, consilieri lo cali, 
primarul orașului Tăuții Mă gherăuș, 
Anton Ardelean și, bineîn ţeles, de re
prezentanții con du cerii executive a 
fabricii de avioa ne  Daniel Vărzaru, 
Chief finan cial officer, și Brian Weed, 
General manager al Universal Alloy 
Corporation Europe. 
Însoțit de președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Ze

tea, de deputatul Gheorghe Șimon 
și de secretarul de stat în Ministerul 
Transporturilor, Dragoș Titea, dar și 
de alți reprezentanți din București, 
președintele Camerei Deputaților a 
făcut un tur al fabricii, unde Daniel 
Vărzaru lea prezentat fiecare etapă 
de producție. 

La final, a urmat o discuție tehnică 
în cadrul căreia a fost dezbătut 
proiectul pe care UACE îl va dez
volta în zona Aeroportului In ter
național „Maramureș” din Tău ții 
Măgherăuș. 
Totodată, autoritățile locale au pre
zentat problemele cu care se confruntă 
și au vorbit des pre proiecte de viitor 
ale comu ni tăților. Daniel Vărzaru, 
Chief Fi nancial Officer al Universal 
Alloy Corporation Europe, a dorit să 
mulțumească atât președintelui Ca
merei Deputaților, Liviu Dragnea, 
cât și conducerii executive a ju de țului 
pentru interesul arătat faţă de UACE 
și pentru discuțiile constructive care 
au avut loc și ale căror beneficii se vor 
vedea în viitorul apropiat: 

„Această vizită a celui deal trei
lea om în stat ne onorează în mod 
deosebit, iar interesul arătat com
paniei şi proiectelor noastre de 
dezvoltare demonstrează faptul că 
UACE este o investiţie importantă, 
un factor care generează dezvoltare 
şi prosperitate în zonă. Mă bucur 
că am reuşit să purtăm discuţii 

constructive, aplicate, care sunt 
convins că vor aduce beneficii Ma
ramureşului şi maramureşenilor.
Doresc săi mulţumesc domnului 
Liviu Dragnea, precum şi auto
ri tăţilor judeţene şi locale pentru 
deschiderea şi atenţia pe care neau 
acordato”.  

Vizită de lucru  
Liviu Dragnea

„Preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Liviu Dragnea, în 
vizita din Judeţul Maramureş, 
a fost şi la Concernul UAC 
Dumbrăviţa şi la Aeroportul 
Internaţional Maramureş din 
Tăuţii Măgherăuş.
În discuţiile purtate cu cei din 
conducerea UAC, în prezenţa 
primarilor din Dumbrăviţa şi 
Tăuţii Măgherăuş, acesta a 
apreciat valoarea investiţiilor 
şi posibilităţile de dezvoltare a 
marelui Concern Aerospaţial în 
judeţul Maramureş.
În mod deosebit, la Tăuţii 
Măgherăuş, lângă Aeroport, 
UAC va construi o modernă 
fabrică pe cele 21 de hectare 
pe care lea achiziţionat şi a 
promis că va sprijini investiţiile 
din zonă, creând astfel noi 
locuri de muncă.
De asemenea, acesta a vizitat 
şi investiţiile executate la 
Aeroportul Internaţional 
Maramureş din Tăuţii 
Măgherăuş şi va susţine  
dezvoltarea acestei porţi de 
intrare din partea de NV a ţării, 
creând posibilitatea efectuării 
transportului aerian tip Cargo 
şi oportunitatea numeroaselor 
companii aeriene pentru trans
port persoane să opereze spre 
diferite destinaţii din Europa şi 
nu numai”.

Anton Ardelean, primarul 
orasului Tautii Magheraus.
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De asemenea, preşedintele Camerei Deputaţilor a vorbit în termeni 
foarte apreciativi despre UACE, fiind impresionat de investiţia din 
comuna Dumbrăviţa:  

ne din comuna Dum brăvița este una 
dintre investițiile importante din 
județul Maramureș și am înțeles că 
doresc să se extindă lângă aeroport. 
Există în acest sens un plan foarte bine 
pus la punct, tot ce mai trebuie este 
o conexiune cu pista aeroportului, 
pentru că urmează să transporte 
com ponente de avioane pentru Air
bus, cu aeronave de tip Beluga. Am 
convingerea că Ministerul Me diului 
va da importanță acestor solicitări, 
deoarece, deși vorbim de o investiție 
mare este una strategică atât pentru 
Maramureș, cât și pentru România. 
Aeroportul de aici este de interes 

„Domnul Preşedinte al Camerei 
Deputaţilor, Liviu Dragnea, a 
vizitat Maramureşul cu ocazia 
Zilelor Maramureşului şi, cu 
această ocazie, a efectuat o 
vizită şi la fabrica UACE din 
comuna Dumbrăviţa şi în zona 
Aeroportului Internaţional 
Maramureş. Pe noi ne bucură 
şi ne onorează în mod deosebit 
orice vizită a unui demnitar de 
rang înalt, pentru că sperăm 
că în acest fel vom găsi sprijin 
pentru proiectele comunităţii. 
Cu ocazia acestei vizite, după 
turul prin fabrica UACE, iam 
prezentat domnului Dragnea 
proiectele şi problemele noastre 
şi iam înmânat şi un memoriu 
în acest sens. 
Este vorba despre un proiect 
depus în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
privind reabilitarea drumului 
comunal Rus  Unguraş, un tron
son care a mai rămas de realizat 
şi pentru care existau zvonuri 
că nu va intra la finanţare, dar 
sperăm că acum vom avea 
susţinere în acest sens şi proiec
tul va fi aprobat. 
De asemenea, fiind prezent 
la Dumbrăviţa şi domnul 
preşedinte al Consiliului 
Judeţean Maramureş,  
Gabriel Zetea, am solicitat  
sprijin pentru un proiect de 
asfaltare a trotuarelor în centrul 
comunei Dumbrăviţa, este 
un proiect necesar deoarece 
la orele de intrare şi ieşire din 
schimb la fabrică, traficul este 
destul de aglomerat. Cred că a 
fost o vizită de bun augur, iar 
concluzia domnului Dragnea la 
ieşirea din fabrică spune multe 
despre impresia pe care ia 
lăsato compania: «Nu credeam 
că există aşa ceva în România»” 
.

Felician Ciceu,  
primarul comunei Dumbrăviţa

regional și ar putea deveni, foarte 
curând, de interes național”, a afirmat 
Liviu Dragnea.

Următoarea oprire a avut loc la Ae
roportul Internațional „Mara mu reș”, 
unde delegația a fost în tâmpinată 
de directorul Dorin Buda, care a 
prezentat lucrările efectuate, precum 
și investițiile necesare pentru ca Ae 
roportul să devină cu adevărat ope
raţional. Președintele Camerei De
putaților, Liviu Dragnea, a subliniat, în 
cele două zile petrecute în Maramureș, 
că la următoarea rectificare bugetară se 
vor aloca fonduri pentru a fi achitate 
lucrările care au fost executate la 
Aeroportul Internațional „Maramu
reș”, dar și sumele necesare pentru 

finalizarea tuturor cerințelor impuse 
pentru redeschiderea aerogării.

„Maramureșul are un potenţial 
extraor dinar de dezvoltare, iar noi, 
ca stat, nu putem rămâne indiferenți 
la problemele pe care le întâmpină 
județul prin nefuncționalitatea aero
portului. Prima întrebare a unui turist 
care dorește să vină în Maramureș va 
face referire la existența unui aero
port,  iar cea dea doua va fi legată 
de infrastructura rutieră. Eu cunosc 
frumusețile acestui județ, însă 
mulți nu leau văzut încă. Am însă 
convingerea că toate aceste probleme 
le vom rezolva, în viitorul apropiat”, a 
precizat Liviu Dragnea, președintele 
Camerei Deputaților.

„Această vizită a celui 
de-al trei lea om în stat 

ne onorează în mod 
deosebit, iar interesul 

arătat companiei şi 
proiectelor noastre de 

dezvoltare demonstrează 
faptul că UACE este o 

investiţie importantă, un 
factor care generează 

dezvoltare şi prosperitate 
în zonă. Mă bucur că am 
reuşit să purtăm discuţii 

constructive, aplicate, care 
sunt convins că vor aduce 

beneficii Ma ramureşului şi 
maramureşenilor”.

Daniel Vărzaru, Chief Fi nancial 
Officer UAC Europe

„Am vizitat astăzi una dintre cele 
mai mari companii din domeniul 
aeronautic din țara noastră, Universal 
Alloy Corporation. O investiţie de 
150 milioane euro până în prezent, 
cu peste 1200 de angajați aici, în 
Dumbrăvița. Mă bucur că, astfel, 
tradiția românească în acest domeniu 
merge mai departe! Fabrica de avioa
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Președintele 
Camerei 
Deputaților, 
Liviu Drag nea, a 
dat asigurări că tot 
ce trebuie făcut la 
nivel central pentru 
Maramureș se va 
face, iar în acest 
sens, în cel mai scurt 
timp, vor fi apro
bate proiecte care 
vor însuma sute de 
milioane de euro.
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Un spectacol aerian de 
excepţie, un con cert 
incendiar şi o participare 
record, de peste 10.000 

de persoane. Pe scurt, coordonatele 
unui eveniment de excepţie, desfă şu 
rat în cadrul manifestărilor dedi cate 
„Zilelor Maramureşului”: Ma  ra mureş 
Airshow, organizat de Con siliul Ju de
ţean Maramureş, Ae ro portul Interna
ţional Maramureş şi UAC Europe, 
unic partener al eve ni mentului. 

Programul zilei de sâmbătă, 20 mai, 
a debutat cu etapa internaţională 
de Rally Sprint, competiţie sub 
egida Federaţiei Internaţionale de 
Automobilism (FIA). Competiţia 
sa desfăşurat pe 8 grupe, iar în 
total sau aliniat la start circa 90 de 
participanţi, un număr record.   
Pe aeroportul din Baia Mare au 
fost concurenți din: Baia Mare, 
Baia Sprie, Cavnic, Livada, Carei, 
Târgu Mureș, Miercurea Nirajului, 

BistrițaNăsăud, Periam, Cluj
Napoca, Timișoara, Oradea, Satu 
Mare, Ungaria și Austria.

Iată câștigătorii:
 
Juniori:  1  Iocsak Natalia, 13 ani 
(Ungaria); 2 – Kiss Szilard, 14 ani 
(Miercurea Nirajului); 3 – Pelici 
Antonio, 16 ani (Timișoara).
Feminin: 1 – Iocsak Natalia (Un
garia); 2 – Kiss Pamela (Satu Mare).

Debutanți
Clasa 1: 1 – Lupulescu Adrian 
(Timişoara); 2 – Ciotau Alexandru 
(Ti mişoara); 3 – Toth Adalbert 
(Livada)
Clasa 2: 1 – Toma George (Baia 
Mare); 2 – Maercsak Cristian (Baia 
Sprie); 3 – Samoilă Alexandru 
(BM).

Avansați
Clasa 1: 1 – Uram Andrei (Oradea); 
2 – Pașca Ovidiu (Baia Mare); 3 – 
Tarța David (BM)
Clasa 2: 1 – Popa Claudiu (Ti mi
șoara); 2 – Nemeth Peter (Timi
șoara); 3 – Veress Tamas (BM)
Clasa 3: 1 – Fâșie Sorin (Sânmartin); 
2 – Ștecka Florin (Satu Mare); 3 – 
Gobel Eduard (BM)
Clasa 4: 1 – Andor Marius (BM); 
2 – Hudema Marius (Timișoara); 3 
– Pașca Ovidiu (BM)
Open: 1 – Pașca Ovidiu (BM); 2 

– Popa Claudiu (Timișoara); 3 – 
Uram Andrei (Oradea)
Echipe: 1 – XPO (Baia Mare); 2  
Sport Masters (Timișoara); 3 – Full 
Throttle Racing (Oradea).

În jurul amiezii sa permis accesul 
publicului pe zona de îmbarcare
debarcare pentru mitingul aviatic. 
Tot atunci au început să sosească la 
Aeroport şi automobilele de epocă, 
din cadrul VW Käfer Club Baia 
Mare şi membrii clubului moto 
Rock’N’Road Friends Club Baia 
Mare. În zonă a fost amenajat un 
circuit care a permis plimbarea 
copiilor cu  motociclete chopper şi 
speed. 
De asemenea, spectatorii au putut 
admira standurile de expoziţie de 
la Palatul Copiilor Baia Mare şi au 
putut face observaţii astronomice 
asupra soarelui, cu ajutorul unui 
telescop montat de Complexul 
Astronomic Baia Mare.

evenimentul anului 2017 

      
 

Maramureş Airshow, cel mai aşteptat eveniment 
al anului 2017, s-a dovedit a fi un spectacol de 
excepţie, despre care se va vorbi multă vreme 
de acum înainte. Pe parcursul întregii zile de 
sâmbătă, 20 mai, circa 10.000 de maramureşeni 
s-au bucurat de programul variat, gândit pentru 
toate gusturile.

„Maramureş Airshow 2017 a fost un eveniment de excepţie, 
care s-a bucurat de o participare numeroasă şi mă bucur că 
UAC Europe a putut sprijini organizarea acestui eveniment 

în calitate de partener oficial. Am fost prezent pe durata 
întregii zile, împreună cu familia la acest eveniment, iar 
UAC Europe a avut un stand unde participanţii au putut 

afla informaţii despre companie şi despre locurile de muncă 
disponibile, pe parcursul întregii zile. Ne-am simţit cu toţii 

foarte bine şi am fost încântaţi de spectacolul 
aviatic şi de concertul care a avut loc în cursul 

serii. Cred că Maramureşul şi maramureşenii 
meritau un astfel de eveniment care a fost şi o 

ocazie excelentă pentru participanţi să vadă 
rezultatele implementării proiectului de 

extindere şi modernizare a Aeroportului” 
Daniel Vărzaru, Chief Financial Officer. 

Foto Andreea Sfara

Foto: Alexandru Chirilă
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şi o zonă de alimentaţie publică, 
unde restaurantele băimărene au 
oferit participanţilor bunătăţi tra
diţionale: gulaş, bulz, balmoş, mici 
etc. Cei mici au avut la dispoziţie 
un spaţiu special amenajat, un 
parc gonflabil, unde sau distrat pe 

parcursul întregii zile.  

Mitingul aviatic 
propriu zis a în-

ceput în jurul orei 
15. Prima aeronavă 

care a aterizat pe 
Aeroportul Maramureş 

după modernizare, a 
fost YR-EXA, pilotată de 

George Rotaru, comandantul Ae-
roclubului Central Român şi pilot 

de elită al ţării noastre. 
Aeroclubul României a deschis Ma
ramureş AIR SHOW prezentând 
drapelul de 400 mp cu Lotul 
Naţional de Paraşutism. 

Trei avioane de vânătoare MIG 21 
Lancer au pregătit un show de zile 
mari, survolând municipiul Baia 
Mare, pentru a saluta pe participanţii 
la cel mai important miting aviatic 
organizat în judeţ. MIGurile au 
aparţinut Forţelor Aeriene Române.

A urmat un spectacol de excepţie 
oferit de formaţia acrobatică „Hawks 
of România” (Şoimii României 
– echipa naţională de acrobaţie) 
– care a zburat cu aeronave Extra 
300 de înaltă acrobaţie , formaţia 

de planoare „White Wings” 
(Aripi Albe – echipa naţională de 
planorism acrobatic), echipa de 
paraşutişti a Aeroclubului („Blue 
Wings România”), două aeronave 
IAR46, două aeronave ultra uşoare 
motorizate şi un balon cu aer cald. O 
prezenţă inedită la acest show a fost 
a băimăreanului Sorin Bochiş, fost 
pilot militar pe avioane MIG 21 şi 
MIG 23. Bochiş a executat acrobaţii 
cu un avion de tip SKYBOLT. 

În jurul orei 17 centrul evenimen
telor sa mutat pe scena din incinta 
Aeroportului, iar spectacolul a 
debutat cu concertul copiilor de la 
Şcoala de canto Insieme, prezentat 
de Anamaria Peride. Apoi au cântat 
Angel Cătălin Ionce, copilulmi
nune care a participat la Next Star, 
şi Paul Panait. 
Din program nu a lipsit prezentarea 
de modă AIRFashion a lui Lo rand 
Coza, cea a designerului Anton 
 supranumit designerul adoles
cenţilor  cu o colecţie versatilă şi 
cool pentru tânărul cu ample viziuni 
despre viitor, şi Adriana Popescu 
 regina coafurilor extravagante, 
premiată în 3 ţări şi finalistă a 
emisiunii „Românii au talent”. 
Adriana a propus un super show de 
coafură. A urmat momentul mult
aşteptat al concertului extraordinar 
pop. Prima care a urcat pe scenă a 
fost Lidia Buble, împreună cu cele 
patru dansatoare. 
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„Cu ajutorul acestui eveniment am putut prezenta atât 
companiilor aeriene cât şi tour operatorilor din turism, facilităţile 

pe care noi le oferim, toată lumea a putut să vadă cu ochii lor că 
infrastructura şi lucrările de investiţii sunt finalizate. Maramureş 

Air Show a fost un eveniment aviatic de înaltă calitate şi 
spectaculozitate şi mă bucur că prezenţa maramureşenilor a fost 

una numeroasă”. 
Dorin Buda, directorul Aeroportului

Spectatorii au cântat împreună cu 
artista melodii celebre precum „Noi 
simţim la fel”, „Leam spus şi fetelor”, 
„Mă cerţi” etc. Prezentatorul Mi
hai Morar a avut parte de o sur
priză, fiindui înmânat titlul de 
Am basador al Maramureşului de 
către vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Maramureş, Doru Ioan 
Dăncuş. 

Foto Bogdan Pop

Apoi, a urcat pe scenă un alt 
„ambasador” al judeţului, Adi Sînă, 
care a oferit un spectacol de zile 
mari, cântând piesele consacrate ale 
trupei Akcent, dar şi celebra melodie 
„made in Baia Mare”: „Rău mă 
dor ochii mă dor”. În jurul orei 
19, a urcat pe scenă, în uralele 
publicului, Smiley, care vreme 
de o oră a cântat şi a dansat 

cu băimărenii prezenţi la eveniment, 
bucurânduse de un public 
extraordinar, dar şi de gustul celebrei 
pălinci de Maramureş. Spectacolul 
a fost oferit de UAC Europe, unic 
partener al evenimentului, aşa că, 

artiştii au mulţumit companiei 
aeronautice şi organizatorilor 

pentru invitaţie. 
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Foto: Lia Gheorghe

Foto: Bogdan Bop

Foto: Bogdan Bop

„Maramureş Airshow” s-a încheiat în jurul orei 21.00,  
iar la final, concluzia care a rămas pe buzele tuturor a fost  
că evenimentul a fost unul de zile mari şi toată lumea speră  
că vom avea parte de un eveniment similar şi anul viitor.



Aşa cum nea obişnuit, 
UAC Europe nu este un 
simplu sponsor pentru 
proiectele în care se 

implică, ci un partener, prieten al 
comunităţilor locale. Aşa sa în
tâmplat şi în cadrul evenimentului 
Maramureş Airshow pe care UACE 
la sprijinit în calitate de unic 
partener.
Compania sa implicat nu doar în 
buna organizare a celui mare mi
ting aviatic desfăşurat vreodată în 
Maramureş, ci a fost prezentă la 
eveniment, fiind în permanenţă 
în contact cu maramureşenii.  La 
stan dul companiei, amenajat în 

apro pierea scenei, au fost prezenţi 
Daniel Vărzaru  Chief Financial 
Officer UACE, împreună cu fa
milia, Corina Mulea, PR&Office 
Manager, împreună cu familia, 
Brian Weed  General Manager şi 
soţia sa, Kinga Rădulescu Szabo  
Manager Resurse Umane, împreună 
cu familia, precum şi numeroşi 
an gajaţi, în special din cadrul De
partamentului Resurse Umane.

Maramureşenii sau arătat extrem de 
interesaţi de activitatea companiei şi 
de locurile de muncă disponibile, 
ceea ce demonstrează încă o dată 
că seriozitatea şi profesionalismul 
UAC Europe sunt recunoscute 
şi apreciate de toată lumea. Pe 
parcursul întregii zile, cei interesaţi 
au putut completa şi depuneri de 
angajare şi au putut sta de vorbă cu 
reprezentanţii companiei. 

UAC Europe,  
un angajator de top  

la un eveniment de top
Universal Alloy  
Corporation Europe, unic 
partener al Maramureş  
Airshow, a fost prezentă la 
evenimentul desfăşurat la 
Aeroportul Internaţional 
Maramureş, cu un stand la 
care cei interesaţi au putut 
afla, pe durata întregii zile, 
informaţii despre companie 
dar şi despre locurile de 
muncă disponibile. Mai mult, 
cei interesaţi au putut com-
pleta şi depuneri de angajare 
şi au putut sta de vorbă cu 
reprezentanţii companiei. 


