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unde am mai achiziţionat recent 
circa 18 hectare de teren. Această 
investiţie cifrată la peste 250 de 
milioane de euro va genera 2000 de 
noi locuri de muncă şi va consolida 
poziţia Maramureşului pe harta 
mondială a industriei aeronautice.
Investiţia va cuprinde o organizație 
de design pentru componente aero
spațiale, astfel că, nu doar vom con
strui designul gândit pentru clienţii 
noştri ci, în viitorul apropiat, îi vom 
ajuta să creeze designul pentru pro
dusele lor şi apoi le vom cons trui; o 
fabrică de extrudare a titaniului, ex
trudare, prelucrare și tratamente de 
suprafață, care să amplifice succesul 
nostru din Dum  brăvița referitor la 
integrarea verticală a aluminiului. 
De asemenea, investiţia de la Aero
port va include instalarea CNC
urilor adiționale și a echipamentelor 
de sprijin pentru a continua creșterea 

pieței pentru componente detaliate. 
Noua investiţie va cuprinde şi o zonă 
pentru mentenanța și operațiunile 
de reparații ale cabinelor avioanelor 
și ale sistemelor de încărcare a măr
furilor. Vom aduce aparate de zbor 
pe care le vom pune la dispoziția 
clienților noștri, în regim de leasing. 
Vom demara această afacere în 2021 
/ 2022 și va fi un pas important în 
evoluția UACE. Şi nu în ultimul 
rând, vom dezvolta o unitate de 
training la Aeroport, care va veni 
în sprijinul noilor operațiuni și al 
angajaţilor noștri.

Reporter: Apropo de pregătirea 
profesională a angajaţilor şi 
viitorilor angajaţi, din această 
toamnă şi-a deschis porţile şi 
Şcoala Profesională Dumbrăviţa. 

Daniel Vărzaru:  Este un proiect la 
care ţinem foarte mult şi ne bucurăm 

Reporter: Cum a devenit UACE 
nu doar o companie de succes, ci 
un adevărat model de dezvoltare 
la nivel naţional?

Daniel Vărzaru:  UAC Europe nu 
şia dorit să fie doar o companie de 
succes, ci mai ales una de valoare 
şi una care generează şi susţine 
valoarea. Viziunea noastră a fost nu 
doar să investim, ci şi să dezvoltăm, 
să vedem această companie global, 
integrândo în comunitatea locală. 
O veche vorbă din bătrâni spune că, 
înainte de a primi, trebuie să oferi.
Noi am încercat să oferim încredere, 
seriozitate, profesionalism şi impli
care şi ni sa răspuns cu aceeaşi 
monedă atât din partea clienţilor, 
colaboratorilor, angajaţilor cât şi 
din partea comunităţii locale. Nu 
am căutat niciodată doar succesul şi 
dezvoltarea noastră, ci neam dorit 
dezvoltarea întregii comunităţii, 
a întregii echipe, succesul tuturor 
celor cu care şi pentru care lucrăm. 
Aceasta a fost filosofia de business 
care nea adus nu doar succesul, 
ci mai ales încrederea şi aprecierea 
celor din jur. 

Reporter: Cum continuă această 
dezvoltare? 

Daniel Vărzaru:  În prezent, dez
voltarea companiei înseamnă noua 
investiţie din zona Aeroportului 
Internaţional din Tăuţii Măgherăuş, 

că sa putut concretiza. Vom susţine 
în continuare dezvoltarea acestei 
Şcoli şi mă bucur că a avut succes în 
rândul elevilor. 
UAC Europe a contribuit la dotarea 
şcolii şi din toamnă am gândit pro
iecte şi acţiuni extraşcolare pentru 
elevii şcolii profesionale, astfel încât 
să îi ajutăm să dobândească un bagaj 
important de cunoştinţe şi săşi 
dezvolte abilităţile. În acest sens aş 
aminti cursurile gratuite de desen 
tehnic. 

Reporter: Ce proiecte de impli-
care în comunitate au avut loc în 
această perioadă?

Daniel Vărzaru:  Ca în fiecare an, 
în timpul verii au avut loc tabere 
gratuite pentru copii: una pentru 
copiii angajaţilor UACE şi una 
pentru copiii din comună. În acest 
an, la prima tabără iam avut ca şi 
invitaţi pe copiii angajaţilor de la 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie 
Maramureş. În total, la cele două 
tabere au participat peste 170 de 
copii cu vârste cuprinse între 7 şi 
14 ani care, timp de o săptămână 
au beneficiat de un program variat, 
cu activităţi educative şi totodată 
distractive. 
De asemenea, în luna august a avut 
loc o nouă ediţie a proiectului de 
ecologizare Dumbrăviţa Verde, la 
care au participat peste 50 de elevi 

şi cadre didactice din comuna Dum
brăviţa. 
Pe partea culturală neam implicat, 
ca în fiecare an, în organizarea 
evenimentelor locale, dintre care cel 
mai important este Ziua Comunei 
Dumbrăviţa. De asemenea, am 
organizat în parteneriat cu auto
ri tă ţile locale spectacolul de 1 
Decembrie şi concertul tradiţional 
de colinde. În această perioadă a 
fost organizată şi tradiţionala tabără 
gratuită de limba engleză, la Cavnic 
şi de asemenea, Moşul a venit la toţi 
copiii din comună. Am continuat şi 
vom continua să sprijinim bisericile 
din comună, să ne implicăm în 
proiectele primăriei şi ale şcolii şi în 
toate nevoile şi priorităţile locale.  

Reporter: Ce proiecte pregătiţi 
pentru perioada următoare? 

Daniel Vărzaru:  Pe lângă calen
darul obişnuit de activităţi, ne 
dorim să dezvoltăm o serie de pro
iecte care vizează îmbunătăţirea 
stării de sănătate a populaţiei. Prima 
acţiu ne de acest fel va însemna 
ecografii mamare gratuite pentru 
toate angajatele companiei şi pentru 
toate doamnele din comună. Apoi, 
vom continua să rămânem alături de 
oameni, să le răsplătim încrederea şi 
aprecierea pe care neo arată zi de 
zi şi să contribuim la dezvoltarea 
comunei şi a zonei. 

sau povestea unei dezvoltării 
clădite pe încredere, profesionalism 
şi valoare
Unele lucruri sunt apreciate pentru că au valoare. Altele au valoare pentru că sunt apreciate. UAC 
Europe este o companie de valoare, cu investiţii importante şi o dezvoltare fulminantă, unică în 
regiune şi, probabil, în ţară, dar adevărata valoare a companiei este dată de încrederea şi apre-
cierea de care UACE se bucură din partea clienţilor, angajaţilor şi a comunităţii locale. Daniel 
Vărzaru, Chief Financial Officer UAC Europe povesteşte cum a reuşit UAC Europe să scrie o pov-
este de succes unică în business-ul românesc.  

„În prezent, dez voltarea 
companiei înseamnă noua 

investiţie din zona Aeroportului 
Internaţional din Tăuţii 

Măgherăuş, unde am mai 
achiziţionat recent circa 18 

hectare de teren. Această 
investiţie cifrată la peste 

250 de milioane de euro va 
genera 2000 de noi locuri 
de muncă şi va consolida 

poziţia Maramureşului pe 
harta mondială a industriei 

aeronautice”.

Daniel Vărzaru, Chief Financial 
Officer UAC Europe
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„O veche vorbă din bătrâni 
spune că, înainte de a 
primi, trebuie să oferi.
Noi am încercat să oferim 
încredere, seriozitate, 
profesionalism şi impli care 
şi ni s-a răspuns cu aceeaşi 
monedă atât din partea 
clienţilor, colaboratorilor, 
angajaţilor cât şi din partea 
comunităţii locale. Nu 
am căutat niciodată doar 
succesul şi dezvoltarea 
noastră, ci ne-am dorit 
dezvoltarea întregii 
comunităţii, a întregii 
echipe, succesul tuturor 
celor cu care şi pentru care 
lucrăm. Aceasta a fost 
filosofia de business care 
ne-a adus nu doar succesul, 
ci mai ales încrederea şi 
aprecierea celor din jur”. 

Daniel Vărzaru, Chief Financial 
Officer UAC Europe
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Datorită unui parteneriat între Primăria 
Dumbrăviţa, Şcoala Dumbrăviţa şi 
UAC Europe, visul realizării unei şcolii 
profesionale a devenit realitate, în toamna 

acestui an. Fiecare partener implicat în acest proiect 
şia asumat o serie de obligaţii, pe care fiecare lea 
îndeplinit cu seriozitate. Primăria Dumbrăviţa sa 
ocupat de reabilitarea vechii şcoli din Rus, sediul şcolii 
profesionale, transformândo în una dintre cele mai 
moderne şcoli din judeţ, în urma unei investiţii de 
525.000 de lei. 
Şcoala Dumbrăviţa a realizat toate demersurile necesare 
acreditării şcolii şi asigurării unui act educaţional 
de calitate. Iar partenerul UAC Europe se ocupă de 
termoizolaţia pe exterior a clădirii, sistematizarea curţii 
la Şcoala Rus şi dotările din laboratoare. 
Mai mult, UAC Europe se implică în partea de practică 
a elevilor şi le oferă o serie de facilităţi pe care nicio 
altă şcoală din judeţ nu le oferă. În primul rând, toţi 
elevii şcolii beneficiază de transport zilnic gratuit. 
Apoi, UAC Europe a decis să stimuleze elevii să obţină 
rezultate şcolare cât mai bune, oferindule primilor 15, 

în funcţie de mediile şcolare, burse lunare în valoare de 
200 de lei per elev. De asemenea, pentru a beneficia de 
bursele oferite de UAC Europe, elevii nu trebuie să aibă 
media scăzută la purtare şi să nu aibă absenţe. În primul 
semestru, cei 15 elevi vor fi aleşi în funcţie de media 
de admitere, urmând ca din semestrul doi, beneficiarii 
burselor să fie aleşi în funcţie de rezultatele şcolare pe 
semestrul I. 

De asemenea, elevii Şcolii profesionala Dumbrăviţa 
beneficiază deja de un program de tip afterschool. Deja 
au început orele suplimentare de desen tehnic, susţinute 
de UAC Europe, iar în semestrul viitor vor beneficia de 
cursuri gratuite de limba engleză şi Istoria aviaţiei. 

La aceste facilităţi se adaugă şi bursa lunară în valoare 
de 200 de lei oferită de Stat fiecărui elev, posibilitatea 
de a face practică întro companie de renume mondial, 
calificarea întro meserie de viitor, de care UAC 
Europe are nevoie. De asemenea, atestatul de calificare 
profesională obţinut la finalul studiilor este recunoscut 
în statele Uniunii Europene.

Şcoala profesională Dumbrăviţa,  
un vis devenit realitate

Din toamna acestui an, Şcoala Dumbrăviţa 
a devenit Şcoală profesională şi primii 25 
de elevi ai instituţiei de învăţământ au în-
ceput cursurile. Primăria Dumbrăviţa, Şcoala 
Dumbrăviţa şi UAC Europe au realizat un 
parteneriat prin care elevilor li se oferă nu-
meroase beneficii şi facilităţi. 
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Se spune că cea mai bună investiţie pentru viitor 
este educaţia, deoarece ea asigură dezvoltarea, 
propăşirea, prosperitatea şi totodată păstrarea 
identităţii unei comunităţi. În comuna 

Dumbrăviţa, toţi factorii locali au decis că educaţia este 
o prioritate de grad zero pentru comunitatea locală, 
de aceea, de şapte ani, aici funcţionează un parteneriat 
durabil între primărie, şcoală, biserici, UAC Europe şi 
Asociaţia NEMUS care are ca scop creşterea calităţii 
actului educaţional şi formarea unor tineri cu o educaţie 
cât mai aleasă şi un caracter pe măsură. 
Acest parteneriat înseamnă atât modernizarea 
infrastructurii şcolare, cât şi organizarea unor 
activităţi educative şi recreative. Dacă vorbim despre 
modernizarea şcolilor, discuţia trebuie să pornească 
de la un adevăr pe care oricine îl poate confirma după 
o simplă vizită în şcolile din comună: Dumbrăviţa are 
şcoli dotate la standarde europene, care oferă condiţii 
demne de oraş elevilor. 

În acest an, prin implicarea primăriei şi a UAC Europe, 
reţeaua unităţilor de învăţământ din Dumbrăviţa sa 

mărit cu şcoala profesională care îşi desfăşoară acti
vitatea în Rus şi grădiniţa cu program prelungit din 
Chechiş. Două proiecte extrem de importante pentru 
copiii şi pentru părinţi. În viitor, lucrurile nu se vor 
opri deoarece se doreşte deschiderea unei grădiniţe cu 
program prelungit şi la Dumbrăviţa. 
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O preocupare constantă o constituie organizarea unor 
activităţi extraşcolare, fie că vorbim de cele educative 
sau recreative. Astfel, în cadrul programului anual de 
activităţi, devenit deja tradiţie sunt înscrise concursuri 
şcolare, excursii, tabere etc. Mai mult, de la inaugurarea 
Centrului Afterschool „Sf. Apostol Andrei”, Primăria, 
UAC Europe şi Parohia Dumbrăviţa organizează 
meditaţii gratuite, cursuri de dezvoltare personală, 
istorie,cultură şi identitate locală sau bune maniere. 

UAC Europe încurajează performanţa, nu doar prin 
acordarea an de an a premiilor pentru sfârşitul de an 
şcolar ci şi prin diferite concursuri şcolare, dintre care 

cel mai important este Olimpiada Fisculaşului, un 
concurs care a depăşit deja arealul comunei, având 
caracter judeţean, în cadrul căruia elevii „se bat” în 
cunoştinţe, pe grupe de vârstă, iar marele premiu constă 
întro tabletă pentru fiecare clasă. 
De asemenea, de şapte ani, în luna decembrie este 
organizată o tabără gratuită de limba engleză, întro 
staţiune montană din judeţul nostru  anual acesta în 
Cavnic, la care participă 15 elevi de gimnaziu, selectaţi 
în urma realizării unui eseu cu tema: „My future job”. 
Nu sunt uitate nici lectura şi cunoştinţele de literatură, 
ci, anual, elevii sunt stimulaţi să participe la concursuri 
pe această temă, marele premiu fiind o excursie în ţară. 

Dacă tot vorbim despre dorinţele 
copiilor, anul trecut UAC Europe 
a demarat împreună cu Primăria 
Dumbrăviţa un program de 
construire şi amenajare a unor 
locuri de joacă pentru copii. Primul 
parc de acest fel a fost deschis în 
Dumbrăviţa, şi ulterior, în cadrul 
unui program multianual, se vor 
construi astfel de parcuri în toate 
satele comunei. 

Pe lângă infrastructură, o prioritate constantă este prevenţia 
şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor. Anual, UAC Eu-
rope şi Asociaţia NEMUS organizează campanii de sănătate 
în şcoli, pe diverse teme. După alimentaţie, dinţi frumoşi 
şi sănătoşi etc, a venit rândul unei campanii destinate 
depistării bolilor respiratorii. Astfel, într-un parteneriat cu 
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” din Baia 
Mare, toţi copiii din comună au fost testaţi cu un spirometru 
mobil. 

Cursuri gratuite Centrul Afterschool  
Sf. Apostol Andrei

Olimpiada Fisculaşului
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Educaţia constituie principala prioritate pentru comunitatea din Dumbrăviţa, dar şi pentru 
UAC Europe. De 7 ani, compania UAC Europe şi Asociaţia NEMUS se implică constant în proi-
ectele şcolii, devenind prieteni ai elevilor, profesorilor şi părinţilor.  

Educaţia, 
cea mai bună investiţie pentru viitor 



În Dumbrăviţa, vacanţa de vară nu înseamnă lipsă de 
activităţi, ci dimpotrivă. Anual au loc două tabere gratuite 
de vară, una pentru copiii angajaţilor UACE şi cealaltă 
pentru copiii din comună, care se desfăşoară fiecare pe 
durata unei săptămâni şi care includ un program extrem 
de variat: cursuri de limbi străine, pictură, dezvoltare 
personală, muzică, fotografie, plimbări şi picnic în aer 
liber. 

Nu trebuie uitată nici istoria. Dumbrăviţa este singura 
comună din judeţ şi probabil din ţară care are un manual 
de istorie, cultură şi identitate locală care este predat 
elevilor de gimnaziu pe parcursul unui an întreg. La finalul 
cursului, elevii realizează un eseu sub forma unei scrisori 
către un prieten de departe. Autorii celor mai bune eseuri 
sunt premiaţi pe scena Sărbătorii comunei. De asemenea, 
în acest an special declarat de Patriarhia Română „Anul 
mărturisitorilor ortodoxiei în temniţele comuniste”, elevii 
au putut afla lucruri noi despre comunism din suportul 
de curs „Rezistenţa anticomunistă. Istorie. Valori. 
Repere”, predat la orele de istorie şi orele de catehizare la 
Biserica din Dumbrăviţa. În urma acestui curs au realizat 
eseuri, iar autorii celor mai bune lucrări au participat la 
„Turul rezistenţei anticomuniste” care a avut loc în 18 
noiembrie, la Aiud. 
De asemenea, UAC Europe se implică în educaţia 
copiilor din comună şi prin American International 
School of Transilvania, asociaţie fondată în urmă cu mai 
bine de cinci ani, care oferă numeroase activităţi, cursuri 
şi oportunităţi pentru copiii din comuna Dumbrăviţa. 

De asemenea, ca în fiecare an, Moşul ajunge cu sprijinul 
UAC Europe la toţi copiii din comuna Dumbrăviţa, 
încărcat de daruri şi de veşti bune. 

Educaţia presupune în primul rând respect pentru 
ceilalţi şi pentru mediu. De aceea, UAC Europe şi 
Asociaţia NEMUS promovează grija pentru mediu 
şi reciclare prin două acţiuni anuale: concursul 
de reciclare care are loc în primăvara fiecărui an, 
în cadrul căruia clasa care adună cele mai multe 
deşeuri de hârtie şi PET raportat la numărul de elevi 
este răsplătită cu o excursie şi Dumbrăviţa Verde, o 
acţiune de ecologizare a satelor şi văilor din comună, 
la care participă anual circa 50 de elevi şi cadre 
didactice. 

Evident, elevii de la 
Şcoala Dumbrăviţa 
au parte şi de 
distracţie. Anual, cu 
sprijinul UAC Europe 
este organizat Balul 
Dragobetelui, Balul 
absolvenţilor pentru 
elevii care termină 
clasa a VIII-a, Balul 
bobocilor pentru 
cei care încep şcoala 
profesională. 
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Alte două acţiuni devenite tradiţie sunt Desenele 
pe asfalt, care au loc în preajma Zilei Copilului şi 
Cross-ul UACE, o întrecere sportivă de alergat şi 
biciclete care are loc pe grupe de vârstă în luna 
iunie. 

Balul absolvenților
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Pentru autorităţile locale din comuna Dum
brăviţa, în frunte cu primarul Felician Ciceu, 
păstrarea tradiţiilor străbune şi transmiterea lor 
către tânăra generaţie reprezintă o datorie de 

onoare, pe care o respectă cu mândrie şi responsabilitate. 
Acesta este şi motivul pentru care, în urmă cu mai bine 
de un deceniu, a luat naştere un eveniment inedit, care 
a crescut de la an la an, devenind unul dintre cele mai 
importante evenimente culturale ale judeţului: Zilele 
comunei Dumbrăviţa  Festivalul portului, dansului şi 
cântecului de pe Fisculaş. 
Evenimentul începe cu o paradă a portului popular, 
când comuna devine o adevărată scenă în aer liber, pe 
care sunt etalate costumele populare de o frumuseţe 
nemaipomenită. 

Un alt moment festiv este premierea 
tinerilor care au împlinit 18 ani şi a 
cuplurilor care au sărbătorit nunta de 
aur. Programul cuprinde numeroase 
momente artistice, culturale şi folclorice 
şi se încheie cu un foc de artificii.  În acest 
an, evenimentul a avut loc duminică, 2 
iulie. Ca în fiecare an, UAC Europe fost 
partener al evenimentului, iar Daniel 
Vărzaru, Chief Financial Officer UAC 
Europe a primit titlul de cetăţean de 
onoare al comunei, în semn de respect 
şi apreciere pentru implicarea sa în 
comunitate. 

Programul manifestărilor anuale din comună cuprinde, 
în fiecare an, în Postul Sfintelor Paşti, un concert 
tradiţional de pricesne care anul acesta a avut loc în 
satul Cărbunari, fiind organizat de părintele paroh 
Petru Costea, cu sprijinul UAC Europe. 
În Postul Crăciunului, satul Unguraş continuă tradiţiile 
începute anul trecut, cu organizarea unei şezători 
tradiţionale. În 2016, şezătoarea a fost organizată în 
casa unui gospodar şi a avut un caracter mai restrâns, 
dar, datorită succesului evenimentului, în acest an, 
şezătoarea sa organizat în acest an la Căminul cultural 
Unguraş, chiar de Ziua Naţională a României, ca să 
poată participa un număr mai mare de persoane. 
Atmosfera Crăciunului este adusă în comuna 
Dumbrăviţa prin două concerte de colinde deosebite.  
Concertul de colinde „Hristos se naşte, SlăviţiL” 
organizat an de an de Parohia Chechiş şi Asociaţia 
„Dăruind vei dobândi”. În acest an evenimentul 
a avut loc în 9 decembrie, începând cu ora 17, cu 
binecuvântarea PS Iustin, Episcopul Maramureşului 
şi Sătmarului şi a debutat cu Slujba Vecerniei. Apoi, 
grupurile de colindători şi corurile din Dumbrăviţa, 
Cărbunar, Şindreşti, Unguraş, corul din Groşi, corul 
bărbătesc din Cehu Silvaniei, corul de fete al Facultăţii 
de Litere din Baia Mare au adus atmosfera magică a 
Crăciunului în sufletul participanţilor. 

Comuna Dumbrăviţa este mândră de tradiţiile şi obiceiurile moştenite din străbuni şi transmise, 
ca un testament sacru, generaţiilor viitoare. Cu sprijinul UAC Europe, autorităţile locale, căminul 
cultural Dumbrăviţa şi parohiile din comună organizează un amplu program artistic. 

An de an, dumbrăviţenii sărbătoresc 
Ziua naţională a României printr-un 
eveniment devenit deja tradiţie „Uniţi 
de 1 decembrie”, un spectacol în care 
îşi dau mâna primăria comunei, şcoala, 
parohiile şi UAC Europe. Anul acesta 
spectacolul a avut loc în 3 decembrie, 
la Căminul cultural Rus, şi a cuprins 
momente deosebite, susţinute de 
copiii şcolilor din comună, de corul 
din Unguraş şi Corul din Chechiş. La 
final, toţi participanţi au primit o porţie 
tradiţională de fasole cu cârnaţi, oferită 
de UAC Europe. 

Şi concertul de colinde „Astă seară spreasfinţit”, care 
poartă numele unei vechi colinde din Dumbrăviţa, a 
devenit deja tradiţie. Primele ediţii au fost organizate în 
satul Dumbrăviţa, apoi sa luat decizia ca evenimentul 
să fie organizat prin rotaţie în toate satele din comună. 
Aşa că, anul acesta a fost rândul Parohiei ortodoxe şi a 
comunităţii din Şindreşti să organizeze concertul, cu 
sprijinul UAC Europe şi Asociaţiei NEMUS.
Evenimentul a avut loc duminică 17 decembrie şi a 
început cu Slujba Vecerniei săvârşită de preoţii din co
mună la Biserica Şindreşti. Apoi, grupurile de colindători 
şi corurile din comună, precum şi invitaţi de seamă au 
adus vestea Naşterii Domnului în cadrul unui concert 
extraordinar organizat la Căminul cultural Şindreşti. 
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Cel mai mare picnic pentru cea mai 
mare familie din Maramureş 

De la valori, principii, tehnologie, responsabilitate, 
implicare, toate sunt ingredientele unui succes unic și a 
unui altfel de mod de a face business, unul care pune pe 
primul loc oamenii. Întro companie complexă, aflată în 
continuă dezvoltare și evoluție, cum este UAC Europe, 
modul în care angajații muncesc împreună, în care se 
raportează unii la alții și toți împreună la proiectele 
companiei sunt extrem de importante. În timp, cei peste 
1300 de angajați ai UACE au devenit mai mult decât 
o echipă, sunt o adevărată familie, pentru că se susțin 
reciproc, au obiective comune și se dezvoltă împreună. 
Ei sunt cei care dau valoare companiei și ei construiesc, 
zi de zi, povestea de succes numită UACE. Iar pentru a 
împărtăși acest succes, an de an, toți angajații, împreună cu 
familiile lor, sărbătoresc, în 15 august, Ziua UACE, prin 
tradiționalul picnic organizat la Secret Garden Dănești.  
 
An de an, familia UACE devine tot mai mare, iar 
anul acesta peste 3000 de persoane sau adunat la 
sărbătoarea încrederii, familiei și succesului, cum 
poate fi numită, în câteva cuvinte, sărbătoarea 
companiei. La orele prânzului, curtea complexului era 
aproape neîncăpătoare pentru marea familie venită 
să sărbătorească și să se bucure împreună cu cei dragi. 
La intrare, fiecare dintre ei au fost întâmpinați de 
Kevin Loebakka, președintele UACE, Daniel Vărzaru, 
Chief Financial Officer și Corina Mulea, PR&Office 
Manager UACE, care leau mulțumit fiecăruia în 
parte pentru că au venit la evenimentul UACE.  

De asemenea, printre oaspeții de seamă sau numărat 
colaboratorii companiei, oficialități județe și locale, 
președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, pri
marul orașului Tăuții Măgherăuș, consilieri locali, 
preoți din comună etc. Primarul Felician Ciceu nu a 
putut fi prezent la eveniment, fiind plecat din localitate, 
dar a transmis gândul și salutul său prin reprezentanții 
primăriei și consilierii locali. 
Deschiderea oficială a sărbătorii a fost marcată prin 
câteva discursuri scurte ale staffului de conducere. 
Kevin Loebakka, președintele UAC Europe, a venit la 
picnicul companiei însoțit de soția sa Kathy, de fiica, 
ginerele și cele două nepoțele care au vizitat pentru 
prima dată România. 
Kevin Loebakka lea urat tuturor bun venit și lea 
mulțumit pentru întregul lor efort: „Bine ați venit, 
vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit 
astăzi aici. Echipa noastră crește în fiecare an, iar acest 
lucru ne bucură foarte mult. Vă doresc să aveți o zi 
minunată, mult succes la tombolă și vă mulțumesc 
pentru toată contribuția voastră din acest an la reușita 
UACE. Petrecere frumoasă și o zi frumoasă tuturor!”.  

Brian Weed, general manager al Universal Alloy 
Corpo ration Europe, a venit la eveniment împreună 
cu soția sa și a dorit de asemenea să le mulțumească 
tuturor pentru aportul adus la dezvoltarea companiei: 
„Mă bucur să vă văd pe toți împreună alături de 
familiile voastre, la picnicul UACE, întro zi așa de 
frumoasă și însorită, vă doresc succes la tombolă și vă 
mulțumesc vouă și familiilor voastre pentru întreaga 
contribuție pe care ați aduso pentru succesul UACE”.  
 
Daniel Vărzaru, Chief Financial Officer a participat 
la eveniment împreună cu întreaga sa familie și a 
dorit săi felicite pe toți angajații pentru munca lor și 
totodată să le mulțumească: „Mă bucur foarte mult 
să fiu astăzi alături de voi şi de familiile voastre. Şi mă 
bucur că, an de an, marea familie UACE se măreşte, asta 
înseamnă că UACE se dezvoltă şi odată cu compania 
creştem fiecare dintre noi, dezvoltândune personal 
şi profesional. Astăzi sărbătorim încă un an de muncă 
şi de realizări, şi, mai ales, sărbătorim încă un an în 
care am reuşit să fim o echipă unită şi puternică.  
Sărbătoarea UACE este o sărbătoare a familiei şi 
a recunoştinţei. Am spus de multe ori că noi toţi 
cei peste 1200 de angajaţi nu suntem doar colegi şi 
prieteni, ci membri ai unei mari familii în care toţi 
membrii ei se susţin şi se sprijină reciproc. Familia 
înseamnă sprijin şi încredere, iar acestea sunt şi valorile 
care ne animă şi ne leagă pe noi toţi, acestea sunt 
valorile care fac din UACE o companie de succes.  
Spuneam că sărbătoarea UACE este şi una a 
recunoştinţei, de aceea doresc să mulţumesc fiecăruia 
dintre voi pentru modul în care vaţi făcut treaba, 
conştienţi că succesul vostru şi realizările voastre 
contribuie la succesul întregii echipe. Datorită vouă 
UACE este o companie de prestigiu, o companie cu 
care ne mândrim fiecare dintre noi şi o companie care va 
creşte în continuare datorită   entuziasmului şi dăruirii 
voastre. Felicitări tuturor pentru un an plin de realizări!”.  
 
Kinga Rădulescu Szabo, Director Resurse Umane a 
anunțat cei trei câștigători ai competiției „good ideas” 
și ia încurajat totodată pe toți angajații să tri mită în 
continuare idei de îmbunătățire, pentru că numai în 
acest fel compania se dezvoltă și mai mult. 

Corina Mulea, PR&Office Manager UACE, cea care 
a gândit și organizat evenimentul până la cele mai 
mici detalii, având grijă ca totul să iasă perfect, a dorit 
să le mulțumească tuturor pentru sprijinul acordat: 
„Mulțumim în primul rând gazdelor de la Secret Garden, 
colaboratorilor noștri de la Loftrek, care au pregătit 
foarte multe surprize pentru cei mici, având activități 
pe teren de sport, dar și activități de interior, mulţumim 
Lourdes Trans pentru transport, mulţumiri speciale 
lui Ioan Chiorean pentru tot sprijinul, efortul şi 
implicarea şi mulţumiri calde tuturor furnizorilor, 
colaboratorilor, partenerilor contractuali care neau 

furnizat premii extraordinare pentru tombolă, nu 
vreau săi enumăr de teamă să nu uit pe cineva, dar 
îi asigur pe toţi de toată aprecierea şi recunoştinţa 
noastră și mai ales, mulțumim tuturor angajaților 
că au fost alături de noi și acum, la sărbătoare, și sunt 
alături de UACE în fiecare zi, contribuind prin munca 
și dedicarea lor la succesul și dezvoltarea companiei”. 
 
Toți participanții au putut savura un grătar delicios 
și sau putut bucura de muzică bună și variată și 
activități extrem de diversificate. Pentru cei mici, 
Loftrek a pregătit o multitudine de echipamente 
gonflabile, printre care cursa cu obstacole, tobogane 
sau bouncere, taurul mecanic sau peretele Velcro, 
care a captat atenţia tuturor. Atelierele creaţionale şi 
concursurile pe echipe au contribuit la crearea unei 
atmosfere destinse şi relaxante. Câştigătorilor li sau 
acordat premii şi diplome, iar şedinţele foto au fost 
foarte solicitate de către micuţi. Sau pozat cu Winnie, 
cu Mickey Mouse şi cu o mulţime de super eroi.  
Cei mari au participat la o tombolă cu un număr 
record de premii, puse la dispoziție de colaboratorii 
și furnizorii UACE: televizoare LCD, combine 
frigorifice, mașini de spălat, telefoane smartphone, 
tablete, cafetiere, laptopuri, electrocasnice, electronice, 
produse utile în gospodărie, vouchere de vacanță etc.    
A fost o zi deosebită, în care sa sărbătorit familia, 
profesionalismul, încrederea. Întrun cuvânt: UACE. 

Sport şi sănătate 

Pe lângă cultură, autorităţile locale şi 
UAC Europe susţin şi sportul. Cel mai 
important proiect din acest domeniu este 
Baza sportivă Dumbrăviţa, realizată prin 
contribuţia celor două instituţii. De aseme-
nea, anual sunt susţinute competiţii spor-
tive, dintre care cea mai importantă este 
Cupa Fisculaşului.
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Pe lângă tradiţii şi cultură, credinţa străbună 
defineşte cel mai bine identitate, fiinţa şi 
mai ales sufletul dumbrăviţenilor. Oameni 
credincioşi, locuitorii comunei participă la 

Sfânta liturghie îmbrăcaţi în straie populare, fac din 
hramurile bisericilor o adevărată sărbătoare locală şi un 
prilej de reîntâlnire cu fii satului şi îl aduc slavă şi laudă 
lui Dumnezeu în concerte de pricesne şi pelerinaje. 

La toate aceste activităţi, primăria şi UAC Europe sunt 
parteneri constanţi, sprijinind fiecare dintre lăcaşurile 
de cult şi parohiile din comună în activităţi dar şi 
în construcţiile demarate. De asemenea, preoţii din 
comună sunt cu adevărat nişte păstori de suflete pentru 
credincioşii lor, implicânduse în toate proiectele locale, 
fiind parteneri constanţi ai primăriei şi şcolii. 

Cel mai important proiect aflat în derulare în comuna 
Dumbrăviţa în plan bisericesc este construcţia noului 
lăcaş de cult ortodox din satul Rus, care, prin sprijinul 
primăriei şi al UAC Europe, a ajuns deja întrun stadiu 
avansat. De asemenea, fiecare comunitate din comună 
va beneficia de construcţia unei capele mortuare, în 
cadrul unui program multianual. 
Prima construcţie de acest fel a fost făcută în satul 
Chechiş. Iar Primăria şi UAC Europe vor sprijini fiecare 
investiţie de acest fel. 

Compania a sprijinit şi va sprijini în con-
tinuare pelerinajele credincioşilor în ţară, 
diferite deplasări, participări la hramuri şi 
evenimente duhovni ceşti. În acest an, UAC 
Europe a contribuit şi la noul sediu al Proto-
popiatului Baia Mare, dar şi la organizarea 
unor evenimente de amploare, cum ar fi 
Reuniunile tinerilor ortodocşi organizate an 
de an.  

Pentru dumbrăviţeni, credinţa străbună 
face parte din identitatea, fiinţa şi sufletul 
lor. De aceea, legătura cu Dumnezeu şi cu 
biserica este una sfântă şi permanentă, 
iar preoţii comunei se implică în viaţa 
comunităţii şi în toate proiectele locale. 
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Biserica Greco Catolică Rus
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Sărbătorile de iarnă ne deschid sufletele pentru 
a dărui şi a primi iubire, a ne bucura de lucrurile 
şi mai ales de oamenii din jurul nostru, a fi 
recunoscători pentru ceea ce am reuşit să 
construim împreună în anul care se încheie şi a 
privi cu speranţă spre anul care vine. 

Vă dorim ca spiritul Sărbătorilor să-şi găsească 
loc în sufletele voastre, să vă aducă sănătate, 
bucurie şi împlinire alături de familiile voastre. 

Crăciun fericit şi un an nou plin de împliniri 
personale şi profesionale! 

Daniel Vărzaru, 
Chief Financial Officer UAC Europe


