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Reporter: Care sunt obiectivele UAC Europe 
pentru anul 2020? 
Daniel Vărzaru: Cel mai important obiectiv îl repre
zintă finalizarea primei faze a investiției de la Tăuții 
Măgherăuș. Este un proiect istoric, foarte important 
pentru compania noastră și pentru întreaga zonă, 
care, cu siguranță va deveni o investiție reper în Sud
Estul Europei. Așa cum am mai spus, este cel mai mare 
proiect al grupului nostru, din întreaga lume, și suntem 
foarte mândri că acesta se realizează în România, în 
Maramureș. Sperăm să avem inaugurarea oficială spre 
finele acestui an. 
Însă, dezvoltarea companiei nu se oprește aici. În acest 
an demarăm o nouă investiție în Medieșu Aurit, județul 
Satu Mare. Va fi un punct de lucru al UAC Europe, 
complementar fabricii Alu Menzinken, care face parte 
din grupul nostru de firme și care funcționează deja 
acolo. Este vorba despre un proiect cifrat la circa 40 de 
milioane de dolari, o linie de extrudare profile grele. 
În cifre, investiția înseamnă 120.000 de mp construiți, 
fiind amplasată pe un teren de 5 hectare. Deocamdată 
proiectul este în faza de documentații, iar la final vom 
avea acolo în jur de 100 de angajați, deoarece mare parte 
din producție va fi automatizată. Vom avea o presă de 

aproape 10.000 de tone, comparativ cu cea mai mare de 
la Dumbrăvița care are 2.500 de tone, sau de la Tăuții 
Măgherăuș care are 4.000 de tone. 
Continuăm extinderea capacității de producție și la 
fabrica din Dumbrăvița. În curând va fi instalată cea 
dea șasea presă și avem preconizate o serie de investiții 
conexe. 
În Vietnam, prima fază a investiției este finalizată, 
urmează să analizăm următoarea fază a proiectului. 
Deocam dată avem acolo în jur de 350 de angajați.

 Reporter: Ce proiecte de implicare în comunitate 
aveți pentru anul care a început? 
Daniel Vărzaru: Vom continua atât în Dumbrăvița, 
cât și în Tăuții Măgherăuș toate proiectele și acțiunile 

de implicare în comunitate, începute în anii trecuți și 
devenite deja tradiție. Ne dorim să rămânem același 
partener și prieten de nădejde al comunităților 
locale în care ne desfășurăm activitatea și să sprijinim 
administrația locală, școala, biserica în continuare, să 
fim parteneri ai evenimentelor locale și să organizăm 
împreună activități frumoase, în beneficiul oamenilor.
Dacă vorbim despre proiectele majore, desigur că vom 
continua să sprijinim proiectele aflate în construcție în 
Dumbrăvița, cele două biserici din Rus și Chechiș; ne 
dorim, de asemenea, să continuăm programul multia
nual de construcție de spații de joacă pentru copii, 
împreună cu Primăria, dar și să derulăm proiecte edu
cative și culturale, împreună cu școala și bisericile din 
comună. 
Împreună, autorități locale, școală, UAC Europe, 
biserică, am demonstrat în toți acești ani că suntem o 
echipă unită și puternică, care colaborează eficient și 
onest în beneficiul comunității. Doresc pe această cale 
să mulțumesc tuturor instituțiilor partenere pentru 
buna colaborare de până acum și să îi asigur și pe viitor 
de sprijinul meu personal și al companiei pe care o 
reprezint. Iar cetățenilor le urez acum, la început de an, 
multă sănătate și putere de muncă, să rămână aceeași 
comunitate unită, care știe săși promoveze trecutul și 
tradițiile, fiind în același timp deschisă dezvoltării. Sunt 
onorat că fac parte din această comunitate deosebită și 
le mulțumesc tuturor pentru căldura și amabilitatea cu 
care mă primesc, de fiecare dată, în mijlocul lor. 

2020,  
un an istoric  
pentru  
uaC Europe

Al 12-lea an de activitate a UAC Europe 
în România va fi cu adevărat unul istoric. 
Compania are obiective îndrăznețe pen-

tru acest an, în toate locațiile în care își 
desfășoară activitatea. Daniel Vărzaru, 

Chief Financial Officer UAC Europe, 
vorbește despre planuri, perspective și 

obiective într-un interviu exclusiv, la în-
ceput de an. 
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„Doresc pe această cale 
să mulțumesc tuturor 
instituțiilor partenere 
pentru buna colaborare de 
până acum și să îi asigur și 
pe viitor de sprijinul meu 
personal și al companiei pe 
care o reprezint”.

Daniel Vărzaru, 
Chief Financial Officer UAC Europe



Punerea Pietrei de temelie  
a noii biserici din chechiș
Duminică, 11 august 2019, Preasfinţitul Părinte IUS-
TIN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a ofi-
ciat Sfânta Liturghie Arhierească şi a pus piatra de 
temelie pentru noua biserică din Parohia Chechiş, 
Protopopiatul Baia Mare, în fruntea unui sobor de 
preoţi şi diaconi.

 Din sobor au făcut parte Pr. Virgil Jicărean, consilier 
eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, 
Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Vasile 
Adrian Marc, parohul din Chechiş, Pr. Ştefan Clipei, 
pensionar, fostul paroh în Chechiş, Pr. Mircea Filip, 
parohul din Romainville Paris, Franţa, Protos. Mihail 
Bud, stareţul Mănăstirii Budeşti, Pr. Bogdan Ciocotişan, 
parohul din Dumbrăviţa, Pr. Augustin Homorodan din 
Coruia, Pr. Ioan Burzo din Vad, Pr. Alexandru Nuszer, 
de la Penitenciarul Baia Mare, Pr. Adrian Ieremi din 
Cărbunar, Pr. Vasile Lăcătuş din Săcălăşeni, Pr. Olimpiu 
Călin Ţura din Ocoliş, Pr. Mircea Conţiu din Culcea, Pr. 
Dumitru Farcaş din Coaş, arhidiaconi.
 Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul 
Coral „ASCOR” Baia Mare, dirijat de studenta Oana 
Lenghel, fiică a satului, şi de corul bisericii din localitate, 
dirijat de teologul Vasile Moje, care este şi primepitropul 
bisericii. La Chinonic au cântat Gabriela Ardusătan din 
Groşi şi preoteasa Ioana Botiş din Baia Mare.
Preasfinţitul Părinte IUSTIN a oferit directorului 
financiar UAC Dumbrăviţa, Daniel Vărzaru, „Crucea 
Voievodală Maramureşeană”. Preotului paroh Vasile 
Adrian Marc, Consiliului Parohial şi primepitropului 
Vasile Moje, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin lea 
conferit Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” 
scoasă de Episcopie cu ocazia Anului Omagial al satului 
românesc.

2019, un an istoric în comuna 
Dumbrăviţa:  
patru vizite arhierești 
Anul trecut a fost unul istoric pentru credincioșii din comuna Dumbrăvița, datorită celor patru 
vizite arhierești, două ale Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și două ale Preasfințitului Timotei, 
arhiereu vicar. 
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Noua capelă de cimitir din Parohia Un
guraş a fost ridicată în ultimii ani, 
prin contribuţia UACE Dumbrăviţa, 
Primăria şi Consiliul Local, cu sprijinul 

bunilor credincioşi din localitate, fiind executată 
la standarde europene, spaţioasă, încât să încapă 
un număr mare de credincioşi, cu un drum de 
acces modernizat, dotată cu cameră de frig, pictată 
în tehnica tempera şi având dotările necesare. La 
oficierea slujbei de binecuvântare a participat întreg 
soborul de preoţi invitaţi, arhidiaconii şi diaconii 
prezenţi, consilierii parohiali, oficialităţile şi mai 
mulţi credincioşi.
După binecuvântarea capelei, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Iustin sa îndreptat, împreună cu soborul 
şi credincioşii care au fost prezenţi la această slujbă, 

spre biserica parohială. Aici, după o primire făcută 
cu multă bucurie de credincioşii veniţi să asiste la 
Sfânta Liturghie, primarul Felician Ciceu al comunei 
Dumbrăviţa, Daniel Vărzaru, directorul financiar 
al UAC Europe Dumbrăviţa (Fabrica de avioane), 
primepitropul Nicolae Bele şi un grup de copii, 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie în Altarul de Vară, situat în 
curtea bisericii. Din soborul slujitor au făcut parte Pr. 
Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Sabin 
Petru Bogluţ, paroh, preoţi din parohiile comunei 
Dumbrăviţa: Pr. Bogdan Ciocotişan din Dumbrăviţa, 
Pr. Vasile Marc  Chechiş, Pr. Vasile Tarţa  Rus, Pr. 
Alin Erdei  Şindreşti, Pr. Sabin Cadar, pensionar, 
locuitor în Rus, alţi preoţi invitaţi, arhidiaconi şi 
diaconi. Între aceştia, Arhid. Teodosie Bud, consilier 
eparhial economic al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului, născut în acest sat, şi Arhid. Ionuţ Pleş, de 
la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, 
căsătorit aici. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost 
date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei 
Maramureşului şi Sătma rului, dirijat de Arhid. Prof. 
Drd. Adrian Dobreanu, şi corul bisericii din localitate, 
dirijat de Marcian Dobrican. La chinonic au mai cântat 
eleva Marcela Ştefania Latiş, de la Seminarul Teologic 
Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia 
Mare, şi Bianca Bârdea din localitate. 

Preotul paroh Sabin Petru Bogluţ, de 6 ani în această 
parohie, a fost hirotesit iconom, cu dreptul de a purta 
brâu roşu şi a primit, în Anul Omagial al satului 
românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor 
gospodari) Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, 
scoasă de Episcopie pentru acest an omagial, şi gramata 
Episcopală care conferă cele două distincţii. Au mai 
primit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” 
primarul Felician Ciceu şi Daniel Vărzaru, iar corul 
bisericii a fost distins cu Medalia Jubiliară „Justinian 
Arhiepiscopul” pentru performanţa la care a ajuns. 
Diplome de vrednicie au primit toţi binefăcătorii 
sfântului locaş de închinare: consiliul parohial, prim
epitropul Nicolae Bele și constructorii capelei. 

sfinţire de capelă  
şi sfânta liturghie  

în parohia unguraş
Duminică, 14 iulie 2019, Preasfinţitul 

Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului, s-a aflat, cu începere de la ora 

9.30, în Parohia Unguraş, Protopopiatul Baia 
Mare, unde a binecuvântat noua capelă 

de cimitir, a oficiat 
Sfânta Liturghie, în 
fruntea unui sobor 

de preoţi slujitori, 
şi a rostit cuvânt de 

învăţătură.



Primarului Felician Ciceu, viceprimarului Flore 
Balaj, fiu al satului, şi Consiliului Local Preasfinţitul 
Părinte Episcop Iustin lea înmânat Medalia 
Omagială „Justinian Arhiepiscopul” scoasă cu 
ocazia Anului Omagial al satului românesc.

 Directorului tehnic al Fabricii de avioane 
Dumbrăviţa, Nicolae Verdeş, ia conferit Ordinul 
„Crucea Justinian Arhiepiscopul”.

 Domnului Vladimir Iacob, administratorul şi 
proprietarului firmei ARAMIS, ia conferit Medalia 
Omagială „Justinian Arhiepiscopul”.

 Domnului Pavel Marin, administratorul firmei 
SC Martelino şi Arhit. Oxana Cră ciun leau fost 
înmânate Diplome de vrednicie. 

Zi de aleasă sărbătoare în parohia ortodoxă şindrești 

 În continuare, Preasfinţitul Părinte IUSTIN a oficiat slujba pentru punerea pietrei de temelie 
pentru noua biserică din Chechiş, care va purta hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, în 
prezenţa întregii mulţimi de credincioşi prezenţi aici.
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Ziua de duminică, 25 august, va rămâne în istoria 
Parohiei Dumbrăvița, din mai multe consider-
ente de suflet: a reprezentat prima vizită a noului 
Arhiereu Vicar al Eparhiei noastre, Preasfințitul 
Timotei Sătmăreanul, în comuna Dumbrăvița, 
s-a resfințit biserica în urma lucrărilor de înnoire 
săvârșite în ultimul an, și s-a binecuvântat noua 
capelă de cimitir. 

Preasfințitul Timotei a fost întâmpinat cu multă 
bucurie, încă de la intrarea în sat, de către gospodarii 
satului, care șiau împodobit porțile și gardurile cu 
ștergare, icoane și flori, fapt care la impresionat mult 
pe oaspetele de seamă. Apoi, începând cu ora 9, în fața 
bisericii, Preasfinția Sa a fost întâmpinat cu pâine și 
sare, de către primarul comunei, Felician Ciceu, preotul 
paroh și ceilalți preoți, precum și de un număr mare de 

credincioși. A urmat apoi, după primirea Ierarhului, 
slujba de resfințire a bisericii. Tot acum, a fost sfințită 
o icoană de dimensiuni mari, a Maicii Domnului cu 
Pruncul, care va fi folosită la înconjurarea bisericii, cu 
ocazia hramului și a altor sărbători mari. Biserica a fost 
înconjurată în dangăt de clopote, o singură dată, de către 
Preasfinţitul, urmat de preoți și credincioși și a fost unsă 
cu Sfântul și Marele Mir în cele patru puncte cardinale. 
După aceea a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, 
în pridvorul bisericii. Iar la final, Preasfințitul Timotei 
a rostit un frumos cuvânt de învățătură. Din soborul 
slujitor au făcut parte Pr. Adrian Mihali, consilier 
eparhial administrativ; Pr. Fabian Coroian, protopopul 
Băii Mari; Pr. Alexandru Ciui, protopopul Clujului II; 
Pr. Ionuț Dan Lupuțan, protopop de Huedin; Pr. Dr. 
Sebastian Țandea din Alba Iulia, Pr. Bogdan Ciocotișan, 
parohul credincioșilor din Dumbrăvița, Arhid. 
Dumitru Botiș, inspector social, Arhid. Gherasim Nap, 

Diac. Matei Bogdan, Pr. Vasile Marc – Chechiș, Pr. 
Tarța Vasile  Rus, Pr. Sabin Bogluț  Unguraș, Pr. 
Alin Erdei  Șindrești, Pr. Adrian Ieremi  Cărbunari, 
Pr. Michiș Dorel  Dănești, Pr. Ioan Burzo  Vad, Pr. 
Nusser Alexandru  preot Penitenciar, Pr. Claudiu 
Băban  Parohia „Sf. Mina” Baia Mare, Pr. Dănuț 
Săsăran  Cicârlău și preoții pensionari, fii și locuitori 
ai comunei Dumbrăvița: Trif Vasile din Cărbunari și 
Pr. Cadar Sabin din Rus. 
Răspunsurile liturgice au fost date de membrii 
Grupului vocal „ASCOR”, filiala Baia Mare.
La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Bogdan 
Ciocotișan a fost distins cu Ordinul „Crucea 
Justinian Arhiepiscopul” şi a primit dreptul de a 
purta bederniță, iar ierarhul a primit în dar din partea 
credincioșilor din Dumbrăvița, o icoană pictată cu 

chipul Maicii Domnului. La îndemnul Preasfințitului, 
toți credincioșii prezenți au pornit întrun pelerinaj spre 
locul în care sa zidit capela, aici aflânduse și ruinele 
fostei biserici a satului Dumbrăvița. 
După binecuvântarea Capelei de cimitir a fost săvârșită 
Slujba Parastasului pentru cei adormiți în Domnul. 
Ziua sa încheiat cu o agapă frățească. 
Părintele Bogdan Ciocotișan, în numele credincioșilor 
și a Consiliului Parohial mulțumește tuturor celor 
implicați în reușita acestor lucrări, preoților și celor care 
au participat la această zi istorică.
 
Preasfinţitul Timotei a acordat diplome și gramate 
episcopale primarului Felician Ciceu, domnului director 
Daniel Vărzaru, constructorilor, curatorilor și altor 
binefăcători. Din cauză că domnul Vărzaru nu a putut fi 
prezent, fiind plecat din țară, gramata episcopală ia fost 
înmânată ulterior, personal, de către părintele Bogdan 
Ciocotișan și domnul epitrop Cosmin Dobrican. 

resfințirea bisericii  
și binecuvântarea capelei de cimitir 

Sâmbătă, 7 decembrie 2019, Preasfințitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei 
ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, a binecuvântat Capela de cimitir și a oficiat Sfânta liturghie în 
Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Șindrești. De asemenea, la final, ierarhul a 
binecuvântat și casa parohială. 

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Fabian Coroian, 
protopopul Băii Mari, Pr. Bogdan Ciocotișan, coordo
natorul ATOP Baia Mare și parohul din Dumbrăvița, 
Pr. Alin Erdei, parohul credincioșilor din Șindrești, 
Pr. Dănuț Săsăran din Cicârlău, Pr. Adrian Marc din 
Chechiș, Pr. Vasile Viorel Tarța din Rus, Pr. Sabin Petru 
Bogluț din Unguraș, Pr. Adrian Ieremi din Cărbunari, 
alături de alți părinți slujitori invitați din parohiile 
învecinate.
Între credincioșii prezenți la acest eveniment sa aflat 
și domnul Felician Gheorghe Ciceu, primarul comunei 
Dumbrăvița.
În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit întru 
diacon pe teologul Boer Ionuț Gheorghe care în zilele 
următoare va fi hirotonit întru preot pe seama Parohiei 
Bontăieni, Protopopiatul Baia Mare.
Răspunsurile liturgice au fost date de membrii Coralei 
preoțești „Arhanghelii” dirijată de Pr. Dr. Petrică 
Aurelian Covaciu.
Pentru eforturile depuse la edificarea capelei de cimitir 
a parohiei, la finalul Sfintei liturghii, părintele paroh 
Alin Erdei a fost hirotesit întru iconom cu dreptul de 
a purta brâu roșu.
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a primit în 
dar din partea credincioșilor din Șindrești, o bederniță 
brodată cu chipul Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de 
minuni.

Părintele paroh mulțumește Preasfințitul Părinte 
Timotei Sătmăreanul și fraților preoți, pen-
tru prezență, precum și Consiliului parohial și 
credincioșilor care au făcut posibilă această 
zi deosebită. De asemenea, preotul Alin Erdei 
mulțumește Primăriei Dumbrăvița, domnului pri-
mar Felician Ciceu și UAC Europe, domnului Daniel 
Vărzaru, Chief Financial Officer UAC Europe, pentru 
sprijinul acordat în realizarea capelei de cimitir. 
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Programul anual de activități culturale din 
comuna Dumbrăvița cuprinde o serie de 
evenimente de marcă devenite deja tradiţie, 
organizate de Primăria Dumbrăvița în 

parteneriat cu UAC Europe, Centrul Cultural Dum
brăvița, școala și parohiile din comună. 

Primul eveniment de marcă din anul 2019 a avut 
loc în preajma Bobotezei. După multă vreme, satul 
Dumbrăvița a reînviat o veche tradiţie din zi de 
Bobotează și anume Vergelul sau Jocul în sat. La 
inițiativa preotului paroh Ciocotișan Bogdan ajutat 
de Primăria Dumbrăvița reprezentată de domnul 
primar Felician Ciceu și domnii Ionuc Cetățean, 
referent cultural, și domnul profesor Cosmin 
Dobrican, consilier și epitrop al Bisericii, au readus 
bucuria „danțului” așa cum se făcea oarecând după 
relatarea bătrânilor, timp de trei zile. 

Apoi, în Postul Mare, mai exact duminică, 31 martie, 
în Parohia Dumbrăvița, şi a avut o dublă simbolistică 
duhov nicească. În prima parte a evenimentului a avut 
loc Conferința cu tema „Pedagogia Sfântului și Marelui 
Post” susținută de părintele Arhim. Prof. Dr. Ioachim 
Tomoioagă, consilier în cadrul Episcopiei Maramureșului 
și Sătmarului. Aceasta sa desfășurat în noul centru 
cultural Dumbrăvița, în prezența a numeroși tineri, 
preoți și credincioși din comunele și satele învecinate. 
Conferinţa a fost una interactivă, deoarece participanții 
au avut posibilitatea de a adresa întrebări pe bilețele la 
care au primit răspunsurile oferite de părintele Ioachim. 

Iar cel deal doilea eveniment a fost tradiționalul concert 
de pricesne „La umbra Crucii Tale”, aflat la ediția a 
Va. Au interpretat grupurile de tineri din ASCOR și 
ATOCEM  Tinerii Catedralei Episcopale din Baia 
Mare, precum și interpreții: Arhidiacon Ionuț Pleș, 
Adriana Prelucan Maur, Irina Maria Pop, Ioana Botiș și 
Gabriela Ardusătan. 

Cel mai important eveniment cultural îl repre zintă 
însă Zilele Comunei Dumbrăviţa - Festi va lul portu-
lui, dansului şi cântecului de pe Fiscu laş, ajuns în 
2019 la cea de-a XIII-a ediție.

Ca în fiecare an, Zilele Comunei Dumbrăviţa  Festivalul 
portului, dansului şi cântecului de pe Fisculaş  au debutat 
cu o paradă a portului popular, care a pornit din curtea 
primăriei și șia urmat traseul prin centrul satului până la 
scena amplasată în curtea Școlii Profesionale Dumbrăvița. 
Parada a fost deschisă de caii și poneiul lui Cosmin Trif 
din Cărbunari. Alături de tineri și bătrâni îmbrăcaţi în 
port popular, sau aflat și preoții Bogdan Ciocotișan, 
Alin Erdei, Vasile Tarța, primarul Felician Ciceu, 
împreună cu familia, Daniel Vărzaru, Chief Financial 
Officer UAC Europe, împreună cu soția sa, directorul 
școlii Dumbrăvița  Magdalena Tomșa, viceprimarul 
comunei, consilieri locali și invitați de onoare din rândul 
autorităților centrale, județene și a localităților apropiate.  
Alaiul a fost întâmpinat în curtea Școlii Profesionale 
Dumbrăvița de o „mare” de oameni, cei mai mulți 
îmbrăcați la rândul lor în costum popular. A urmat apoi, 
momentul deschiderii oficiale a sărbătorii. Apoi, a urmat 
premierea tinerilor care au împlinit 18 ani și a cuplurilor 
care au sărbătorit nunta de aur. 
După aceea, a urmat un adevărat regal folcloric. Au 
urcat pe rând, pe scenă: Ansamblul „Dumbrăviceana”, 
Ansamblul „Fisculașului” din Șindrești și Unguraș, 
Ansamblul „Cearcănelul” din Borșa, Ansamblul 
„Cununa Chioarului” din Satulung, Ansamblul „Flori 
de Maramureș” din Baia Mare, Ansamblul „Mărenii” din 
Mara, Ansamblul „Cioltișorul” din Ciolt, Ansamblul 

Dumbrăviţa, 
vatră de cultură 
autentică 
Tradițiile, obiceiurile, portul, cântecul și jocul 
popular alcătuiesc, ca un puzzle, identi-
tatea și sufletul unei comunități. Anul trecut 
a fost Anul satului românesc, iar comuna 
Dumbrăvița a demonstrat încă o dată că este 
o comună autentic românească prin identi-
tatea europeană şi prin dezvoltare. 

Zilele comunei Dumbrăviţa

Concert de pricesne
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„Florile Chioarului” din Săcălășeni, Ansamblul „Cărbu
năreana” din Cărbunari, Ansamblul „Berințana” din 
Berința, Ansamblul „Tradiții Lăpușene” din Târgu Lă
puș, Ansamblul „Vasile Lucaciu” din Șișești, Ansamblul 
„Strugurelul” din Cicârlău, Ansamblul „Dănțăușii” din 
Groși. 
În jurul orei 18 au urcat pe scenă tinerele talente ale 
comunei Dumbrăvița, iar apoi a urmat un recital 
susţinut de Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” 
și invitații Lavinia Goste și Marius Zorilă, Cornelia și 
Lupu Rednic. Seara sa încheiat cu un spectaculos foc 
de artificii și cu „Danţu satului” cu Formația Select. 

Ziua Națională a României este sărbătoarea de 
suflet a românilor și a fiecărei comunități locale. 
Tocmai de aceea, în comuna Dumbrăvița, această 
zi specială este sărbătorită an de an așa cum se 
cuvine. Iar evenimentul din anul 2019 a fost cu 
atât mai important cu cât România marchează 
30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 
și Centenarul Marii Uniri nu s-a încheiat, de-
oarece în acest an vom sărbători 100 de ani de la 
recunoașterea internațională a Marii Uniri. 

Manifestările dedicate Zilei Naționale a României 
au debutat la ora 16 cu Slujba Vecerniei, săvârșită de 
un sobor de preoți, apoi, cu binecuvântarea PS Iustin, 
Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a avut loc o 

seară duhovnicească cu tema „Mărturisitori și Pătimitori 
în timpul regimului comunist”, avândul ca invitat pe 
arhimandritul Gavriil Burzo, duhovnicul Mănăstirii 
Breaza, fost deținut politic și ucenic al părintelui Florea 
Mureșean. 
Începând cu ora 17, la Centrul Cultural Dumbrăvița a 
debutat programul artistic propriuzis, care sa bucurat 
de o prezenţă foarte numeroasă. Printre invitații de 
seamă sau numărat primarul Felician Ciceu, Kevin 
Loebbaka  președinte UAC Europe, și Daniel Vărzaru 

 Chief Financial Officer UAC Europe, preoții din 
comună, cadre didactice, angajații primăriei, Ionuc 
Cetățean  directorul Căminului Cultural Dumbrăvița, 
Cosmin Dobrican, Dacian Dobrican etc. Gazda 
evenimentului a fost preotul paroh Bogdan Ciocotișan. 
Programul a debutat cu intonarea Imnului de Stat de 
către Fanfara „Stibina” din Tăuții Măgherăuș, care a 
prezentat apoi și o suită de cântece patriotice și colinde. 
A fost apoi rândul copiilor de la Școala Profesională 
Dumbrăvița, de la grădiniță la clasa a VIIIa, îndrumați 
de cadrele didactice, să prezintă un spectacol deosebit, 
cu cântece și poezii dedicate României. 

În partea a doua a spectacolului au urcat pe scenă: Corul 
din Unguraș, însoțit de preotul Sabin Bogluț; Corul 
din Șindrești, însoțit de preotul Alin Erdei; Corul din 
Chechiș condus de Vasile Moje și însoțit de preotul 
Vasile Marc. La final, arhimandritul Gavriil Burzo a 
recitat două poezii învățate în închisorile comuniste, 
iar Grupul „Theologos” al Episcopiei Ortodoxe a Mara
mureșului și Sătmarului și cele două invitate ale lor, le
au oferit spectatorilor un minirecital deosebit. 
La final, toți participanții au colindat împreună „O, ce 
veste minunată!” și au servit o porție tradițională de 
fasole cu cârnați, oferită de UAC Europe. 

A noua ediție a concertului extraordinar de col-
inde „Astă seară spre-asfințit” a avut loc sâmbătă, 
14 decembrie 2019, la Căminul Cultural din 
Cărbunari, fiind organizat de Parohia Cărbunari, 
Primăria Dumbrăvița și UAC Europe. Un eveni-
ment deosebit care i-a introdus pe cei prezenți în 
atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. 

Evenimentul a debutat cu Slujba Vecerniei, săvârșită 
de un sobor de preoți în frunte cu consilierul eparhial 
pr. Milan Bălan, coordonatorul sectorului Teologic 
Educațional din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Maramureșului și Sătmarului. Apoi, a început concer
tul de colinde propriuzis, la Căminul Cultural din 
Cărbunari. Gazda și prezentatorul evenimentului a fost 
preotul paroh Adrian Ieremi. 

De un deceniu, la începutul lunii decembrie, 
și satul Chechiș răsună de colindele străbune, 
datorită unui eveniment deosebit, devenit la 
rândul său tradiție: Concertul de colinde „Hristos 
se Naște, Slăviți-L”. 

Ediția din 2019, care a purtat numărul X, a fost una 
deosebită. Evenimentul a debutat ca de fiecare dată cu 
slujba Vecerniei. Apoi, începând cu ora 17, a început 
un veritabil concert de colinde autentice, la Căminul 
Cultural Chechiș, împodobit de sărbătoare de către 
Zamfira Morar, Cornelia Onisim și Istinca Bondre, 
care au fost și gazdele evenimentului, întâmpinând 
colindătorii pe scenă, alături de preotul paroh Adrian 
Marc, prezentatorul și sufletul evenimentului: „Iată că 
ne aflăm la cea dea zecea ediție a concertului nostru de 
colinde, care se ține cu binecuvântarea Preasfințitului 
părinte episcop Iustin, avândul ca delegat, în mijlocul 
nostru, pe părintele Coroian Fabian, protopop al 
Protopopiatului Baia Mare”.
La eveniment au participat preoții din comună, 
primarul Felician Ciceu, Daniel Vărzaru  Chief 
Financial Officer UAC Europe, împreună cu familia, 
directorul tehnic UAC Europe, Nicolae Verdeș cu 
soția, Ionuc Cetățean  directorul Căminului Cultural 
Dumbrăvița, viceprimarul comunei, Florea Balaj și alți 
invitați de seamă. 

1 Decembrie la Dumbrăviţa

Verjelul Concert de colinde în Chechiş Concert de colinde în Cărbunari
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Asigurarea unui învățământ de calitate, a 
unor condiții optime și a unei educații pe 
măsură pentru generațiile tinere înseamnă 
asigurarea unui viitor prosper pentru 

întreaga comunitate. De aceea, pornind de la această 
realitate axiomatică, educația și infrastructura şcolară au 
reprezentat priorități de bază atât pentru administrația 
publică locală, cât și pentru UAC Europe, care a devenit 
un prieten și un partener al școlii. 

Un proiect important multianual, care este perfecționat 
continuu, este Școala Profesională din Rus, realizată în 
parteneriat cu UAC Europe, pentru a oferi un viitor mai 
bun tinerilor din zonă, care își doresc o meserie căutată și 
o carieră profesională în cadrul companiei UACE, lider 
mondial în industria aeronautică. Elevii beneficiază de o 
clădire modernă, dotată la cele mai înalte standarde, de 
transport gratuit și materiale gratuite oferite de UAC 
Europe, de burse din partea statului și burse de merit 
oferite de UAC Europe. 

Cel mai amplu concurs interșcolar a devenit deja tradiție: 
„Olimpiada Fisculașului”, la care au participat și în 2019, 
elevii Școlii Profesionale Dumbrăvița și ai Liceului 
Tehnologic „Traian Vuia” din Tăuții Măgherăuș. Elevii 
au avut de rezolvat teste grilă din toate materiile, iar 
elevii cu cel mai mare punctaj au primit din partea UAC 
Europe tablete. Rezultatele școlare bune sunt premiate 
de UAC Europe și la sfârșitul anului școlar, prin premii 
în cărți. De asemenea, elevii Şcolii Profesionale cu cele 
mai bune medii beneficiază de burse de merit oferite de 
companie. 

De asemenea, în cadrul „Săptămânii Școala altfel”, elevii 
au beneficiat de excursii tematice, oferite gratuit de 
UAC Europe. În acest an, 50 de elevi din Dumbrăvița 
și Tăuții Măgherăuș au beneficiat de o excursie gratuită 
în Budapesta, oferită de UAC Europe, în urma unui 
concurs. 

Grija pentru mediu este o altă preocupare 
constantă a Școlii și a UAC Europe, care încearcă 
să transmită aceste valori tinerei generații. 

În fiecare primăvară are loc concursul de reciclare la 
care participă toate clasele din 
comuna Dumbrăvița, iar clasa 

care adună cele mai multe PET
uri și hârtie raportat la numărul 

de elevi, beneficiază de o excursie 
gratuită, de o zi, oferită de UAC 

Europe. 

Educaţia este prioritară  
în Dumbrăviţa 

Cea mai bună investiție în 
viitor este în educație. De 
aceea școala și activitățile 
educative au reprezentat 
și în acest an o prioritate 
constantă a administrației 
publice locale din 
Dumbrăvița și a programu-
lui de implicare în comuni-
tate derulat de UAC Europe 
și Asociația NEMUS. 

Prin cele două asociații susținute de UACE, 
Asociația NEMUS și AIST, compania con-

tribuie la activitățile educa-
tive ale Școlii Dumbrăvița. 

Anual are loc un amplu pro-
gram care cuprinde excursii, 
concursuri școlare, activități 

extrașcolare, tabere de 
vară, Balul bobocilor și Balul 

absolvenților, plus campa-
nii educative în domeniul 

sănătății și protecției  
mediului. 



Gazeta 
de DumbrĂviŢa

14 15

În comuna Dumbrăvița, vara înseamnă distracție 
și activități educative în cadrul Taberelor gratuite 
organizate de UAC Europe, atât pentru copiii 
angajaților, cât și pentru copiii din comună. În acest an 
au avut loc trei serii de tabere la care au participat peste 
300 de copii care au avut parte de câte o săptămână 
plină de activități, excursii și distracție. 

Şi în 2019 a avut loc un proiect devenit deja tradiție, 
„Dumbrăvița Verde”, evenimentul a avut loc în perioada 
24 septembrie și a fost coordonat, ca în fiecare an, de 
Alexandra Lazăr. În proiect sau înscris 50 de elevi ai 
Școlii Profesionale Dumbrăvița, provenind din toate 

satele comunei, și cinci cadre didactice: Andreica 
Ileana, Bârda Maria, Ciocotișan Maria, Delescu Maria 
și Filipan Aurelia. 
În cele trei zile, tinerii au curățat toate satele comunei 
și cursul apelor curgătoare. Și, după muncă, miercuri a 
venit și răsplata. Evenimentul sa încheiat ca de fiecare 
dată cu festivitatea de premiere și o minipetrecere. 

Toamna este, de asemenea, bogată în activități educative, 
în excursii, expoziții și concursuri școlare. Cea mai 
cunoscută fiind „Culorile toamnei”, un proiect la care 
participă fiecare clasă din comună, realizând un stand 
cu colaje, desene, borcane cu murături și alte bunătăți, 
precum și aranjamente specifice toamnei. Toți elevii 
sunt recompensați cu dulciuri. 
Deoarece în 2019 România a marcat 30 de ani de 
democrație și libertate, 50 de elevi din Dumbrăvița și 
Tăuții Măgherăuș au participat la „Turul rezistenței 
anticomuniste”, o excursie itinerantă la principalele locuri 
de detenție comunistă din țară. În acest an, elevii însoțiți 
de profesori au vizitat Schitul „Înălțarea Sfintei Cruci” 
din Aiud și au avut ocazia extraordinară de al întâlni 
pe Tache Rodas, supravieţuitor al celor patru reeducări 
comuniste de la Târgșor, Aiud, Gherla și Pitești. De 
asemenea, 50 de elevi din Dumbrăvița și 50 din Tăuții 

Măgherăuș au participat la simpozionul „Despre eroi, 
valori, repere la 30 de ani de libertate și democrație în 
Maramureș”, organizat la Catedrala Episcopală „Sfânta 
Treime” din Baia Mare, în 4 octombrie 2019. Proiectul 
a fost organizat de Asociaţia de Turism, Consultanţă 
şi Implementarea Proiectelor Europene, în parteneriat 
cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului 
şi Sătmarului, Consiliul Judeţean Maramureş, care a 
sprijinit financiar proiectul, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Maramureş şi GAZETA de Maramureş, sub 
egida Academiei Române filiala Cluj. 

Iar odată cu venirea iernii încep activităţile dedicate 
acestui sezon. Moș Crăciun vine anual la toți copiii din 
comună, oferind cadouri din partea UAC Europe. De 

Cross Dumbrăviţa

Cross Tăuţi

Desene pe asfalt

De Ziua lor, toți copiii din clasele 
primare participă la „Desene pe 
asfalt” în curtea companiei UAC Eu-
rope, fiind recompensați la final cu 
dulciuri. Pentru a promova sportul 
și mișcarea, de 9 ani, UAC Europe 
în parteneriat cu Asociația Garage 
Racing organizează „Cross-ul UAC 
Europe”, un concurs sportiv de aler-
gat și biciclete, pe grupe de vârstă și 
pe sexe, cu premii pe măsură. 

Copiii angajaţilor Dumbrăviţa verde

asemenea, tot în preajma lui Moș Nicolae, elevii își pot 
perfecționa limba engleză și se pot relaxa în stațiunea 
turistică Șuior, la Tabăra gratuită de limba engleză 
organizată de UAC Europe. În acest an, la tabără au 
participat 15 elevi din Dumbrăvița și 15 elevi din Tăuții 
Măgherăuș. 

Elevii Școlii Profesionale Dumbrăvița beneficiază 
și de cursuri gratuite de dezvoltare personală și de 
Istorie, cultură și identitate locală, susținute de preotul 
Bogdan Ciocotișan și psihologul școlar Monica Puha. 
Dumbrăvița a fost prima comună din zonă și probabil 
din țară, care beneficiază de un suport de curs în acest 
sens, realizat tot cu sprijinul UAC Europe. De asemenea, 
compania susține organizarea de cursuri gratuite de tip 
afterschool pentru elevii Şcolii Profesionale: engleză și 
desen tehnic. 
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ACS Progresul Dumbrăviţa așteaptă suporterii la meciurile de acasă, de 
asemenea mulțumește Primăriei, Consiliului Local Dumbrăviţa și UACE 

Europe pentru susținere. 

Începând din 2013, Asociația Club Sportiv 
Progresul 2012 Dumbrăviţa în colaborare 
cu Primăria, Consiliul Local Dumbrăviţa 
și sponsorizată de UACE Europe, organi

zează Cupa Fisculaș. 
Fiecare ediție a Cupei Fisculaș a fost o reușită, 
indiferent cine a câștigato. Principalul scop al 
acestei competiții este socializarea, întâlnirea 
cu suporterii, mișcarea, respectul, revederea 
între prieteni și foști jucători ai Progresului 
Dumbrăviţa anilor ’80 și bineînțeles cea mai 
importantă repriză, a IIIa.

Echipa de fotbal UACE Dumbrăviţa a câștigat 
ultimele 2 ediții învingând echipa ACS Progresul 
Dumbrăviţa, după meciuri excelente care au fost 
mult peste nivelul arătat în Liga 4. 

În acest an, conducerea echipei de fotbal ACS 
Progresul Dumbrăviţa (Ciocotișan Ovidiu și 
Dobrican Ioan) își dorește să organizeze o cupă 
în care să implice câte o echipă din Unguraș, 
Dumbrăviţa, Rus, Șindrești, Chechiș și Cărbunari, 
o competiție care se va desfășura pe parcursul a 3 
weekenduri.

Referitor la Liga 4 (competiție organizată de 
Asociația Județeană de Fotbal Maramureș), în 
sezonul 2019 – 2020, echipa locală de seniori din 
Dumbrăviţa a obținut cele mai bune rezultate de 
la înființarea ei (2012), iar în acest an se luptă cu 
șanse mari la baraj. Pentru fotbalul dumbrăviţean 
este o ocazie unică să ajungă să joace un baraj 
(posibil cu CSM Sighet, acasă și la Sighet plus o 
eventuală finală pe „Viorel Mateianu” din Baia 
Mare, cu Progresul Șomcuta). Momentan, echipa 
din Dumbrăviţa este pe locul III, la 4 puncte de 
locul II (care asigură barajul).

Anul 2019 a fost plin de evenimente în fotbalul dumbrăviţean și 
ies în evidență Cupa Fisculaș și Liga 4 Maramureș.


