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Galeria doamnelor 
remarcabile care conduc 
instituţiile publice judeţene 

Liliana Moga,  consilier judeţean PSD 

„Când ceea ce faci vine din adâncul 
sufletului, nimic nu este dificil”

1 Dorința fiecărei fete, încă din copi
lărie, este aceea de a deveni soție, iar 
apoi mamă. Voi fi sinceră și acum, 
cum sunt de fiecare dată. Viața mea 
sa schimbat radical în clipa în care am 
devenit mamă. Pers o nal, consider că 
acesta este cel mai minunat lucru care 
mi sa întâmplat, este minunea care 
ma transformat, dacă pot spune așa, 
întrun om și mai bun. Copilul meu a 
devenit esența vieții mele și, cu mâna 
pe inimă, pot spune că este cea mai 
mare realizare a vieții mele, pe plan 
personal. Fiul meu reprezintă întreg 
universul meu și tot ceea ce fac este 
pentru ai oferi lui un viitor mai bun, 
mai luminos, o viață cât mai fericită.
Pe plan profesional îmi dedic foarte 
mult timp activității de administrare 
a firmei pe care o dețin, alături de 
soțul meu. Este o societate care a fost 
înființată de mai bine de două de
cenii și care are rezultate pozitive, 
datorită implicării amândurora, dar 
și a muncii de echipă care se regăsește 
la nivelul întregii firme. Totodată, 
sunt om politic de aproape 15 ani 
și recunosc că întotdeauna am fost 
pasionată de acest domeniu. Politica, 
însă, mă interesează ca aspect care îmi 
permite să interacționez cu cât mai 
mulți oameni, să inițiez și să particip 
la acțiuni sociale și de promovare 
a programelor partidului pe care îl 
reprezint. 

2 În ceea ce mă privește, cele două 
planuri sunt relativ egale. Și folosesc 
expresia „relativ”, deoarece, dacă 
este să fiu extrem de sinceră, planul 
personal îl devansează întro oarecare 

măsură pe cel profesional. În primul 
rând sunt soție și mamă, titluri de 
care sunt extrem de mândră, și abia 
apoi sunt om de afaceri și politician. 
Am intrat în politică atunci când fiul 
meu avea un an, iar acum el are deja 
buletin. Pot să afirm că am crescut 
treptat în viața politică, atingând, în 
acest moment, 14 ani de experiență. 
Mereu am subliniat faptul că, în tot 
acest timp, mam bucurat de sprijinul 
necondiționat al soțului meu, al 
familiei mele. Fără ei nu reușeam să 
ajung la nivelul la care sunt azi și, pe 
această cale, doresc să mulțumesc 
fiecăruia. Sunt încântată că, întro 
lume a bărbaților, am reu șit ca și 
femeie. Reușita mea are în spate ani 
de muncă, de implicare, de seriozitate. 
Când ceea ce faci vine din adâncul 
sufletului, nimic nu este dificil. Iar 
atunci când încep o acțiune sau un 
proiect, cred cu tărie în reușita sa. 

3 După ani de muncă în domeniul 
politicii, în 2012 am fost ales con silier 
municipal în Consiliul Local Baia 
Mare, funcție de care sper că mam 
achitat cu responsabilitate. Am inițiat 
câteva proiecte care au prins aripi 
și, unul dintre ele, Primul ghiozdan 
pentru copiii claselor O, am reușit să 
îl continui și din poziția de consilier 
județean, demnitate pe care o ocup 
din luna iunie 2016. Este o poziție 
care mă onorează și care mă obligă să 
fac mai mult și mai bine. 

4 Pe plan personal îmi doresc, în pri
mul rând, sănătate. Sănătate pentru 
mine, pentru familia mea, pentru toți 
cei dragi. Dacă ai sănătate, ai totul. În 

ceea ce privește planul profesional, 
vreau doar să continui să muncesc cu 
la fel de mult drag și implicare în firma 
noastră, iar din punct de vedere politic 
să am acțiuni care să dovedească faptul 
că alegerea mea în funcția de consilier 
județean este doar o răsplată a muncii 
depuse dea lungul timpului. 

5 Instituția Consiliului Județean este 
condusă de președintele Gabriel Ze
tea, un om politic pe care eu, personal, 
îl stimez și îl apreciez în mod deosebit 
și de la care consider că am foarte 
multe de învățat, atât în plan politic, 
cât și administrativ. Apreciez felul în 
care este condus Consiliul Județean 
Maramureș, im pli carea de care dă 
dovadă preșe dintele CJ, diplomația 
pe care o afișează în fiecare situație 
și modul corect în care manageriază 
destinele acestei instituții. Totodată, 
îi apreciez pe colegii din Consiliul 
Județean pentru felul în care știu 
să dezbrace haina politică înaintea 
ședințelor și pentru faptul că știu să 
pună interesul cetățeanului în prim 
plan. Noi am fost aleși să reprezentăm 
toți cetățenii Maramureșului, indife
rent de apartenențele sau preferințele 
politice și asta încercăm să facem în 
Consiliul Județean Maramureș.

6 Deși mam născut în județul 
Sălaj, am venit în Maramureș cu 
mai bine de trei decenii în urmă, 
mai exact în 1986. De atunci 
locuiesc în Baia Mare și am prins 
drag de acest oraș, de județul 
acesta minunat în care simt că 
miam format rădăcini extrem de 
trainice. Azi spun cu mândrie că 
sunt maramureșeancă, chiar dacă 
originile mele nu sunt în Mara
mureș. Iubesc maramureșenii, 
iubesc aceste locuri, apreciez și 
port cu mândrie portul nostru 
popular. Toți cei care vizitează 
județul acesta minunat observă că, 
peste timp, tradițiile și obiceiurile 
au rămas nealterate în acest colț 
de rai numit Maramureș. 

Maramuresul autentic trebuie 
descoperit în primul rând cu sufletul

Li se potriveşte perfect 
sintagma „o mână de 
fier într-o mănuşă de 
catifea”. Sunt o combinaţie 
armonioasă între autoritate, 
fermitate, profesionalism, 
gingăşie şi sensi bi litate. 
În preajma zilei femeii, vă 
pre zentăm doamnele care 
conduc ins ti tu ţii publice 
din subordinea Con siliului 
Judeţean Mara mureş, 
precum şi doamnele care 
ocupă funcţia de ales 
judeţean. Fiecăreia dintre 
ele le-am adresat şase 
întrebări:   

1. Ce vă defineşte din punct 
de vedere personal, ca 
femeie? Dar din punct de 
vedere profesional?   
2.  Cât de greu este să 
„împăcaţi” cele două 
planuri? 
3. Care este cea mai mare 
satisfacţie profesională de 
până acum? 
4. Ce vă doriţi în viitor, atât 
pe plan personal, cât şi 
profesional?
5. Ce apreciaţi cel mai mult 
la instituţia şi echipa din 
care faceţi parte? 
6. De ce sunteţi mândră că 
sunteţi maramureşeancă? 

1 Am ales o profesie liberală, cea de 
avocat, pentru că mă caracterizează 
spiritul independent, dar şi implicarea 
în rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă oamenii. Comunicarea şi 
respectul în relaţiile interumane sunt 
trăsăturile care cred că pot aduce 
bunăstare şi dezvoltare în viaţă.

2 Uneori, destul de greu. Având o 
meserie solicitantă, cu multe situaţii 
în care e nevoie de multă aplecare spre 
problemele oamenilor, timpul pare că nu 
mai ajunge. Însă, încerc şi cred că reuşesc 
să fiu, în fiecare zi, mamă pentru fiica 
mea şi soţie devotată şi responsabilă faţă 
de soţul şi familia mea. Mesele în familie 
şi timpul pe trecut seara împreună ne fac 
fericiţi de fiecare dată.

Anişoara Mihali,
consilier judeţean PNL

„Maramureşul autentic 
trebuie descoperit în 

primul rând cu sufletul 
şi luat la pas pentru a-l 

simţi până în cele mai 
mici amănunte şi în 
esenţa sa seculară”

3 Munca de zi cu zi îmi răpeşte de 
multe ori din timpul pe care ar trebui 
săl aloc familiei, însă satisfacţia lucru
lui bine făcut şi rezultatele muncii 
mele mă motivează să continui. Fap
tul că ajut oamenii de lângă mine 
în probleme dificile îmi creează o 
satisfacţie suficientă pentru a fi mulţu
mi tă de activitatea mea. Ca şi om 
implicat politic sunt mulţumită că pot 
reprezenta comunitatea sigheteană 
în Consiliul Judeţean şi vreau să pun 
umărul la dezvoltarea judeţului şi 
rezolvarea problemelor sale.

4 Viitorul nu depinde doar de noi, 
ci şi de ce ne înconjoară. Îmi doresc 
sămi văd copilul mare, la facultate, şi 
profesional să am suficient timp pen
tru a mă putea ocupa de toate. Politic, 
voi susţine în continuare implicarea 
femeilor în actul politicadministrativ 
şi personal, cred că îmbunătăţirea edu
ca ţiei copiilor va fi motorul dezvoltării 
noastre viitoare.

5 Dacă mă gândesc la colegii mei din 
Consiliul Judeţean Maramureş pot 
spune cu mâna pe inimă că func ţionăm 
ca o echipă. Poate că avem multe situaţii 
în care opiniile noastre sunt contrare, 
dar atunci când punem în balanţă argu
mentele pro şi contra, reuşim împreună 
să hotărâm şi să votăm ce e mai bun de 
făcut pentru comunitate.

6 În primul rând, pentru că mam năs
cut în Maramureşul Voievodal, Mara
mu reşul adevărat, cum îmi place mie 
să spun. Locul acesta liber şi neîntinat 
de trecerile barbare ale vremii. Sunt 
mândră de portul maramureşean pe 
carel îmbrac în fiecare duminică, îm
preună cu feţiţa mea, Alesia, şi mergem 
la biserică, sunt mândră de horile pe 
care le ascult în serile de vară cântate de 
tinerii maramureşeni.
Maramureşul autentic trebuie desco
pe rit în primul rând cu sufletul şi luat 
la pas pentru al simţi până în cele mai 
mici amănunte şi în esenţa sa seculară. 
Oriunde merg în ţară sau în lume, le 
spun: Oameni, veniţi în Maramureş! 
Veţi descoperi frumuseţea în cea mai 
pură formă.



„Dumnezeu rânduiește ce ni 
se cuvine la timpul potrivit 
pentru fiecare dintre noi. 
Trebuie doar să muncim cu 
seriozitate și să încercăm 
să fim «azi mai buni ca ieri, 
mâine mai buni ca azi»”.

Monica Mare
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1 Pe lângă echilibrul care mă defineşte, atât în 
plan personal cât şi profesional, trăsătură care 
vine şi din zodia mea, Balanţă, profesional chiar 
am realizat foarte mult, ceea ce mă face să fiu 
mul ţumită.

2 Numai la trecut pot să vorbesc despre „îm
păcarea” celor două planuri: nu era uşor deloc 
să ţin echilibru între familie şi carieră. Pentru a 
avea acest tip de carieră, precum cea pe care am 
parcurso, trebuie să ai un PARTENER care este 
alături de tine tot timpul, şi nu numai sufleteşte ci 
efectiv fizic, să preia câteva din „atribuţiile tale de 
soţie, mamă etc”. 

3 Faptul că aproape 8 ani am putut să fac parte 
din conducerea judeţului, în calitate de prefect şi 
subprefect. Bineînţeles şi cei 8 ani de parlamentar 
nu mă fac să mă ruşinez de activitatea mea. Ştiu 
că şi acolo am lucrat cinstit şi am contribuit, prin 
munca mea, la aderarea României la UE. Am 
lucrat foarte mult la modificarea legislaţiei muncii 
din  România, cot la cot cu cei din Comisia de 
negociere. A fost deosebit de frumos şi interesant. 

4 Profesional: în calitate de consilier judeţean, 
doresc să contribui prin experienţa mea la bunul 
mers al lucrurilor din judeţul nostru. Iar în plan 
personal, să fiu o bunică cum nu a mai fost. Glu
mesc, dar este cea mai frumoasă „profesie” pe care 
poate să şio dorească cineva. Ai numai satisfacţii 
în această „ocupaţie”. Trebuie să recunosc că era 
foarte greu să mă obişnuiesc cu pensionarea, după 
o viaţă aşa de activă şi plină de responsabilităţi, 
dar până la urmă am reuşit să mă obişnuiesc şi cu 
actuala situaţie. De fapt, este greu să te obişnuieşti 
cu gândul că nu mai este nevoie de tine.

5 Este greu de spus, dar nu vreau să jignesc pe 
nimeni, aşa că apreciez că toţi colegii doresc să 
contribuie cu ce pot la dezvoltarea judeţului. 
Cred că este greu să fii preşedinte de CJ, cu 
consilieri care sunt la începutul mandatului şi care 
nu au avut tangenţă cu administraţia judeţeană, 
care se face pe bază de date foarte concrete şi bine 
definite, care trebuie cunoscute. Multe lucruri nu 
înţeleg, dar probabil aşa trebuie să fie în secolul 
XXI. Mă deranjează neprofesionalismul unor 
colegi din CJ, nu ar trebui să facă altceva decât să 
citescă câteva acte normative şi ar putea fi de real 
folos judeţului.

6 Chiar dacă nu sunt născută în Maramureş, 
acest judeţ mia oferit o carieră deosebită şi, 
întotdeauna, am spus cu mândrie că reprezint 
Judeţul Maramureş. De foarte mult timp (40 de 
ani), suntem maramureşeni, deci mă simt ca atare 
şi vreau să cred că şi maramureşenii mă consideră 
maramureşeancă. Este un judeţ unde oamenii 
sunt Oameni, păstrează tradiţia şi unde mai 
multe minorităţi etnice trăiesc în pace şi respect. 
Este un fapt de care oricare maramureşean poate 
să fie mândru.

1 Este o întrebare la care îmi este drag 
să răspund, deoarece răspunsul îmbină 
în mod armonios ceea ce sunt, ceea ce 
mă defineşte: familia mea frumoasă și 
profesia. Ca femeie, soție și mamă sunt 
mândră de cei doi copii (Teodora 12 
ani și Tudor  7 ani) și de soțul meu 
care mă sprijină în tot ceea ce doresc 
să întreprind în viața personală sau 
profesională. Îmi place să cred că, pe 
lângă feminitate, inteligență sau fru
musețe, o femeie se definește şi prin 
alte calități. De aceea, consider că sin
ceritatea, loialitatea, creativitatea, per
se verenta și, de ce nu… simțul umo
rului, mă definesc nu doar ca femeie, ci 
în primul rând ca OM.
În plan profesional,  timpul petrecut 
la serviciu este zi de zi o provocare, în 
condițiile în care unele situații cu care 
mă confrunt sunt noi pentru mine. 
Încerc să duc la bun sfârșit mandatul 
care mia fost încredinţat, să înaintăm 
în direcția bună, îmi place să fac ca 
lucrurile să se întâmple, nu doar să 
discut despre realizarea lor. Sper ca 
principiile profesionale și personale 
solide, precum și sistemul de valori pe 
care mi lam format dea lungul anilor, 
să mă ajute să îmi îndeplinesc cu succes 
atribuțiile profesionale. 
        
2 Este de dorit să găsim un echilibru 
între viața familială și cea profesională, 
dar nu este întotdeauna ușor. 
Copiii, în jurul cărora gravitează viața 
personală, de la trezitul de dimineață, 
până la sandwichul pentru a doua zi 
și pregătirea de culcare, au nevoie de 

„Chiar dacă nu sunt născută în Maramureş, 
acest judeţ mi-a oferit o carieră deosebită şi 

întotdeauna am spus cu mândrie că reprezint 
Judeţul Maramureş”

Böndi Gyöngyike,
consilier judeţean UDMR 

„Iubesc Maramureșul pentru farmecul 
lui aparte, pentru frumusețea și unicitatea 
oamenilor și a locurilor, pentru felul în 
care și-a hotărât destinul de-a lungul 
timpului” 

Monica Mare, 
director interimar la Muzeul  
de Etnografie şi Artă Populară 
Baia Mare  
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1. 
Ce vă defineşte 

din punct de 
vedere personal, 

ca femeie? Dar din 
punct de vedere 

profesional?   

3. 
Care este cea 

mai mare 
satisfacţie 

profesională 
de până 

acum? 

4. 
Ce vă doriţi 

în viitor, 
atât pe plan 

personal, 
cât şi 

profesional?

5. 
Ce apreciaţi 
cel mai mult 
la instituţia 

şi echipa din 
care faceţi 

parte? 

6. 
De ce 

sunteţi 
mândră 

că sunteţi 
mara mu re-

şeancă?

2.  
Cât de greu 

este să 
„împăcaţi” 
cele două 

planuri? 

atenție permanentă, de îndrumare, 
de timp pentru mici discuţii tête–à–
tête între fete  sau pentru o partidă de 
fotbal… „Meseria” de părinte este, pe 
cât de frumoasă, pe atât de grea, iar 
responsabilitatea este uriașă. Dincolo 
de asta, timpul petrecut în familie 
este neprețuit… încercăm să facem 
multe lucruri împreună: drumeții, 
înot, ski sau ture cu bicicleta pentru a 
compensa orele când trebuie să stăm 
peste program la serviciu. 

3 Trebuie să recunosc că această nouă 
provocare profesională este în „topul 
preferințelor”. Dar cred că atât anii 
de studiu (facultate, masterat, cursuri 
de formare și perfecționare, iar în 
prezent Școala doctorală) sau anii în 
care am predat ca profesor, cât și cei 
15 ani de administrație petrecuți în 
Consiliul Județean Maramureș, mau 
pregătit pentru acestă nouă provocare. 
Și mai cred că în viață nimic nu este 
întâmplător.  Dumnezeu rânduiește ce 
ni se cuvine la timpul potrivit pentru 
fiecare dintre noi. Trebuie doar să 
muncim cu seriozitate și să încercăm 
să fim „azi mai buni ca ieri, mâine 
mai buni ca azi” (cum spune doamna 
învățătoare a copiilor mei, căreia îi 
port un deosebit respect).

4 Pentru viitor îmi doresc, atât în/
pe plan personal cât şi în/pe plan 
profesional să reuşesc să am intuiţia, 
sănătatea şi puterea de a face faţă cu 
verticalitate, corectitudine şi optimism 
tuturor „provocărilor” ce vor urma.

5 Eu sunt un om de echipă și consider 
că pentru a face ca o instituție să 
func  ționeze, munca în  echipă este o 
con diție sine qua non. Echipa Consi
liu lui Județean Maramures, din rân
durile căreia provin, unde pot să spun 
că am crescut și mam format, este o 
echipă unită, valoroasă, o echipă care a 

demonstrat prin proiecte frumoase că 
o instituție poate avea succes doar dacă 
toți coechipierii „participă la meci”.        
Nu cunosc prea bine noua echipă 
în care am intrat dar cu siguranță, 
aici, lucrurile trebuie să se schimbe. 
Pornind de la incidentul nefericit care 
a generat schimbarea de management 
și până la neregulile semnalate de 
către organele de control, toate aces
tea demonstrează că echipa nu a func
ționat la parametri normali. Știu că în 
instituție sunt oameni cu potențial, 
profesioniști adevărați și de aceea 
am încredere că prin măsuri corecte, 
legale, cu răbdare dar și cu fermitate, 
situația se va schimba semnificativ, iar 
Muzeul Județean de Etnografie și Artă 
Populară „va fi iar ce a fost/şi mai mult 
decât atât” (Petru Rareș)

6 Sunt mândră că Maramureșul ma 
adoptat. Sălăjancă de origine, născută 
în Comuna Năpradea, pe malul  drept 
al Someșului, aproape de granița 
cu județul Maramureș, am venit în 
Baia Mare la terminarea facultății, în 
anul 1999. Anul acesta sărbătorim 
„majoratul” așa că, de acum mă pot 
declara „maramureșeancă”. Iubesc Ma
ra mureșul pentru farmecul lui apar
te, pentru frumusețea și unicitatea 
oamenilor și a locurilor, pentru felul 
în care șia hotărât destinul dea 
lungul timpului, dar mai ales pentru 
că, acum, după 18 ani, Maramureș și 
Baia Mare reprezintă „acasă”.
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1. 
Ce vă defineşte 

din punct de 
vedere personal, 

ca femeie? Dar din 
punct de vedere 

profesional?   

3. 
Care este cea 

mai mare 
satisfacţie 

profesională 
de până 

acum? 

4. 
Ce vă doriţi 

în viitor, 
atât pe plan 

personal, 
cât şi 

profesional?

5. 
Ce apreciaţi 
cel mai mult 
la instituţia 

şi echipa din 
care faceţi 

parte? 

6. 
De ce 

sunteţi 
mândră 

că sunteţi 
mara mu re-

şeancă?

2.  
Cât de greu 

este să 
„împăcaţi” 
cele două 

planuri? 

1 Dorinţa de a construi, de a fi de ajutor şi utilă pentru cei din jur sunt 
sentimentele care mă pun în mişcare în viaţa agitată de fiecare zi. Profesional 
cred că echilibrul, constanţa şi generozitatea sunt importante pentru ai 
putea înţelege, zi de zi, pe semenii care au nevoie de ajutorul nostru. Cred 
că zâmbetul, afecţiunea şi iubirea sunt atuurile şi farmecul personal al femeii 
care îşi iubeşte soţul şi are grijă de copilul ei, care la serviciu îşi doreşte să fie 
în primul rând colegă cu toți cei care își desfășoară activitatea la DGASPC 
Maramureș, și apoi director. 

2 Din 24 de ore, în mai mult de jumătate din timpul meu cele două planuri se 
întrepătrund. Mă ghidez însă după zicala: dacă îţi place ceea ce faci, nu simţi 
munca susţinută ca fiind un efort. Serviciul este prioritatea mea de când am 
acceptat responsabilitatea acestei funcţii, dar încerc să acord aceeaşi atenţie şi 
vieţii mele familiale. Niciunul din planuri nu trebuie neglijat, pentru a putea 
avea forţa şi dinamismul necesare înfruntării provocărilor zilnice. 

3 Faptul că pot fi de ajutor semenilor mei şi, în special, fiinţelor celor mai 
dragi din viaţa fiecărui om: copiii. Relaţiile umane ne ajută să evoluăm 
spiritual şi să fim mai buni.

4 Să continui proiectele începute, să profesionalizăm împreună cu colegii 
mei instituţia, pe care eu o consider cea mai importantă pentru cei de care 
suntem alături și încercăm să îi ajutăm: copii și persoane cu nevoi speciale. 

5 Spiritul de sacrificiu şi înţelegerea faţă de semenii cu care venim în contact. 
În instituţia noastră simt, deseori, că suntem ca întro familie, atât cu 
momentele bune, cât şi cu cele mai puţin bune. Toţi suntem aici, pregătiţi să 
venim în sprijinul celor care au nevoie de ajutor, fie copii, fie adulţi aflaţi în 
situaţii dificile. Desigur, poate uneori pare că nu reacţionăm atât de rapid pe 
cât îşi doresc unii, dar fiindcă suntem reprezentanţii unei instituţii sensibile 
trebuie să acţionăm în primul rând cu responsabilitate şi calm pentru 
a găsi cele mai bune soluţii pentru cei în slujba cărora suntem. Eu cred că 
prin implicare şi atenţie la detalii am reuşit să sudăm o echipă ce face faţă 
situaţiilor care apar.

6 Aici aţi atins un punct deosebit de sensibil pentru mine. Iubesc Maramu
reşul meu, în care mam născut, mai mult decât oricare loc în care am fost sau 
de care am auzit. Clipele acelea în care îmbrac ceva tradiţional, sărbătorile 
petrecute în familie, cu bucatele noastre gustoase pe masă, reprezintă o 
fericire pe care majoritatea maramureșenilor cred că o apreciază. Sunt 
mândră că sunt maramureșeancă la orice întâlnire cu colegii din țară, cu atât 
mai mult cu cât majoritatea apreciază aceste locuri și spun că vin mereu cu 
plăcere în Maramureșul nostru drag. 

1 În procesul de autoevaluare, su
biec tivismul nu poate fi evitat. Dacă 
încrederea în sine, stima de sine nu 
există, nu poţi merge mai departe, nu 
poţi să evoluezi, nu poţi să ceri mai 
mult de la tine şiatunci ajungi într
un punct mort, te opreşti. În viaţă, 
desigur, te confrunţi cu astfel de 
blocaje, dar trebuie să ai puterea să 
treci peste ele, altfel nai putea săţi 
cunoşti limitele, să te cunoşti, şi acest 
mecanism este perpetuu.
Dacă abordăm ipostaza de femeie 
simt că am foarte mult şi multe de 
dăruit, o imensă dorinţă de a împăr
tăşi acest har copiilor, celor apropiaţi, 
colegilor, celor care au nevoie, şi de 
ce nu, partenerului de viaţă. Aceasta 
este esenţa femi nităţii. Feminitatea 
nu exclude însă independenţa şi mai 
înseamnă şi acea eleganţă în felul de 
a fi şi de a comunica. Toate acestea, în 
esenţă, consider că mă definesc.
Ce consider că mă caracterizează 
din perspectiva profesională este, în 
primul rând, dorinţa şi aptitudinea 
de comunicare, la respectul de sine 
adăugânduse în mod imperativ 
respectul faţă de oameni, de semeni, 
dacă dăruieşti primeşti şi dacă 
primeşti dăruieşti este un principiu 
care trebuie să ne guverneze viaţa.
Această disponibilitate, care repre zin
tă esenţa, este completată de foar   te 
multă rigurozitate, exigenţă, spi rit or
ganizatoric, satisfacţia lu cru    lui îm pli
nit, dar nu abandon şi com pla cere, aş 
spune că tind spre per fecţio nism.

2 În principiu cele două laturi ar 
putea să se completeze. Experienţa 
vieţii, însă, care nu este de neglijat, 
nea învăţat că, în anumite situaţii, 
este bine, chiar recomandat să 

le separi, să le abordezi distinct. 
Sigur că această „performanţă” de a 
„împăca” cele două laturi, am atinso 
numai acum, la deplină maturitate, 
pentru că au fost perioade când pro
blemele profesionale, care nau fost 
puţine, mau copleşit şi urmărit şi 
în viaţa personală, iar cele personale, 
deloc neglijabile, miau afectat via
ţa profesională. Experienţa vieţii ne 
arată că totul se învaţă şi că nu ne 
naştem cu aceste aptitudini. Ges
tio narea celor două planuri este 
dificilă. Evaluarea feedbackului este 
esenţială în procesul de cunoaştere.
Viaţa mia oferit şi alte daruri, 
plăcerea de a cânta (în momentul 
de faţă în Corala Armonia). Sunt 
momente compensatorii, de reîncăr
care, de înălţare, de adevărată fericire.

3 Consider că în viaţă trebuie să ac 
cepţi provocările, altfel nu te vei 
cunoaşte cu adevărat şi nu vei pro
gresa. Astfel am avut curajul şi ocazia 
de a „pune pe roate” două instituţii, 
aparţinând administraţiei publice 
locale şi două domenii diferite: 
protecţia copilului, în 1997 şi evidenţa 
persoanelor, cum a fost ea reformată, 
în anul 2005. A fost greu, a fost 
frumos, a fost provocator. Satisfacţia 
profesională cea mai mare însă, şi 
aici se întrepătrunde parţial cu cea 
personală, este că, privind retrospectiv 
cei 30 de ani împliniţi de activitate 
în administraţia publică locală, pot 
afirma cu certitudine că nu mie frică 
şi nam rezerve să pri vesc înapoi. 
Am avut realizări şi, nu exagerez, am 
satisfacţia propriei împliniri.

4 Dorinţa cea mai mare, şi nu cred 
că sună banal, este aceea de a avea 

strategic problemele organizatorice 
şi funcţionale. Sistemul vizează însă 
şi comunicarea bună cu celelalte 
entităţi cu care colaborăm. Multiplele 
elemente de extraneitate, cu care ne 
confruntăm în prezent, generează 
frecvente situaţii dificile, aparent 
imposibil de soluţionat. Echipa, prin 
aportul fiecăruia, trebuie să găsească 
soluţii, pentru că vorbim de oameni, 
de viaţa lor, de statutul lor juridic.
Privit din exterior, sistemul de 
evidenţă a persoanelor pare birocratic, 
dar trebuie să ne supunem legilor în 
vigoare. Cei pe carei coordonăm, în
drumăm şi controlăm, ştiu însă căi 
veghem, căi ţinem cât mai aproape 
posibil, că suntem aici, la orice oră şi 
în orice zi.
Sper că aceasta este realitatea şi 
percepţia!

6 Aici am rădăcinile, de aici îmi iau 
energia. Maramureşul are foarte mul
te de dăruit, prin tradiţie, prin po
tenţialul turistic, prin trăirea imensă, 
care degajă de aici.
De câte ori am avut ocazia am 
promovat aceste elemente sau am 
lansat un îndemn în a le vedea şi simţi. 
În calitatea pe care am avuto deseori 
de gazdă, şi îmi place să cred că am 
această aptitudine, am fost întrebată 
despre natura ospitalităţii noastre 
deosebite, dacă este educată sau nativă.
Răspunsul nu poate fi decât unul 
singur, de fiecare dată: „Aşa suntem 
noi construiţi!” Asta ne defineşte.
În final, fiind născută primăvara, spun 
cu toată fiinţa că mie dor de primăvară. 
Din nou şi din nou revenim la viaţă!
Doresc tuturor, din toată inima, o 
viaţă frumoasă, ca o primăvară!

Mariana Macarie, 
Director executiv Direcţia Judeţeană de Evidenţă  
a Persoanelor Maramureş

sănătate, atât eu, cât şi cei apropiaţi 
mie, colegii mei. Doresc ca în parcursul 
firesc al vieţii sămi văd copiii împliniţi, 
realizaţi, şi sămi cresc, în viitor, nepoţii 
în linişte şi pace. Asta le doresc tuturor!
În plan profesional aş dori să realizăm 
proiectele propuse, fie în context 
naţional: cartea electronică de iden
titate, informatizarea stării civile şi 
nu în ultimul rând descentralizarea 
activităţii, fie în context judeţean şi 
local, finalitatea fiind simplificarea 
procedurilor, accesul mai direct la 
servicii, posibilitatea de a acţiona cu 
celeritate şi, în concluzie satisfacerea 
întro măsură cât mai mare a intereselor 
cetăţenilor. Aceasta nu este o poveste!

5 În procesul de constituire al unui 
sistem funcţional concură foarte mulţi 
factori, fiecare cu segmentul lui de 
contribuţie. În calitatea de director al 
instituţiei, care este Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Maramureş, 
şi de reprezentant al sistemului de 
evidenţă a persoanelor am urmărit, 
şi cred că am reuşit să constitui şi să 
consolidez o echipă, în adevăratul sens, 
nu numai la nivelul instituţiei ci şi la 
cel al judeţului, beneficiind constant 
şi substanţial de sprijinul autorităţii 
judeţene şi locale, împreună abordând 

Alina Coste Mădăras 
– director executiv la DGASPC Maramureș

„Profesional cred că echilibrul, constanţa şi generozitatea 
sunt importante pentru a-i putea înţelege, zi de zi,  
pe semenii care au nevoie de ajutorul nostru”



Sorina Pintea, 
managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare
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Reporter: Pentru cei 
care nu vă cunosc,  

cum v-aţi caracteriza  
în câteva cuvinte?

Sorina Pintea: Mia fost întotdeauna 
foarte greu să mă caracterizez. Am 
considerat că faptele trebuie să 
vorbească şi laudele gratuite nu mă 
caracterizează sub nicio formă. Cred 
că sunt un om corect, un om care nu 
minte şi un om care încearcă să facă 
cât mai mult bine. Rău numi aduc 
aminte să fi făcut vreodată cu bună 
ştiinţă. 

Reporter: Ce modele aţi avut 
în viaţă?

Sorina Pintea: Nam avut niciodată 
un model foarte clar. Am încercat să 
iau ce am considerat eu că este mai bun 
sau ce mi se potriveşte de la oamenii 
care miau plăcut, dar am vrut să fiu 
eu însumi. Cred că asta mia ieşit cel 
mai bine. Îmi este foarte greu să mă 
prefac. Revenind la modele, nu am 
avut un model anume. 

Reporter: Aţi amintit de tenacitate 
şi perseverenţă, atribute care vă 
caracterizează şi pe dumneavoastră. 
De unde vă luaţi puterea de a face 
atâtea lucruri şi a le acoperi pe toate?

Sorina Pintea: În primul rând, când 
pornesc un lucru cred în el. Şi în 
momentul în care cred în ceva,  nimic 
nu mă poate opri. În general, cred în 

Ce vă defineşte din punct de vedere 
personal, ca femeie? Dar din punct de 
vedere profesional?   

Sunt o persoană optimistă. Văd întot
deauna partea bună a lucrurilor, a 
oamenilor. Fiecare om are calități, dar 
are și defecte și eu caut și văd calitățile, 
întâi.
Sunt o familistă incurabilă! Îmi iu
besc foarte mult familia, ceea ce mă 
echilibrează foarte mult. Sunt un om 
vesel și iubesc tradițiile. Cred că fără 
acestea maș pierde.
Din punct de vedere profesional în
cerc să am o relație de colegialitate cu 
cei care lucrează în instituția pe care o 
conduc. Să nu uităm că am fost colegi 
cu mulți dintre ei. Situație care a fost 
un atu în activitatea mea, ceea ce se 
vede în rezultatele foarte bune pe care 
leam obținut în decursul anilor.
Îmi place să muncesc, depun orice efort 
pentru a reuși să scoatem rezultate cât 
mai bune.
Îmi place să am o relație foarte bună 
și cu autoritatea în subordinea căreia 
ne aflăm. Colaborăm foarte bine cu 
cei de la Consiliul Județean, dar și cu 
celelalte administrații publice locale 
din județ.
Ca director ești definit de o echipă, iar 
aici la Ansamblul Transilvania avem o 
echipă puternică!

Cât de greu este să „împăcaţi” cele 
două planuri? 

Am crescut întro familie în care tot 
timpul a existat această activitate cul
turală  și artistică. La noi în casă au 
venit, când eram copil, oa meni  din 

sfera artistică, Adrian Pău nescu, Ni
chita Stănescu, Mircea Sântim brea nu, 
Ana Blandiana, Horia Moculescu, 
Valentin Băințan, dirijorul corului 
din Finteușu Mare, Teodor Ardelean, 
de aceea pot spune că eram obișnuită 
cu această viață și nu pot spune că mia 
fost greu să „împletesc” planurile!
Familia mea ma susținut tot timpul, 
trebuie să îi mulțumesc soțului meu!
Succesul trebuie să îl primești cu 
modestie, iar pierderile, cu demnitate!
 
Care este cea mai mare satisfacţie 
profesională de până acum? 

Miam propus câteva proiecte la 
începutul activității de director, dar le
am depășit de mult. Și cred că cea mai 
mare realizare a aceste instituții, pe care 
vremelnic o conduc, a fost întâlnirea 
cu André Rieu. Nu numai pentru că 
este un artist foarte cunoscut, mai ales 
pentru felul lui dea fi. Modul în care 
își tratează echipa este extraordinar 
și este un profesionist desăvârșit. În 
acest proiect am reușit să prezentăm 
frumusețea acestui popor în fața a 
peste 150 de mii de oameni. Iar apoi 
spectacolele au fost puse întrun film 
vizionat de milioane de oameni.

Ce vă doriţi în viitor, atât pe plan 
personal, cât şi profesional?

Sănătate, în primul rând. Liniște! Să 
reușesc să îmi cresc cei doi copii în 
liniște și cu bine.
Din punct de vedere profesional îmi 
doresc să parcurg proiectele propuse 
în continuare, iar după ce nu voi mai 
fi director voi merge întro altă etapă a 

„Ansamblul Transilvania  
are o aură de instituție extraordinară”

Iuliana Dăncuș 
- directorul Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”

vieții mele. Orice voi face, voi face cu 
drag! Pe plan profesional, în viitorul 
apropiat îmi doresc foarte mult în 
Baia Mare o sală de spectacole, nu 
pentru Ansamblul Transilvania, ci 
pen tru băimăreni. O sală de spectacole 
unde să poată veni artiști, de la Ștefan 
Hrușcă, Tudor Gheorghe până la 
orice alt spectacol. Îmi doresc ca 
prețul biletelor să fie accesibil pentru 
toată lumea. Cred că băimărenii asta 
își doresc!

Ce apreciaţi cel mai mult la instituţia 
şi echipa din care faceţi parte? 

Ansamblul Transilvania are o aură 
de instituție extraordinară. Așa am 
văzuto de mic copil, așa au văzuto 
și colegii mei. Sper că am reușit să 
păstrăm această aură și am reușit 
să o îmbunătățim! Apreciez foarte 
mult repertoriul și faptul că noi avem 
șansa să promovăm adevărata valoare 
a poporului din care provenim. Iar 
la echipa de acum apreciez veselia 
lor, profesionalismul lor. Eu nu aș fi 
reușit să fac performanță fără această 
echipă!

„Ansamblul Transilvania are o aură de instituție extraordinară.  
Așa am văzut-o de mic copil, așa au văzut-o și colegii mei. 
Sper că am reușit să păstrăm această aură și am reușit  
să o îmbunătățim!”

Iuliana Dăncuș 

„Cred că sunt un om corect,  
un om care nu minte şi  

un om care încearcă să facă  
cât mai mult bine”

lucrurile care fac bine. Mulţumirea de a 
face bine îmi dă puterea de a merge mai 
departe. Poate sună a clişeu, dar acesta 
este adevărul. Eu am o vorbă: gesturi 
mici, efecte mari. Şi, întotdeauna, 
în colectivele pe care leam condus, 
am încercat să scot ce e mai bun din 
oameni, pentru că, fără echipă, nu poţi 
face nimic. Uneori şi viaţa te învaţă 
să fii tenace, pentru că nu ai voie să 
renunţi. Aş putea să povestesc despre 
viaţa mea foarte multe, nu a fost o 
viaţă foarte uşoară, am avut multe 
coborâşuri, multe sui şuri, am avut 
multe provocări, viaţa a încercat să mă 
îngenuncheze la un mo ment, dar nu 
am cedat. Cred că fiecare om poate să 
facă acest lucru, să găsească puterea de 
a merge mai departe. 
Totul este să fii optimist şi să crezi în 
ceea ce vrei să faci. Şi, repet, credinţa 
că faci bine, asta e cel mai important. 
Bătrânii noştri spun: faci bine, bine ţi 
se întoarce. Şi atunci am încercat să 
fac cât mai puţin rău, repet, cu bună 
ştiinţă nam făcut rău niciodată. Nu 
este uşor să conduci oameni. Am 
condus de la colective mici, la colective 
foarte mari, dar să ştiţi că oamenii 
sunt peste tot la fel şi modalitatea de a 
conduce prin oameni este cea mai de 
succes. Trebuie săi faci pe ei să creadă, 
pentru că oamenii sunt, în general, 
buni. Niciun om nu este rău, decât 
dacă te comporţi ca atare. Ca mine 
sunt foarte multe femei, mame, soţii. 
Exact ca mine, doar că eu am avut 
noroc să ies în prim plan. 

„Nu este uşor să conduci 
oameni. Am condus de la 
colective mici, la colective 
foarte mari, dar să ştiţi că 
oamenii sunt peste tot la fel 
şi modalitatea de a conduce 
prin oameni este cea mai 
de succes. Trebuie să-i faci 
pe ei să creadă, pentru că 
oamenii sunt, în general, 
buni. Niciun om nu este 
rău, decât dacă te comporţi 
ca atare. Ca mine sunt 
foarte multe femei, mame, 
soţii. Exact ca mine, doar 
că eu am avut noroc să ies 
în prim plan”.

Sorina Pintea

„Orice voi face, voi face cu 
drag! Pe plan profesional, 
în viitorul apropiat îmi 
doresc foarte mult în Baia 
Mare o sală de spectacole, 
nu pentru Ansamblul 
Transilvania, ci pen-
tru băimăreni. O sală de 
spectacole unde să poată 
veni artiști, de la Ștefan 
Hrușcă, Tudor Gheorghe 
până la orice alt spectacol”.

Iuliana Dăncuş
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Reporter: Ce vă defineşte din 
punct de vedere personal, ca şi 
femeie, şi ce vă defineşte din punct 
de vedere profesional? 

Creativitatea înseamnă frumuseţe, 
în seamnă noutate, înseamnă bucurie, 
veselie şi energie. Un om creativ este 
un om care ştie să se bucure de tot ceea 
ce îi oferă viaţa şi să ia din ea tot ceea 
ce este mai bun şi mai frumos.
Din punct de vedere personal şi 
profesional sunt corectă cu cei din jur, 
nu tolerez minciuna pentru că ştiu că 
adevărul învinge întotdeauna şi sunt 
suficient de puternică astfel încât să 
pot înfrunta orice situaţie.

Reporter: Ce înseamnă pentru 
dvs. UACE? Cum aţi prezenta/

Profesionalism,  
implicare şi perseverenţă

8 doamne de excepţie  
dintr-o companie de excepţie

Reporter: Ce vă defineşte din 
punct de vedere personal, ca şi 
femeie, şi ce vă defineşte din punct 
de vedere profesional? 

Sunt o persoană hotărâtă, îmi iubesc 
fa milia, ca soţie şi mama a două fetiţe 
de 10, respectiv 6 ani am învăţat că 
niciodată nu sunt pe deplin pregătită, 
că mereu este loc pentru perfecţionare, 
dar că cel mai important e să fii un 
model, un reper pentru cei din jur. 
Din punct de vedere profesional 

îmi place să cred că sunt o persoană 
muncitoare, sociabilă, serioasă, 
ambiţioasă şi cu principii personale 
şi profesionale foarte solide. Sunt de 
părere că pentru a crea ceva trainic, e 
nevoie de pasiune. Îmi place să lucrez 
şi îmi place să îmi fac munca cât mai 
bine posibil, iar orice activitate am 
întreprinde la locul de muncă este 
bine să gândim ca un membru al unui 
colectiv şi nu ca o individualitate.

Reporter: Ce înseamnă pentru 
dvs. UACE? Cum aţi prezenta/
recomanda compania în câteva 
cuvinte? Care credeţi că sunt 
atuurile care o fac altfel?

Pentru mine UACE este   jobul per
fect,  locul unde merg de fiecare dată 
cu plăcere, unde am tot timpul ceva 
de făcut şi în care perspectivele şi 
provocările sunt diversificate şi con
tinue. Înseamnă stabilitate, evolu ţie, 
performanţă care sunt ingredientele 
unei realităţi frumoase construită de şi 
cu oameni frumoşi care împreună au 
avut un vis care sa materializat. Este o 
companie de succes, un management 

care pune accent pe calitatea pro
fesională şi personală a angajatului, un 
management care ţine cont şi de ideile 
angajatului.

Reporter: Ce hobby-uri aveţi? 

Îmi place foarte mult să citesc, asta 
ori de câte ori am ocazia şi puţin 
timp,  plimbările în natură, joaca îm
preu nă cu fetele. 

Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacţie pe care v-o oferă/v-a 
oferit-o locul dvs. de muncă? 

Încrederea de sine, încrederea că 
nimic nu este imposibil. Încrederea 
întrun mâine palpabil şi plin de 
speranţă. Încrederea că rolul meu este 
important şi că împreună cu echipa 
UACE o să jucăm rolul nostru pentru 
a face pentru toată lumea un mâine 
mai frumos. 

Reporter: Un motto după care vă 
ghidaţi în viaţă?

„Fii tu însuţi, nu încerca să fii cea 
mai reuşită copie a modelului tău în 
viaţă!”

recomanda compania în câteva 
cuvinte? Care credeţi că sunt 
atuurile care o fac altfel?

Consider că locul de muncă este întro 
relaţie strânsă cu necesităţile unei 
persoane, cu nevoile şi dorinţele sale.
UACE este o instituţie care are două 
trăsături majore: există o ierar hie şi are 
anumite reguli de func ţio nare internă. 
Acestea au un rol bine definit, urmăresc 
să asigure con sistenţa instituţiei şi 
continuarea ei indiferent de personalul 
existent la un moment dat. Dar ele mai 
au un rol – acela de a asigura conţinerea 
afectelor individuale, a dilemelor,  a 
sentimentelor angajaţilor.

Reporter: Ce hobby-uri aveţi? 

Plimbările în aer liber, să ascult muzică 
şi să citesc.

Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacţie pe care v-o oferă/v-a 
oferit-o locul dvs. de muncă? 

Satisfacţia în munca este o stare 
emotivă pozitivă care rezultă din opi
nia personală a angajatului asupra 
muncii sale sau climatului de muncă, 
o stare de echilibru la care ajunge in
dividul în momentul în care răspunde 
complet unor nevoi, sau așteptări 
conştiente sau inconştiente.
Satisfacţia în muncă pentru mine 
vizează diferite aspecte dintre care 
doresc să amintesc: salariul şi bene
ficiile materiale, promovările, recu
noaş terea, condiţiile de lucru, supra
vegherea, colegii de muncă, politica 
organizaţională. 

Reporter: Un motto după care vă 
ghidaţi în viaţă?

Dacă vrem cu adevărat să ne sfinţim 
munca, trebuie să îndeplinim nea
părat această primă condiţie: să mun
cim şi să muncim bine, cu seriozitate, 
atât din punct de vedere uman, cât şi 
supranatural. 

Reporter: Ce vă defineşte din 
punct de vedere personal, ca şi 
femeie, şi ce vă defineşte din punct 
de vedere profesional?

Loialitatea, sinceritatea şi veselia sunt 
câteva trăsături care mă caracterizează 
atât personal cât şi profesional. 

Reporter: Ce înseamnă pentru 
dvs. UACE? Cum aţi prezenta/
recomanda compania în câteva 
cuvinte? Care credeţi că sunt 
atuurile care o fac altfel?

UACE este o companie în continuă 
dezvoltare, dinamică şi încrezătoare 
în proiecte noi. Susţine şi încurajează 
un mediu de lucru plăcut, orientat 
spre rezultate.

Reporter: Ce hobby-uri aveţi? 

Îmi place să citesc, să călătoresc şi 
sămi petrec timpul liber alături de 
familie şi prieteni.

Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacţie pe care v-o oferă/v-a 
oferit-o locul dvs. de muncă? 

UACE mia oferit posibilitatea de 
a învăţa de la profesionişti, de a mă 
dezvolta profesional. Fac parte dintro 
echipă unită şi competitivă în care 
fiecare îşi aduce aportul şi asta este 
foarte important.

Reporter: Un motto după care 
vă ghidaţi în viaţă?

Nu am un motto după care mă 
ghi dez. Cred că optimismul şi im
plicarea fac echipă bună. Şi mai cred 
că norocul depinde şi de noi.

Steluţa Manu, 
ST Shift Supervisor UAC Europe 

„Pentru a crea ceva trainic,  
e nevoie de pasiune”

„UACE este o companie 
în continuă dezvoltare, dinamică  

şi încrezătoare în proiecte noi”
Oana Bîrle, 

Financial Controller UACE 

Daniela Dobrican, 
Normator producţie UACE  

Mai bine de o treime 
dintre cei peste 1100 de 
angajaţi ai UACE sunt 
femei. Deşi aeronautica 
pare o industrie dificilă 
şi un domeniu destinat 
mai degrabă bărbaţilor, 
doamnele au demonstrat 
că succesul poate fi 
conjugat la feminin 
atunci când există 
seriozitate, implicare 
şi perseverenţă. Vă 
prezentăm opt doamne 
şi domnişoare deosebite 
care fac parte dintr-o 
companie deosebită: 
UAC Europe. 
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Reporter: Ce hobby-uri aveţi? 
Iubesc să călătoresc, squash şi, spre 
surprinderea mea, mam îndrăgostit 
de snowboarding! 
Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacție pe care v-o oferă/v-a 
oferit-o locul dvs. de muncă?
Oamenii din echipa mea  care zic eu 
îmi sunt oarecum apropiaţi ca fire, ca 
idealuri, ca preocupări. Îmi place că 
pot să merg în spatele unui om foarte 
talentat şi ambiţios şi îmi place să 
respir aerul lângă un asemenea om… 
Reporter: Un motto după care vă 
ghidaţi în viaţa?
„10.12.2014 – ai supravieţuit, poţi 
orice…!” 

Reporter: Ce vă defineşte din 
punct de vedere personal, ca şi 
femeie, şi ce vă defineşte din punct 
de vedere profesional? 

Din punct de vedere personal: în 
primul rând, sunt o femeie cu tot 
pachetul normal de trăiri… mă conduce 
instinctul, mă conduc principiile mele 
de viaţă, valorile. Cred că cel mai 
bine mă definesc optimismul, energia 
bună, creativitatea, ambiţia. 

Din punct de vedere profesional: îmi 
place să demarez, iar apoi când ajung la 
o viteză constantă îmi place să observ, 
să privesc în jurul meu pentru că dacă 
mergi cu o viteză prea mare nu prea 
mai apuci să simţi şi să vezi nimic…

Reporter: Ce înseamnă pentru dvs. 
UACE? 

Locul unde pot să îmi depăşesc li mi ta 
 să descopăr, să evoluez şi să progresez.

Reporter: Cum aţi prezenta/
recomand compania în câteva 
cuvinte? 

Dacă ar fi să îți imaginezi că teai aşeza 
la o linie de start cu o altă „maşină” 
sau „persoană” aş sugera să alegi pe 
cineva mai puternic ca tine… 

Reporter: Care credeţi că sunt 
atu-urile care o fac altfel? 

Îşi vede de drumul ei tot înainte, când 
vrea să facă stânga sau dreapta este 
observată şi fără să semnalizeze…

„Compania se recomandă 
singură prin seriozitatea şi 
calitatea produselor livrate 
clienţilor, prin implicarea şi interesul pentru 
siguranţa şi bunăstarea angajaţilor”

Valentina  
Gherman,

Qualification Specialist, Surface 
Treatment UACE 

Reporter: Ce vă defineşte din punct de vedere 
personal, ca şi femeie, şi ce vă defineşte din punct de 
vedere profesional?

Lucrez în cadrul UACE din Aprilie 2015, în 
departamentul Tratamente de Suprafaţă. Am început ca 
şi inspector calitate alături de un colectiv tânăr, energic 
şi implicat, iar din ianuarie 2016 am fost promovată ca 
şi Specialist Calificări în acelaşi departament. Există 
o legătură strânsă între ceea ce ne defineşte pe fiecare 
ca om şi ca şi angajat sau angajator. Astfel, în cazul 
meu, din punct de vedere personal trăsături precum: 
prietenia, perseverenţa, corectitudinea şi atenţia la 
detalii se completează în plan profesional cu seriozitatea, 
determinarea, munca continuă ca şi parte activă a echipei.

Reporter: Ce înseamnă pentru dvs. UACE? Cum aţi 
prezenta/recomanda compania în câteva cuvinte? 
Care credeţi că sunt atuurile care o fac altfel?

UACE este locul şi oamenii, pentru că omul sfinţeşte 
locul, alături de care mam dezvoltat şi o fac în 
continuare, atât personal cât şi profesional. Este primul 
meu loc de muncă şi nu cred că există un alt loc mai 
potrivit pentru tineri dornici să muncească şi să evolueze. 
Compania se recomandă singură prin seriozitatea şi 
calitatea produselor livrate clienţilor, prin implicarea şi 
interesul pentru siguranţa şi bunăstarea angajaţilor. Atu
urile care o fac altfel sunt situaţiile mereu noi, care apar şi 
te provoacă să gândeşti critic şi să acţionezi în consecinţă 
de multe ori întrun timp scurt. Toate acestea te dezvoltă 
şi te pregătesc pentru viaţa.

Rep.: Ce hobby-uri aveţi? 

Ca şi hobbyuri, îmi plac plimbările în aer liber, călătoriile, 
să ascult muzică.

Reporter: Care este cea mai mare satisfacţie pe care 
v-o oferă/v-a oferit-o locul dvs. de muncă? 

Fiind angajat al UACE îmi oferă satisfacţii de ordin 
financiar, bonusuri, masă de Crăciun 
/ Paşte cu tombole şi premii, picnicul 
familiei UACE în august, dar pentru 
mine cea mai mare satisfacţie este 
cadrul plăcut şi totuşi provocator în 
care să muncesc şi să mă dezvolt.

Reporter: Un motto după 
care vă ghidaţi în viaţă?

 „Gloria noastră cea mai 
mare este de a nu eşua în a ne 
ridica ori de câte ori cădem” – 
Confucius.

Ancuţa Baciu,  
Manager Turnătorie/Cast House Manager UACE 

Reporter: Ce vă defineşte din 
punct de vedere personal, ca şi 
femeie, şi ce vă defineşte din punct 
de vedere profesional? 

Eu consider că onestitatea şi 
loialitatea mă reprezintă din punct 
de vedere personal, dar şi faptul că 

tot timpul încerc sămi depăşesc 
limitele. Echilibrul şi optimismul 
sunt caracteristicile de bază care 
mă conturează din punct de vedere 
profesional.

Reporter: Ce înseamnă pentru 
dvs. UACE? Cum aţi prezenta/
recomanda compania în câteva 
cuvinte? Care credeţi că sunt 
atuurile care o fac altfel?

Pentru mine UACE înseamnă multe 
lucruri, multe prietenii, înseamnă 
multe lecţii învăţate şi multe pro
vocări. UACE este o companie 
pe care o voi recomanda cu multă 
căldură oricui. Este o companie de 
succes, cu oameni extraordinari de 
la care poţi învăţa multe lucruri. 
Atuul principal este reprezentat de 
expansiunea continuă şi de procesele 
complexe care se realizează aici.

Reporter: Ce hobby-uri aveţi? 

Printre hobbyurile mele se numără 
motocicletele, sportul şi cititul.

Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacţie pe care v-o oferă/v-a 
oferit-o locul dvs. de muncă? 

Satis facţiile sunt pe măsura provo
cărilor. Cea mai mare satisfacţie, însă, 
este impactul pe care îl am asupra 
vieţii oamenilor şi asupra extinderii 
numărului de angajaţi al companiei, 
faptul că la sfârşitul zilei reuşesc să 
găsesc colegii de care avem nevoie şi 
să contribui la întregirea marii familii 
UACE.

Rep.: Un motto după care vă 
ghidaţi în viaţă?

„Mai bine să îți pară rău că ai 
făcut un lucru, decât să regreţi că 
nu lai făcut”.

Ioana Bota, 
Recruitment Responsible UACE 

„Pentru mine, UACE înseamnă 
multe lucruri, multe prietenii, înseamnă 
multe lecţii învăţate şi multe provocări”

„Cred că cel mai bine mă definesc 
optimismul, energia bună, 
creativitatea, ambiţia”

„UACE este o companie pe care o 
voi recomanda cu multă căldură 
oricui. Este o companie de succes, 
cu oameni extraordinari de la care 
poţi învăţa multe lucruri”.

 Ioana Bota



De origine din oraşul Satu Mare, ab
solventă a Universităţii de Medicină 
şi Farmacie din TârguMureş (1986), 
me dic primar medicină generală 
(2010), medic specialist medicina 
mun cii (2014), dr. Silvia Friedl este un 
profe sio nist desăvârşit care îşi iubeşte 
profesia şi, mai ales, iubeşte oamenii.
Din punct de vedere familial, este 
mama fericită a doi băieţi ( gemeni 
anul naşterii 1988), actualmente  şi 
ei medici rezidenti în cadrul UMF 
TgMureş pe specialităţile: Urologie, 
respectiv Ortopedie şi Trau ma tologie. 

Dr. Silvia Friedl povesteşte: „Îmi aduc 
aminte cu drag de primul contact cu 
comunitatea din localitatea Fărcaşa, 
o dată cu începerea activităţii mele în 
cadrul companiei EATON, moment 
în care mam decis să particip, în mod 

activ, cu sprijinul primăriei, respectiv a 
colegilor mei, la înfiinţarea Centrului 
de Permanenţă. Se întâmpla în urmă 
cu aproximativ 6 ani de zile. În 
activitatea mea de zi cu zi am încercat 
şi încerc să vin în sprijinul cetăţenilor 
oferind  asistenţă medicală primară 
pentru toţi membrii acestei frumoase 
comunităţi, pe care am ajuns să o 
îndragesc. Privind cu multă încredere 
spre viitor doresc să ofer în continuare 
tot sprijinul meu  pentru dez voltarea 
serviciilor medicale din această co

munitate. În această perspec tivă, în 
colaborare cu primăria şi con siliul 
lo cal, şi cu sprijinul copiilor mei, 
viitori medici specialişti, vom oferi 
servicii medicale multidisciplinare 
locuitorilor comunei Fărcașa.”

Pentru întreg sprijinul acordat comu
nității locale din Fărcașa în vederea 
dezvoltării activității medicale, ia fost 
conferit titlul de „Cetățean de onoare 
al comunei Fărcașa”, în decembrie 
2011.

Dr. Silvia FRIEDL
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Reporter: Ce vă defineşte din punct de 
vedere personal, ca şi femeie, şi ce vă 
defineşte din punct de vedere profesional? 

Din punct de vedere personal, ca şi femeie, mă 
defineşte bunătatea, modestia, iar din punct 
de vedere profesional mă definesc ca fiind 
competitivă, ambiţioasă, atentă la detalii. 

Reporter: Ce înseamnă pentru dvs. UACE? 
Cum aţi prezenta/recomanda compania 
în câteva cuvinte? Care credeţi că sunt 
atuurile care o fac altfel?

UACE pentru mine este un loc de muncă 
sigur. Este o companie de viitor care îşi 
respectă muncitorii, angajaţii, şi care are un 
mediu de lucru curat. Îşi respectă întotdeauna 
cerinţele.

Reporter: Ce hobby-uri aveţi? 

Pot să spun că am mai multe hobbyuri, unul 
din ele ar fi să plantez flori, să fiu înconjurată 
de flori de tot felul, să fac prăjituri...

Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacţie pe care v-o oferă/v-a oferit-o 
locul dvs. de muncă?

În momentul de faţă îmi place ceea ce fac iar 
în 2014, în aprilie, am avut plăcuta surpriză 
să primesc titlul de „Angajată a lunii” şi 
mam simţit cea mai satisfăcută. 

Reporter: Un motto după care vă ghidaţi 
în viaţă?

Mottoul meu este: „Zâmbeşte, iubeşte şi 
mergi înainte”

Reporter: Ce vă defineşte din 
punct de vedere personal, ca şi 
femeie, şi ce vă defineşte din punct 
de vedere profesional? 

Profesional sunt şefă de echipă la secţia 
Inspecţia Vizuală a Suprafeţei. Lucrez 
în cadrul acestei companii de trei ani, 
am urcat profesional mai multe trepte 
prin muncă şi seriozitate. Mă consider 
o persoană ambiţioasă, serioasă, 
optimistă, veselă şi răbdătoare. 

Reporter: Ce înseamnă pentru 
dvs. UACE? Cum aţi prezenta/
recomanda compania în câteva 
cuvinte? Care credeţi că sunt 
atuurile care o fac altfel?

Este o companie serioasă, oferă un loc 

de muncă sigur, de viitor, are o echipă 
frumoasă, unită, de aceea recomand 
această companie cu toată încrederea. 

Reporter: Ce hobby-uri aveţi?

Îmi place să citesc, să aflu lucruri noi. 
Îmi plac excursiile şi drumeţiile.  

Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacţie pe care v-o oferă/v-a 
oferit-o locul dvs. de muncă?

Mia dat încredere în mine, ma 
încurajat să evoluez profesional, să mă 
dezvolt. 

Reporter: Un motto după care 
vă ghidaţi în viaţă?

8 doam
ne de excepţie dintr-o com

panie de excepţie

Maria Păşcan, 
angajată în secţia Machining UACE 

„UACE mi-a dat încredere în mine, m-a 
încurajat să evoluez profesional, să mă dezvolt”

Parasca Breban, şef de echipă în cadrul UACE

Dacă cineva poate să facă ceva, atunci  
sigur şi eu pot să fac acel lucru. 

„UACE 
este o companie de viitor  
care îşi respectă  
muncitorii, angajaţii şi care are 
un mediu de lucru curat”

Dna dr. Silvia  
Friedl, alături de  

„fetele ei”,  
asistentele de la 

cabinetul medical de 
la compania EATON

Amalia Gita, 
administrator „Sunt mândră 

de locul în care 
Dumnezeu  
ne-a aşezat”

Gita Amalia are 33 de ani şi este o 
femeie împlinită atât pe plan personal, 
cât şi profesional: „sunt căsătorită 
iar Dumnezeu nea dăruit doi copii. 
Locuiesc în Tămaia unde prin harul 
lui Dumnezeu  avem deschisă o mică 
afacere în domeniul comerțului. Sunt 
mândră de locul în care Dumnezeu 
nea aşezat. Sunt mândră de comuna 
noastră, avem în fruntea ei oameni 
capabili şi cu frică de Dumnezeu. 
Succesul afacerii noastre se datorează 
întro mare măsură comunității în 
care ne desfășurăm acti vitatea. De 
aceea, considerăm că este datoria 
şi responsabilitatea noastră să ne 
implicăm în viaţa comunităților 
în care activăm şi să contribuim la 
dezvoltarea şi evoluția acestora. Ca 
soție şi mamă, am învățat că niciodată 

nu eşti deplin pregătită, că mereu 
există loc pentru perfecționare dar ca 
cel mai important e sa fii un model, 
un reper pentru cei din jur. De aceea, 
mottoul meu preferat este „Fii tu 
însuți schimbarea pe care o doreşti de 
la cei din jur.”



Marilena LEnGhEL, 
şef secţie Eaton 

Fiind fiică, mamă, soţie şi soră a dezvoltat 
un enorm sens de respon sabilitate, 
devo tament, iubire necon diţionată, 
înţelegere, acceptare şi compasiune faţă 
de familie, oamenii din jur şi faţă de 
comunitate. Marilena Lenghel crede că: 
„A fi o femeie pu ternică înseamnă a vedea 
adevărul şi iubirea din fiecare om sau 
situaţie, de a lua decizia corectă de fiecare 
dată prin compasiune, certitudine, adevăr 
şi printro evaluare riguroasă a fiecărei si
tuaţii! Cred cu certitudine că se poate 
schimba viitorul luând decizia potrivită 
în prezent! 
Cred în a mai da oamenilor o a doua 
şansă!  Sunt foarte mândră că fac parte 
din comunitatea localităţii Fărcaşa în 
primul rând pentru că mama mea sa 
născut şi a crescut în Fărcaşa şi pentru 
că am întâlnit oameni extraordinari care 
mau ajutat să cred în mine şi în forţele 
mele proprii, domnişoara Pamela fiind 
un model de urmat pentru orice femeie!

Oamenii care miau fost alături atunci 
când am avut nevoie să clădim împreună 
o comunitate şi o echipă mai bună şi 
mai unită care a ajutat foarte mult în 
a clădi caracterul fiecăruia şi a întregii 
comunităţi în acelaşi timp! 
Acest lucru, după părerea mea, a adus 
un plus la înflorirea comunei şi la 
respectul binemeritat şi recunoscut pe 
care îl are în momentul de faţă!”. Din 
punct de vedere profesional, spune că 
cea mai mare satisfacţie o reprezintă 
faptul că: „Mai mult de 50% din echipa 
mea, formată din 400 operatori sunt din 
comuna Fărcaşa: oameni frumoşi, oneşti 
şi cu experienţă în Eaton şi cu mulţi 
dintre ei am păşit împreună acum 15 ani 
în fabrică, dezvoltându ne împreună.
În echipa mea de management a 
producţiei, din 9 şefi de formaţie 5 sunt 
din comuna Farcaşa  Budea Ancuţa, Pop 
Georgiana, Onţ Lia, Podină Olimpia 
şi Săcui Marius, de care sunt foarte 

mândră şi cu ajutorul cărora am reuşit 
să dezvoltăm profesional per sonalul 
din producţie, devenind mulţi dintre 
ei experţi pe maşini şi unelte. Neam 
ajutat reciproc să fim oameni mai buni, 
mai responsabili, care să apreciem locul 
actual de muncă şi  oportunităţile de 
dezvoltare pe care ni le oferă compania”. 
Unul dintre cele mai importante proiecte 
pro fesionale în care sa im pli cat a avut loc 
anul trecut: „În 2016 am coordonat un 
pro   iect de transfer de noi produse al cărui 
scop a fost crearea a încă 120 lo curi noi de 
muncă, majoritatea recrutărilor de personal 
făcânduse din zona noastră, aceas ta fiind 
din nou o altă oportunitate de creştere eco
nomică a acestei comuni tăţi”.
Mottourile după care se ghidează în 
viaţă sunt „Singurul mod de a realiza 
lucruri minunate este să iubeşti ceea ce 
faci (Steve Jobs)” şi „Esenţa vieţii este 
descoperire. Fireşte că bucuria desco
peririi face ca viaţa să merite efortul”.  
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Doamna farmacist Graţiana Oniga 
este profesionistul din spa tele 
medica men tului care cu dăruire şi 
respect se pune în slujba fărcăşenilor 
zi de zi de 15 ani încoace, fiind 
farmacistul şef al Farmaciei Balsam 
Fărcaşa. 
Doamna farmacist specialist Oniga 
Graţiana a absolvit Colegiul Naţio
nal „Gh Şincai”  din Baia Mare 
în anul 1975 şi Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţie
ganu” ClujNapoca, Facultatea de 
Far macie în anul 1980. Face parte 
din familia Cardinalului Greco  Ca
tolic Lucian Mureşan, fiind un om 
plin de credinţă 

Graţiana Oniga, 
farmacist 

Adeluţa BUşECAn, 
contabil Primăria Fărcaşa

„Familia este un dar  
de la Dumnezeu fără 
de care nu putem trăi 
armonios și fericiți.”

Adeluţa Buşecan este un profesionist 
desă vârşit în domeniul său de activi
tate şi, în acelaşi timp o soţie şi o 
mamă împlinită. Spune că: „O femeie 
îndeplinește multe roluri întro socie
tate. Fie că vorbim de rolul de mamă 
sau de rolul de profesionist întrun 
domeniu anume, o femeie trebuie să fie 
corectă și integră în tot ce face. Ce mă 
definește pe mine ca persoană și cea mai 
mare realizare a mea de până acum, este 
familia mea. Sunt căsătorită de 26 de 
ani și sunt mândră că am un soț iubitor 
care mă susține în tot ce fac și doi copii 
frumoși, isteți și descurcăreți. Familia 
este un dar de la Dumnezeu, fără de care 
nu putem trăi ar mo nios și fericiți. Ceea 
ce mă definește pe mine ca și persoană, 
din punct de vedere profesional, este 
rigurozitatea și atenția la fiecare detaliu 

și lucru care îmi trece prin mână”. 
Doamna Buşecan mărturiseşte că se 
simte mândră că face parte din co
mu ni tatea locală a comunei Fărcașa, 
prin simplul fapt că poate vedea zil
nic cum se fac eforturi mari în atin
gerea ne voilor cetățenilor: „Cons
trui rea unei co munități în care ma
jo ritatea oamenilor beneficiază de 
condiții decente de trai, denotă un 
profesionalism ridicat în munca de
pusă în folosului cetățenilor. Lucrez 
în cadrul primăriei încă din anul 
1994 și consider că cea mai prosperă 
perioadă a început în anul 2000. Cu 
ajutorul primarului comunei Fărcașa, 
domnul Ioan Stegeran și împreună 
cu întregul colectiv al primăriei, am 
reușit să construim un loc frumos, 
unde oamenii au locuri de muncă și în 

care copii au condiții moderne 
de învățare. Rolul meu în 
dez voltarea comunei este de 
a facilita un cadru financiar 
adec vat și potrivit din punct 
de vedere legal, precum și ges
tio narea finanțelor comunei astfel 
încât toate planurile de dezvoltare a 
infra struc turii să fie duse la bun sfârșit.
Nevoile de dezvoltare pe plan local 
vor fi mereu numeroase, prin prisma 
faptului că mereu trebuie să creștem 
și să trecem din bine în mai bine, 
de aceea fon durile aduse în comună 
trebuie dis tribuite în mod favorabil 
atin gerii nevoilor cetățenilor”. 

Mottoul după care se ghidează în 
viaţă este: „Dumnezeu binecuvântează 
mâinile oamenilor harnici”. 

Rolurile 
multiple ale 
femininului

Societatea contemporană șia 
schimbat mult înfățișarea în raport 
cu trecutul, astfel că și rolul femeii în 
raport cu societatea, cu comunitatea 
căreia îi aparține, cu profesia, cu 
familia sa schimbat. 
Dea lungul vremii, totuși câteva 
elemente au rămas constante – printre care devotamentul maternității și 
sociabilitatea, foarte importante ca liant în orice grup social.

Profesia definește, în secolul XXI, destinul feminin la fel ca pe cel masculin. 
Vorbind la nivel individual, spune „am găsit în comuna Fărcașa o echipă cu 
care am rezonat, o echipă fără prejudecăți privitoare la rolul femeii în societate. 
Consider că mereu am reușit să îmbin în mod fericit statutul de mamă cu 
obligațiile profesionale, iar acum, când fiica mea e la studii în alt oraș, mia 
rămas mai mult timp pentru implicarea în proiectele comunitare, în cele de 
suflet șin cele profesionale. Drepturile egale nu constituie o masculinizare a 
femeii, ci o lărgire a ariei de acces la un anumit statut socioprofesional, dar 
personalitatea nu trebuie amputată în ceea ce are ea sensibil, delicat, pentru 

că acestea sunt calităţi, nu slăbiciuni, care ne fac să intuim mai bine 
situațiile de viață, care aduc un plus de toleranță, când este nevoie, 

care participă la sudarea unei echipe de lucru, dincolo de factorii 
strict raționali. Ființa umană e și emoție, nu doar rațiune, iar 

în coordonarea unei activități, a unui grup trebuie luată în 
considerare o complexitate de factori în interacțiunea lor. 

Meticulozitatea, spiritul de dăruire care vin din rolul 
familial străvechi al femeii, grija pentru semeni, toate 

acestea sunt calități care aduc plus valoare întro lume 
grăbită și tot mai fragmentată.  

Mottoul care mă defineşte este: „Dacă vrei să 
cunoști un om cu adevărat, privește 

cum îi tratează pe cei inferiori,  
nu pe cei egali cu el” ( J.K. Rowling).

Aida Gaborean,
subcomisar 

„Ființa umană e și emoție, nu 
doar rațiune, iar în coordonarea 

unei activități, a unui grup 
trebuie luată în considerare 
o complexitate de factori în 

interacțiunea lor. 



Trei doamne  
şi toate trei primari de succes  

18

Gazeta pentruDOAMNEcu rafinament şi atitudine

19

Gabriela Florica Tulbure este un om 
po litic și un primar atipic: un om 
foarte atent la nevoile oamenilor, 
plin de compasiune și sensibilitate și 
totodată ferm, curajos și perseverent. 
Provine din mediul de afaceri, pe care îl 
apreciază și îl susține, dar promovează 
totodată o politică socială, un sistem 
în care nicio categorie socială să nu fie 
exclusă și marginalizată. Este singura 
femeie primar de oraş din judeţ şi una 
dintre puţinele din ţară. Mai mult, 
Gabriela Florica Tulbure a reuşit să 
bifeze o lungă listă de realizări şi, de 
asemenea, să gândească o strategie de 
dezvoltare a oraşului. 
Gabriela Tulbure a fost femeie de afa
ceri, administrând, vreme de 15 ani, 
o companie serioasă, aşa că simţul 
practic, ambiţia şi mai ales tăria de aţi 
urma visurile nu iau lipsit niciodată. 
Are un master financiar şi unul în 
drept administrativ, ceea ce fac din 
primarul oraşului Seini un om extrem 
de bine pregătit, un bun profesionist. 

Înainte de a candida la funcţia de 
primar, a fost consilier local vreme de 
două mandate şi unul dintre cei mai 
vechi şi mai activi membri ai PSD. 
Şia dorit „mai binele seinenilor”, iar 
din 2012 acest bine se conturează 
în proiecte şi realizări concrete, 
Seiniul devenind un model de 
dezvoltare locală, bazat pe principiul 
transparenţei şi durabilităţii. Mai 
mult, este unul dintre puţinii primari 
din ţară care sprijină cu adevărat 
dezvoltarea economică şi mediul de 
afaceri, prin dialog, promovare şi 
sprijin permanent. Spune că setul de 
valori în care crede este format din: 
„aceleaşi principii pe care le aplic în 
viaţa de zi cu zi, aceleaşi principii pe 
care miam clădit cariera: respectul 
faţă de sine, faţă de ceilalţi, faţă de 
munca binefăcută, sinceritatea, 
transparenţa, cinstea şi demnitatea. 
Şi, mai ales, cre dinţa, încrederea şi 
curajul de a face pri mul pas chiar dacă 
nu vezi toată scara”. 

Gabriela Tulbure, 
primarul care a 
transformat Seiniul 
într-un model de 
dezvoltare locală, 
bazat pe principiul 
transparenţei şi 
durabilităţii

În luna iunie a anului 2016, comuna 
Cup șeni șia schimbat edilul, după 
12 ani de continuitate. Astfel, în lo
cul fostului primar democratlibe ral 
(devenit prin fuziune liberal), lo
cui torii din Cupșeni au încredințat 
destinele comunei psihologului Lucia 
Butcure, o fiică a comunității, care a 
promis și a adus un suflu nou în cele 
patru sate aparținătoare: Cupșeni, 
Libotin, Costeni și Ungureni. 
Originară din satul Ungureni, Lucia 
Butcure a urmat liceul în Târgu Lăpuș, 
iar facultatea a absolvito în Cluj, la 
Universitatea Babeș Bolyai. După 
12 ani în care a activat ca psiholog, a 
intrat în politică cu un singur scop: 
acela de a aduce mai mult și mai bine 
comunității din care provine și pe 
care o iubește. A câștigat alegerile sub 
sloganul „Îm preună schimbăm fața 
comunei Cup șeni”, venind cu o ofertă 
electorală imbatabilă, fapt dovedit în 5 
iunie 2016. 

Despre reușita ei, președintele PSD 
Maramureș și președinte al Consiliului 
Județean, Gabriel Zetea, a precizat că 
este una dintre cele mai frumoase și 
neașteptate victorii ale socialde mo
craților la nivel de județ. 
În mai puțin de un an de zile, „primă
rița”, cum este cunoscută la nivelul 
comunei, a reușit să facă pași mari în 
apropierea ei de oameni, organizând 
diferite evenimente și reînviind 
tradițiile de mult pierdute. Prin diferite 
parteneriate și cu susținere județeană, 
primarul comunei Cupșeni a reușit să 
ofere câte un ghiozdan fiecărui elev de 
clasă O din comună, dar și o atenție 
tuturor elevilor din clasele IVIII. După 
ce a marcat cum se cuvine și sărbătorile 
de iarnă, începutul primăverii a găsito 
la biserica din satul Cupșeni, oferind 
flori tuturor reprezentantelor sexului 
frumos prezente la slujbă sau întâlnite 
pe stradă. Gestul a fost repetat și 
de consilierii locali la bisericile din 
Libotin, Costeni și Ungureni. 

Primarul comunei Cupșeni, Lucia But
cure, a ajuns să fie iubită de oamenii 
din cele patru sate pentru modul ei 
dezinvolt de a fi, pentru empatia pe 
care o are față de cei din jur, pentru 
înțelegerea de care dă dovadă atunci 
când i se solicită ajutorul. „Am parti
cipat la fiecare eveniment la care am 
fost invitată și mă bucur și atunci când 
sunt în mijlocul elevilor, la diferite 
serbări, și atunci când mi se solicită 

prezența la nunți sau la petreceri. 
Oficiez căsătorii atât în timpul săptă
mânii, cât și sâmbătă, în funcție de do
leanțele mirilor, deoarece noi, cei care 
vremelnic conducem destinele unei 
comunități, trebuie să știm că suntem 
în aceste poziții pentru a reprezenta 
oamenii care neau ales. Dacă toți aleșii 
locali ar înțelege că noi suntem în slujba 
cetățenilor, și nu cetățenii în slujba 
noastră, lucrurile cred că ar merge 
mult mai ușor și soluțiile ar apărea mai 
repede. Sunt la începutul mandatului 
de primar, a fost o situație inedită 
care ma determinat să învăț hățișurile 
administrației locale din mers. Cred, 
însă, că mă achit cu bine de îndatoririle 
mele și știu că tot ceea ce fac e pentru 
binele fiecărui om din comună. Și, 
mânată de acest gând, îmi fac treaba 
cu profesionalism și dedicare. Cea mai 
mare mulțumire este să îi văd pe cei din 
jurul meu mulțumiți. Și nu pot să nu 
amintesc aici ajutorul necondiționat 
pe care lam primit mereu de la pre
șe dintele Consiliului Județean Mara
mu reș, Gabriel Zetea, un om pe care 
personal îl apreciez foarte mult, de la 
consilierii județeni și, în special, de la 
singura doamnă socialdemocrată din 
CJ, Liliana Moga. Apoi, ar trebui să îl 
menționez pe viceprimarul comunei, 
Ioan Podină, care este mereu alături 
de mine, dar și consilierii locali PSD, 
care mă susțin în toate acțiunile mele”, 
a precizat primarul comunei Cupșeni, 
Lucia Butcure.

Într-o lume a bărbaţilor, cum e 
considerată politica şi administraţia 
locală, trei doamne din cadrul PSD 
au reuşit să devină un exemplu de 
profesionalism şi un model de primar 
implicat, dedicat comunităţii care 
le-a ales: Gabriela Tulbure, primarul 
oraşului Seini; Lucia Butcure, primarul 
comunei Cupşeni şi Irina 
Iusco, primarul comunei 
Şieu. 

Psihologul Lucia Butcure,
un primar dedicat comunității din Cupșeni

Irina Iusco este primarul comunei Şieu, 
situată în „inima” Maramureşului 
voievodal. Cum a reuşit o doamnă să 
câştige inimile şi votul unei localităţi 
cu mentalitate tradiţională, cum e 
lumea satului maramureşean? Cu 
siguranţă prin fapte şi caracter. Irina 
Iusco este în primul rând un om 
credincios, un om profund ancorat 

în valorile şi principiile 
ancestrale care guvernează 

Maramureşul profund: 

crede în Dumnezeu, în respect, în 
omenie, în bun simţ şi încearcă să 
le aplice în tot ceea ce face, inclusiv 
în administraţia locală. De când 
conduce comuna Şieu a încercat să 
îmbine standardele moderne în ceea 
ce priveşte infrastructura şi condiţiile 
de viaţă cu tradiţiile şi obiceiurile 
străvechi, şi a reuşit. Astăzi, Şieu este 
o comună europeană ca şi dezvoltare, 
dar românească şi maramureşeană ca şi 
identitate. 

Irina Iusco - primarul care a construit o comună 
modernă, ancorată în tradiţii ancestrale  

La mulți ani, 
femei minunate!

An de an, la începutul 
primăverii, sărbătorim 

FEMEIA. 8 Martie este o zi 
cu dublă semnificație: Ziua 

Internațională a Femeii și 
Ziua Mamei. La începutul 

primăverii, timpul se oprește 
în loc pentru a aduce un 

omagiu femeilor din întreaga 
lume. Mă alătur și eu celor 

care vă transmit cele mai 
sincere aprecieri și gânduri de 
bine și vă doresc să aveți parte 

de o primăvară frumoasă, 
plină de bucurii, de satisfacții 

personale și profesionale.
Femeia este cea mai 

importantă ființă din 
univers, deoarece ei îi 

datorăm viața noastră, 
educația, empatia pentru 

cei din jur, înțelepciunea și 
înțelegerea. Femeia este o 

sursă necontenită de energie, 
de optimism, un exemplu 

de bunătate și dăruire. 
Pentru grija pe care o purtați 

familiilor voastre, pentru 
iubirea cu care îi înconjurați 

pe cei dragi, pentru zâmbetul 
care este mereu prezent 
pe chipul vostru, pentru 

gingășia de care dați 
dovadă, pentru bunătatea 

și dragostea pe care o 
răspândiți în jur, primiți cele 

mai sincere și calde urări, 
alături de întreaga noastră 

recunoștință. Femeile trebuie 
apreciate și prețuite mereu 

pentru tot ce reprezintă ele în 
societate și în fiecare familie. 

Ziua de 8 Martie îmi conferă 
plăcutul prilej de a transmite 

tuturor doamnelor și 
domnișoarelor din Maramureș, 

urări de sănătate și multă 
fericire alături de cei dragi. 

Vă doresc să aveți parte de o 
primăvară plină de iubire, să 

fiți înconjurate de tandrețe, 
armonie și dragoste, să vă 

bucurați în mijlocul familiilor 
dumneavoastră de această zi 

specială.

 La mulți ani, femei 
minunate!

Gabriel Zetea,
Președintele Consiliului Județean 

Maramureș



Ziua femeii trebuie să însemne pentru 
fiecare dintre noi respect, recunoştinţă 
şi apreciere pentru doamnele şi 
domnişoarele de lângă noi. 
Mame, soţii, surori, fiice, 
colege de serviciu, prietene, 
doamnele reprezintă 
frumosul din viaţa 
noastră, simbolizează 
grija, sensibilitatea dar 
şi tăria de a merge mai 
departe, curajul de a 
lupta pentru oamenii şi 
lucrurile pe care le iubeşti. 
De ziua lor, le doresc tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor 
multă sănătate,  
fericire şi împliniri pe toate planurile. 

Daniel Vărzaru, Chief Financial Officer UACE 

Ziua de 8 Martie ne oferă prilejul 
pentru a le arăta doamnelor 

din viaţa noastră cât de mult 
însemnă pentru noi şi pentru 

a le mulţumi pentru grija şi 
dragostea pe care ne-o arată în 
fiecare zi. Tuturor doamnelor şi 

domnişoarelor le doresc 
ca împlinirile, sănătatea 

şi spiritul acestei zile 
să le însoţească 

întotdeauna. 
Fie ca primăvara să 

vă inunde sufletul cu 
bucurie. 

 Felician Ciceu,  
primarul comunei Dumbrăviţa


