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 După mulți ani de promisiuni neîndeplinite, Primăria Municipiului 
Satu Mare lansează în premieră o inițiativă concretă pentru a-i readuce pe 
tinerii sătmăreni acasă după terminarea studiilor în marile centre 
universitare din țară.  Bursa de joburi care va avea loc în perioada 11-12 
mai 2017 este menită să conecteze tinerii doritori să se întoarcă acasă cu 
angajatorii sătmăreni.
 În ultimii ani, tinerii au plecat într-un număr alarmant de mare din 
orașul nostru. Din păcate, vechea conducerea  a municipiului nu s-a 
interesat de generațiile viitoare, nu le-a oferit locuri de muncă dar nici 
măcar un oraș cu un aspect plăcut. Acum noi plătim daunele dar ”exodul 
creierelor” trebuie oprit. Satu Mare se va dezvolta numai dacă tinerii se 
întorc după absolvirea studiilor și se angajează acasă....”

GAL Microregiunea Someṣ-Codru
 într-un schimb de experienṭã în Austria

 În perioada 18-21 aprilie o delegaṭie a Grupului de 
Acṭiune Localã (GAL) Microregiunea Someṣ-Codru 
aparticipat la un schimb de experienṭã cu alte douã GAL-uri din 
zona Kaprun, Austria respectiv la GAL Nationalpark Hohe 
Tauern ṣi la GAL KUUSK.

 Luna aprilie s-a încheiat cu adunarea generală a adunării 
generale a membriilor Asociației Economice Germano-Române 
pentru Regiunea de Nord Vest. 

 Președintele DRWSM, Iuliu Cadar a condus această ședință 
prezentându-și și un scurt bilanț al realizărilor în perioada mandatului 
trecut. 

 Din bilanțul prezentat am aflat faptul că la acest moment din 
asociație fac parte 49 de firme cu un număr aproximativ de 13 500 de 
angajați. 

Adunarea generală a membrilor DRW
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 În perioada 18-21 aprilie o delegaṭie a Grupului de Acṭiune 
Localã (GAL) Microregiunea Someṣ-Codru aparticipat la un schimb de 
experienṭã cu alte douã GAL-uri din zona Kaprun, Austria respectiv la 
GAL Nationalpark Hohe Tauern ṣi la GAL KUUSK.

 Scopul acestei acṭiuni a fost stabilirea de legãturi în vederea 
realizãrii unor proiecte de cooperare precum ṣi schimbul de bune practici 
între cele 3 GAL-uri în vederea implementãrii propriilor strategii de 
dezvoltare localã.

 Grupurile de Acṭiune Localã sunt parteneriate public - private 
menite sãa tragã fonduri europene destinate finanṭãrii proiectelor 
administratiilor publice locale dar ṣi a proiectelor provenite din mediul 
privat local.

 Schimbul de experienṭã a constat în diverse întâlniri cu primarii 
din localitãṭile Kaprun, Mittersill,  Bramberg, Kufstein ṣi Kössen în 
cadrul cãrora au fost prezentate Strategiile de dezvoltare locale ale celor 
doua GAL-uri austriece pentru perioada 2014-2020 precum ṣi vizitarea 
unor proiecte de succes finanṭate prin aceste structuri: cooperativa de 
procesare a merelor, centru pentru sprijinirea mamelor tinere, muzeu de 

prezentare a resurselor locale, înfiinṭarea unor trasee în vederea 
promovãrii potenṭialului turistic, susṭinerea producãtorilor locali prin 
organizarea unor festivaluri ṣi târguri de promovare a produselor locale.
 
 Din delegaṭia care a reprezentat GAL-ul din judeṭul nostru au 
fãcut parte dl. Pataki Csaba preṣedinte al CJ Satu Mare, primarul 
comunei Valea Vinului dl Radu Cristea, primarul comunei Medieṣu Aurit 
dl.Radu Iancu, primarul comunei Bârsãu dl. Traian Ciurdaṣ, primarul 
comunei Cruciṣor dl. Romi Coza, primarul comunei Apa dl. Radu 
Trandafir precum ṣi personalul din cadrul departamentului administrativ 
al GAL.

 “A fost o experienṭã beneficã pentru noi în special în contextul în 
care în scurt timp vom începe implementarea Strategiei de Dezvoltare 
Localã 2016-2020 a Microregiunii Somes-Codru prin care vom atrage 
fonduri FEADR pentru sprijinirea unor proiecte de investiṭii ṣi servicii în 
teritoriul acoperit de GAL-ul nostru” a declarat dl. Radu Cristea, 
preṣedintele GAL Microregiunea Someṣ-Codru.

GAL Microregiunea Someṣ-Codru într-un schimb de experienṭã în Austria

 Societatea Polipol Mobila din Foieni, care apartine Grupului 
Polipol, cel mai mare producător de mobilă tapițată, a organizat 
primul Târg de Cariere la Satu Mare, la Casa Șvabilor de pe B-dul 
Vasile Lucaciu, destinat tuturor celor aflați în căutarea unor 
oportunități profesionale sau care doresc să se specializeze în 
meseriile specifice domeniului.

 La deschiderea oficială au fost prezenți, printre alții, prefectul 
județului Satu Mare, Darius Filip, inspectorul școlar general, Călin Durla 
și viceprimarul Doina Feher, iar de la București a sosit secretarul de stat în 
Ministerul Educației, Liviu Pop.

 Cei interesați au avut ocazia să participe la sesiuni de consiliere 
profesională și la workshop-uri susținute de specialiști în domeniu.

 Firma Polipol se află în continuă extindere, la această oră având 
peste 700 de angajaţi. Este o companie de producţie, lider pe piaţa de 
mobilă tapiţată cu produse inovative şi de calitate superioară. Fiind în 
extindere, până în anul 2020 se doreşte angajarea a 300 de persoane 
pentru fabrica din Foieni, în special tapiţeri şi confecţioneri, în acest sens 
fiind organizat şi târgul de cariere de azi.

Târg de Cariere Polipol 
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 După mulți ani de promisiuni neîndeplinite, Primăria 
Municipiului Satu Mare lansează în premieră o inițiativă concretă pentru 
a-i readuce pe tinerii sătmăreni acasă după terminarea studiilor în marile 
centre universitare din țară.  Bursa de joburi care va avea loc în perioada 
11-12 mai 2017 este menită să conecteze tinerii doritori să se întoarcă 
acasă cu angajatorii sătmăreni.

 „În ultimii ani, tinerii au plecat într-un număr alarmant de mare 
din orașul nostru. Din păcate, vechea conducerea  a municipiului nu s-a 
interesat de generațiile viitoare, nu le-a oferit locuri de muncă dar nici 
măcar un oraș cu un aspect plăcut. Acum noi plătim daunele dar ”exodul 
creierelor” trebuie oprit. Satu Mare se va dezvolta numai dacă tinerii se 
întorc după absolvirea studiilor și se angajează acasă. Acest lucru se va 
întâmpla doar dacă le oferim condiții bune de trai în orașul lor natal. 
Firmele au nevoie de forță de muncă pricepută și tocmai tinerii care se 
întorc reprezintă cheia acestui proce, de asigurare a unui personal bine 
instruit pentru firmele de top. Atât orașul nostru cât şi sătmărenii au doar 
de câștigat din acest proiect” – a declarant primarul Gábor Kereskényi.

 Când și unde va avea loc bursa de joburi? În data de 11-12 mai 
(joi și vineri), la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

 Ce locuri de muncă vor fi oferite? Firmele sătmărene caută forță 
de muncă calificată, în special ingineri, economiști și specialiști IT. În 
premieră, vor fi oferite locuri de muncă vacante în aparatul de specialitate 
al Primăriei Municipiului Satu Mare.

 Sunt student(ă), unde mă pot înregistra? Înscrierile vor începe 
în curând pe pagina www.haiacasa.sm iar completarea formularului 
durează numai câteva minute. Cu cât mai mulți vă înscrieți cu atât mai 
multe firme se vor interesa de bursa de joburi, cu oferte mai bune. Merită 

să le spui și prietenilor și colegilor tăi!

 De ce m-aș întoarce acasă la Satu Mare când am oportunități 
mai bune la Cluj? Momentan Satu Mare duce o acută lipsă de forță de 
muncă, deci există locuri de muncă bine plătite care vor fi oferite la bursa 
de joburi. Traiul este mai ieftin decât la Cluj, chiriile sunt rezonabile și 
părinții pot fi de ajutor oricând pentru tinerii familiști. În 2016 am predat 
75 de locuințe ANL și în acest an începem construcția altor 75 de locuințe 
pentru tineri. 

 La Satu Mare nu se întâmplă mai nimic. Ce să fac acasă? 
Echipa de la Primărie se străduiește să ofere cât mai multe oportunități de 
divertisment și de petrecere a timpului liber pentru tineri. Regândim 
evenimentele și le adaptăm preferințelor tinerilor. Această ofertă se 
extinde continu și va crește cu atât mai mult dacă tinerii sătmăreni se vor 
implica în aceste activități, ca participanți sau organizatori.

 Sunt angajator sătmărean, unde mă pot înscrie? 
Tot pe adresa www.haiacasa.sm așteptăm și firmele cu care vom lua 
legătura imediat după înregistrare. Participarea la eveniment este gratuită 
pentru angajatori și (viitori) angajați deopotrivă. Proiectul este inițiat și 
finanțat de Primăria Municipiului Satu Mare, parteneri în organizare: 
Asociația Economică Germano-Română, Camera Meșteșugarilor, 
Clubul Rotaract și Asociația Samstudia. 

Mă interesează, vreau să aflu mai mult…

Poț i  u rmăr i  in formaț i i l e  ac tua l iza te  per iod ic  pe  pag ina 
http://www.haiacasa.sm/ și pe facebook (AICI). Nu uita să le spui de 
Bursă cât mai multor prieteni pentru ca evenimentul, comunitatea și 
orașul Satu Mare să aibă cât mai mult de câștigat.

11-12 mai, Cluj: Satu Mare te așteaptă acasă!

APRILIE 2017

 Continental România, care deține o fabrică și în Carei (ContiTech 
Carei), vrea să angajeze în acest an 1.500 de persoane în fabricile și 
centrele sale de cercetare din țară. În prezent, Continental deţine şapte 
unităţi de producţie şi patru centre de cercetare şi de dezvoltare în 
Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Braşov şi Iaşi.

 „1.700 de colegi noi s-au alăturat echipei anul trecut. 
Continental, ca angajator progresist şi atractiv, va creşte în acest an cu 
aproximativ 1.500 de persoane. Posturile libere pe care le avem vizează 
ingineri cu experienţă, specialişti software şi hardware, ingineri 
mecanici precum şi tineri absolvenţi ai şcolii profesionale pe care vrem 
să-i angajăm atât în centrele de cercetare şi dezvoltare, cât şi în fabricile 
noastre din România”, a declarat pe Ziarul Financiar Anica Stoica, 
director de resurse umane Continental România.

 Continental a realizat în 2016 o cifră de afaceri de 40,5 miliarde de 
euro şi are în prezent peste 227.000 de angajaţi în 56 de ţări.
În perioada 1999-2016, Continental a investit circa 1,2 miliarde de euro în 
activităţile din România.

 Continental deţine şapte unităţi de producţie şi patru centre de 
cercetare şi de dezvoltare în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Braşov şi 
Iaşi.

 Compania avea 18.200 de angajaţi la sfârșitul anului 2016 şi îşi va 
mări echipa cu aproximativ 1.500 noi membri în acest an în România.

Sursa: sătmăreanul.net

Continental România vrea să angajeze 1.500 de persoane 
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 În data de 25 aprilie, Dan Brumboiu, director general Polipol 
Mobila și vicepreședinte DRW, a participat  la dezbaterea 
„Preşedintele României în dialog cu mediul de afaceri", inițiată de 
Administrația Prezidențială și organizată cu sprijinul Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României. Evenimentul, organizat la CCIR 
Business Center, a reprezentat un cadru de consultare și dezbatere a 
direcţiilor de dezvoltare economică a României. La intalnire au fost 
reprezentate marile companii din Romania cu capital romanesc sau 
strain si reprezentantii asociatiilor patronale din Romania, de exemplu 
AHK ( Camera de Comert Romano-Germana din Bucuresti) , Camera 
Franceză de Comerț și Industrie în România, etc.

 Președintele României domnul Klaus Johannis a declarat in 
deschiderea evenimentului că economia țării are nevoie de 
predictibilitate, încredere, sustenabilitate pe termen lung și climat 
favorabil mediului de afaceri: „Avem nevoie de politici care să 
încurajeze integrarea în economia națională a lanțurilor valorice de 
producție. Producția este cheia prosperității noastre, de aceea am dorit 
să intru în dialog cu oamenii de afaceri care creează valoare adăugată în 
economia României. (…) România are nevoie de politici economice 
responsabile și echilibre sănătoase, care să consolideze stabilitatea 
macroeconomică, indispensabilă pentru dezvoltarea noastră. Despre 
imperativul unui parcurs economic responsabil am discutat pe rând, în 
calitate de Președinte al țării, cu toate guvernele cu care m-am întâlnit 
până acum".

 Domeniile principale puse în dezbatere au fost consolidarea 
antreprenoriatului românesc, cooperarea cu investitorii străini, 
producția, absorbția fondurilor europene, lipsa forței de muncă și a 

personalului calificat, dezvoltarea invatamantului profesional in 
sistem dual sectorul IT&C și industriile creative, agricultura, industria 
alimentară, exporturile și lipsa infrastructurii.
Pe parcusul întâlnirii, oameni de afaceri din toate domeniile de 
activitate au avut ocazia să dialogheze și să pună întrebări președintelui 
Klaus Iohannis care a dat asigurări că acest eveniment se va organiza 
anual.

Preşedintele României în dialog cu mediul de afaceri

 Luna aprilie s-a încheiat cu adunarea generală a adunării 
generale a membriilor Asociației Economice Germano-Române 
pentru Regiunea de Nord Vest. 

 Președintele DRWSM, Iuliu Cadar a condus această ședință 
prezentându-și și un scurt bilanț al realizărilor în perioada mandatului 
trecut. 

 Din bilanțul prezentat am aflat faptul că la acest moment din 
asociație fac parte 49 de firme cu un număr aproximativ de 13 500 de 
angajați. 

 Partenerii DRWSM sunt: Instituția Prefectului Județului Satu 
Mare, Județul Satu Mare, Consiliul Județean, Primăria și Consiliul 
Local al municipiului Satu Mare, Camera Meșteșugarilor, Sathmarer 
Stiftung, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Universitatea de Vest 
”Vasile Goldiș” Arad, filiala Satu Mare și asociațiile de tineri 
Gutenberg, SamStudia și Rotaract Club. 

 În timpul mandatului trecut, asociația a fost organizator sau 
coorganizator și sponsor în cadrul a mai multor evenimente din care 
enumerăm: Eurotehnicus 2016 (30 martie 2016), Vreau să fiu 
antreprenor (mai 2016), Misiunea economică la Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary, Kecskemet (7 iunie 2016), Fabricat în Satu 
Mare (24-25 iunie 2016), Misiunea economică în Ostalb (14-18 
septembrie 2016), Sathmarer Oktoberfect (8-9 octombrie 2016), AHK 
meeting in Satu Mare (27 octombrie 2016), Beauty Days (16-20 
noiembrie 2016), Întâlnire cu viitori parlamentari (28 noiembrie 
2016), Business and local community (9 februarie 2017), premiere 
Eurotechnicus (16 februarie 2017), Vizită la Weidmuller (29 martie 
2017), Vizita delegației din Ostalbkreis (29-31 martie 2017).
Activitățile pe care DRW și le propune în anul 2017 sunt:
· Reprezentarea intereselor mediului de afaceri pe plan local, 
regional și internațional
· Promovarea învățământului dual

· Promovarea dialogului între mediul de afaceri și autorități
· Extinderea Asociației ca organizație regională
· Acțiuni comune cu AHK România și celelalte cluburi româno-
germane
· Participarea activă la Comisia de Dialog Social
· Sprijinirea acțiunilor caritative, culturale, sportive și ecologice 
din județ

 Deasemnea dorește să organizeze: Premierea proiectului 
Eurotehnicus, Misiune economică în Ostalb, Misiune economică Audi 
Gyor, Ședință comună DRW-AHK - 21 septembrie, Oktoberfest, 
Întâlniri cu membrii la firmele membre sau aspirante, cât și întâlniri 
informale, Cursuri/traininguri/seminarii etc.

 În timpul ședinței au fost aprobate situațiile financiare privind 
anul financiar 2016 și s-a votat noua conducere. Noul consiliu director 
este alcătuit din Iuliu Cadar - președinte și Dan Brumboiu, Tiberiu 
Markos - vicepreședinți, iar Ștefan Lerm, Paula Fogaș, Sorina Tulan, 
Josef Hölzli, Istvan Leitner –  membrii.

Adunarea generală a membrilor DRW
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 Campania de orientare vocațională ”Îmi construiesc viitorul”, a 
debutat la Satu Mare la începutul lunii aprilie. 

 ”Unul dintre principalele obiective ale acestei campanii este 
informarea elevilor cu privire la ofertele pe care le au atât în plan 
educațional cât și în cea ce privește angajarea lor pe piața muncii, astfel 
încât decizia lor de carieră să fie una corelată cu profilul psiho-
atitudinal și, nu în ultimul rând, evaluarea profilului lor, pentru a-și 
cunoaște punctele tari, sfera de interese, de ce aptitudini au mai 
dezvoltate pentru a ajunge la locul potrivit”, a arătat Sânziana Cristea.

 În cele ce urmează prezentăm integral acțiunile organizate în 
cadrul acestei campanii.
 Campania de orientare vocaţională
   „Îmi construiesc viitorul!”
  4 aprilie- 31 mai 2017
Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Satu Mare
Parteneri:  şcolile  din judeţ, Asociaţia Economică Germano- Română 
pentru Regiunea de Nord-vest, Romanian Business Leaders, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei 
de Muncă, agenţi economici din judeţ
Perioada de desfăşurare: 4 aprilie – 31 mai 2017
Grupul ţintă: toţi elevii, în principal cei din clasele terminale
Obiectivele campaniei:
Ÿ Informarea elevilor cu privire la oportunităţi educaţionale şi de 

angajare pe piaţa muncii;
Ÿ Identificarea profilului psihoaptitudinal;
Ÿ Conştientizarea necesităţii procesului de planificare a carierei
Programul campaniei:
Ÿ Lansarea campaniei – 4 aprilie, Sala Multimedia a ISJ Satu Mare
Ÿ “Ziua Porţilor deschise în licee” – 18 aprilie – 31 mai, în licee
Ÿ Târgul Educaţiei
Ÿ prezentarea ofertei educaţionale a liceelor din zona Satu Mare – 12 

mai, Casa Meșteșugarilor Satu Mare
Ÿ prezentarea ofertei educaţionale a liceelor din Negreşti Oaş – 12 mai, 

în parcul din faţa primăriei Negreşti Oaş
Ÿ prezentarea ofertei educaţionale a liceelor din Carei – 19 mai, 

Castelul Karolyi Carei
Ÿ Conferinţe judeţene –”Vreau să fiu antreprenor!”
–  în Carei – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” (10 aprilie)
–  în Satu Mare – Colegiul Național ”Ioan Slavici” (11 aprilie)

 Evaluarea psihologică a elevilor, cu scopul identificării 
intereselor și aptitudinilor pe care le au – 4 aprilie – 31 mai, în şcoli 
gimnaziale şi licee
 Informarea elevilor din clasele a VIII-a despre oferta 
educațională a învățământului liceal și profesional, prin activități de 
consiliere colectivă – 4 aprilie – 31 mai, în şcoli

 Organizarea şedinţelor cu părinţii elevilor din clasele a VIII-a, 
pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare 
în învăţământul liceal şi profesional – 11 – 31 mai, în şcoli
 Proces de recrutare şi selecţie a elevilor de clasa a XII-a pentru 
admiterea la instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne – 4 aprilie – 31 mai, în licee
 Sondarea opțiunilor școlare și profesionale ale absolvenților de 
liceu – 4 aprilie – 31 mai, în licee
 Participarea elevilor de clasa a XII-a la acțiuni de prezentare a 
ofertelor educaţionale ale universităţilor din ţară – 4 aprilie – 31 mai, în 
licee
Participarea elevilor la bursa generală a locurilor de muncă – 7 aprilie, 
Casa de Cultură a Sindicatelor
 
 Întâlniri ale reprezentanţilor AJOFM cu elevii din şcoli, în 
vederea prezentării serviciilor instituţiei, a condiţiilor de angajare şi de 
încheiere a contractelor de muncă – 4 aprilie – 31 mai, în şcoli.
 
 Distribuirea Broşurii „Admiterea în învăţământul liceal şi 
profesional 2017” şi diseminarea informaţiilor cuprinse în aceasta (în 
rândul elevilor din clasele a VIII-a) – 5 mai, în şcoli
 
 Liceele şi şcolile gimnaziale au şi propriul program, corelat cu 
cel la nivel judeţean.

 Vreau să fiu Antreprenor (VSFA) este caravana națională de 
antreprenoriat, un proiect creat de către antreprenorii de azi pentru 
antreprenorii de mâine ai României. Proiectul a fost generat la a doua 
ediție a Summitului Romanian Business Leaders de către lideri din 
business din România pentru a promova și sprijini antreprenoriatul în 
rândul liceenilor și studenților din România.

 Evenimentul „Vreau să fiu antreprenor”, un proiect al Fundaţiei 
Romanian Business Leaders susţinut de BT CLUB – Clubul 
Întreprinzătorului Român, prezentat de către Alin Apostu în calitate de 
moderator, acest eveniment a fost promiţător încă din primele minute. În 
județul nostru au avut loc două conferințe extreme de interesante a căror 
actori principali au fost: la Carei Radu Motisan – Founder at MagnaSCI, 
Dan Brumboiu – Director General Polipol Mobila și Sorina Tulan - 
General Manager Inedit Satu Mare, iar la Satu Mare, Vasile Lup – Owner 
Restaurant Ventia & Pizzeria Wow și Sorina Tulan – General Manager 
Inedit Satu Mare.

 Tinerii participanți au fost foarte atenții și au bombardat speakeri 
cu întrebări despre succese și despre cum treci peste un esec, de unde îți 
găsești energia și banii necesari să mergi înainte, ce te inspiră și cum faci 
să rămai printre cei mai buni, dar și care sunt cărțile cele mai bune din 
care poți învăța și cum faci să îți formezi echipa. 
 
 Cu siguranță, în anii ce urmează, pe câțiva dintre acești 
adolescenți îi vom întâlni în mediul economic cu ideii extraordinare într-
o afacere nouă și revoluționară.

Îmi construiesc viitorul sau Vreau să fiu antreprenor
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Plumbek Consulting

 Plumbek Consulting s-a înființat în anul 2012, venind în 
sprijinul beneficiarilor cu noutăți în domeniul legilației muncii și a 
raporturilor de muncă.

    Oferta largă de servicii din acest domeniu face din Plumbek 
Consulting un partener de success în rezolvarea diverselor situații ce 
pot apărea în munca de zi cu zi.

    Specialiștii Plumbek Consulting vă stau la dispoziție pentru a vă 
asigura soluții personalizate și a vă oferi sprijin în proiectele de resurse 
umane din compania Dvs.

   

  Pentru mai multe detalii accesați: plumbekconsulting.ro

 Firma SC POLIPOL MOBILA SRL din Foieni a fost înființată 
în anul 2005, an în care a demarat și construcția primei hale de 
producție. Compania noastră, membră a Grupului german POLIPOL 
produce garnituri personalizate de mobilă tapițată cu huse din stofă. 

 În anul 2006 s-a început construcția celei de-a doua hale de 
producție având o suprafață de 9200 mp. Finalizarea halei a avut loc în 
anul 2007 după care s-a continuat tehnologizarea şi introducerea noilor 
linii de producție respectiv continuarea angajării și școlarizării de 
personal.

 Deși pentru mulți așa zisa „criză economică” din anul 2008 a 
însemnat o serie de schimbări şi reduceri însemnate de personal, pentru 
noi acest an a fost unul bun reușind să menținem locurile de muncă şi să 
creștem la un număr total de 475 de angajați, menținându-ne astfel cu 
succes pe piața mobilei tapițate din Europa.

     În istoria firmei anul 2009 a adus noi schimbări s-a obținut 
certificarea pentru sistemele de management al calității ISO 9001 şi 
management de mediu ISO 14001.

 S-a continuat extinderea firmei în anul 2012 prin construirea 
halei trei de producție cu o suprafață de 8700 mp, concomitent cu 
implementarea unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, care a avut 
ca scop achiziționarea de utilaje noi şi performante pentru prelucrarea 
scândurii și a plăcilor de PAL.

    Pe lângă proiectele de dezvoltare continuă s-a pus accent pe 
proiectele de responsabilitate socială, dintre care cel mai important este 
realizarea si dezvoltarea “Căminului de bătrâni St Jude Taddeus” din 
Foieni.

 Începând cu anul 2012 firma SC POLIPOL MOBILA SRL în 
colaborare cu Liceul Simion Bărnuțiu s-au pus bazele sistemului dual 
de învățământ după model german prin înființarea primei clase 
profesionale de tapițeri, oferind astfel șansa tinerilor de a învață o 
meserie şi de a le asigura un loc de muncă la un nivel european.

 Dezvoltarea firmei a continuat prin infiintarea sectiei de 
prelucrare a blocurilor de burete ceea ce aduce o mai mare plus-valoare 
produselor realizate. În anul 2016 s-a început extinderea fabricii prin 
construirea halei patru în suprafață totală de 14.000mp.

 Rezultatele pe care compania Polipol Mobila le are în România 
se datorează atât know-how-ului Grupului Polipol dar și extraordinarei 
echipe de oameni harnici, serioși și profesionisti în ceea ce fac.

Mai multe informatii despre Polipol găsiţi pe: www.polipol.de

Polipol Mobila
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http://www.polipol.de
http://www.polipol.de


TURISM REGIONAL

Asociaţia Economică
Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest

Deutsch-RumänischerWirtschaftsverein
der Region Sathmar e.V.

BULETIN INFORMATIV

Newsletter al Asociaţiei Economice Germano-Română 
pentru Regiunea de Nord-Vest

Incursiune in trecut

 Primele indicii ale viticulturii în această parte de nord a 
României le identificăm cu ajutorul unei terminologii diplomatice. 
Obligațiile  feudale se  percepeau  și din produsele viticole; astfel, se 
amintește despre vina decimalia, adică  dijma în vin față  de biserică, și 
vina nonalia, adică  nona în vin față  de stăpânul  feudal. De asemenea, 
obligațiile în vin față de biserică sunt menționate în sec. XlII sub formă 
de tributum in vino, adică darea în vin. O altă importantă mărturie o 
găsim într-o carte funciară din anul 1569 unde se menționează că 
locuitorii orașului Satu Mare ''au dealuri de vii bune". Alte documente 
ale acelor vremi fac precizări nu numai despre viile din Satu Mare, ci și 
despre cele din alte localități, cum ar fi Ardud,  Carei sau Livada.  
Mărturie a viticulturii pe meleagurile sătmărene stau și pivnițele săpate 
în deal din Beltiug, Rătești, Ardud, Homorodul de Jos, Hurezu sau 
Dobra. Cele mai vechi dintre acestea  sunt cele din Beltiug, care datează  
din anii 1780 și, spre bucuria tuturor, păstrează până  în zilele noastre 
peste 350 de astfel de pivnițe. O consemnare mai recentă  a tradiției viti-
vinicole a zonei vine din Rătești, din 1874, când la expoziția 
internațională de vinuri din Londra, Bacatorul, specific acestei zone, 
face senzație între participanți. Recipientele legate de culesul și 
transportul strugurilor până  la locul de  tescuire (preișalău  - vinărie) 
folosite în viticultura județului Satu Mare nu prezintă deosebiri esențiale 
față de celelalte zone viticole ale Transilvaniei. Încă din sec. XlX, în 
localitățile cu viticultura cea mai dezvoltată, unde se cultiva vița nobilă - 
Viile Satu Mare (considerate până  în 1920 ca vii ale orașului Satu 
Mare), Ardud, Rătești, Beltiug, Hurezu, Tarna Mare -, strugurii se 
culegeau în găleți, din care apoi se turnau în ciubere din lemn de brad, 
mai rar de stejar. Capacitatea acestor ciubere era între 40-50  l. 
Transportarea ciuberelor până la locul de vinificare din cadrul viei se 
făcea fie cu ajutorul unei prăjine de către doi oameni, fie de către  un 
singur om, pe spate, sub formă de rucsac. ~n  raport cu configurația 
terenului sau cu întinderea viei, strugurii  se transportau până  la locul de 
tescuire într-o cadă  mare pusă  pe o sanie în formă de furcă și trasă  de 
boi, iar până  la apariția zdrobitorului mecanic se turnau într-un ciubăr cu 
fundul ciuruit, așezat peste două grinzi deasupra unei căzi și se călcau cu 
picioarele. Capacitatea acestui ciubăr cu fundul ciuruit era în jurul a 200 
l. În cada mare se introducea un coș din nuiele, din care se lua mustul cu 
un ciubăr de 15 l și, cu ajutorul unor pâlnii de lemn, se turna în butoaie.

 Coșul avea rostul să oprească  pătrunderea  cojilor și a   
sâmburilor de struguri în must. Restul strugurilor, care rămâneau în 
cadă,  se puneau la tescuit. Teascurile folosite în viticultura sătmăreană 
sunt de tipul celor cu șurub sau cu bârna orizontală și șurub (care apare 
sub două  variante) și, spre deosebire de recipientele descrise mai sus, 
prezintă un interes deosebit. Teascul cu un șurub apare în părțile 
Sătmarului relativ târziu, în a doua jumătate  a sec. XlX, iar 
confecționarea sa se făcea  atât în cadrul gospodăriei țărănești, cât și de 
către  meșteșugarii orașului. O parte dintre aceste teascuri s-au păstrat  și 
fac parte din colecția etnografică a muzeelor din zonă. De-a lungul  
anilor, viile au rămas, iar oamenii au continuat să se ocupe de viticultură. 
Astfel, sec. XlX surprinde această zonă în plină dezvoltare, mai ales în: 
Satu Mare, Ardud, Rătești, Beltiug, Hurezu, Tarna Mare. Suprafețele 
cultivate cu viță-de-vie au variat destul de mult. În anii 1870 a fost 
semnalată  filoxera și pe dealurile sătmarului, iar refacerea plantațiilor a 
durat ani buni. Primul Război Mondial nu a fost de mare ajutor în acest 
proces, dar perioada interbelică a dus la o înflorire a sectorului  viticol 
din zonă. În anii comunismului, cele mai multe exploatații  viticole 
aparțineau IAS- urilor și cooperativelor de stat. În 1975, în județul Satu 
Mare erau cultivate cu viță-de- vie peste 4300 de ha. La acea vreme însă 
suprafețe întinse erau cultivate cu hibrizi producători direcți și mai puțin 
vițe nobile. Dintre acestea amintim: Bacator, Frunză de Tei, Riesling 
Italian, Traminer,  Fetească  Albă, Fetească  Regală și Muscat Ottonel.

Actualitate

 În ultimii ani, cu ajutorul programelor de reconversie, în  județul 
Satu Mare s-au plantat circa 1000 ha de viță de vie nobilă, însă de această 
dată s-au amenajat multe plantații și cu soiuri roșii, ceea ce nu era foarte 

obișnuit în această zonă. Soiuri ca Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Fetească Neagră sau Merlot sunt acum în proprietatea majorității 
viticultorilor și, dată  fiind încălzirea globală și creșterea temperaturii 
medii multianuale, se comportă extrem de bine. Fiind în zonă mulți care 
s-au stabilit în Germania, dar și-au păstrat  viile de acasă,  putem găsi și 
soiuri mai puțin întâlnite la noi în țară, cum ar fi Zweigelt, Dornfelder sau 
Acolon. În ceea ce privește piața de desfacere a acestor vinuri, 
deocamdată este specifică producția pentru autoconsum, rețelele de 
distribuție informală și cantitățile mici.

Traseele vinului

 Cele trei trasee identificate în acest program al drumului vinului 
sătmărean sunt: Carei - Pir, Halmeu - Orașu Nou (Tarna Mare, Halmeu 
Vii, Turulung   Vii, Tămășeni,  Orașu Nou) și Hodod-Viile - Satu Mare 
(Hodod, Dobra, Beltiug, Rătești,  Ardud, Viile  Satu Mare), pe care le 
vom prezenta pe scurt în rândurile  de mai jos.
Carei-Pir. Viile din Carei sunt în cea mai mare parte localizate în cartierul 
Grădina Viilor. De-a lungul celor două văi, Ianculești și Tireamului, sunt 
cele mai multe pivnițe și vii. ~n ceea ce privește vinul produs în 
localitatea  Pir, acesta este amintit încă din sec. XVII, comuna 
reprezentând  una  dintre cele mai  vestite zone  producătoare  de  vin 
din bazinul Carpatic. În sec. XIX, filoxera a distrus plantațiile de viță-de-
vie a regiunii, după care au fost aduse  soiurile americane  de  viță-de-
vie, dar  în  prezent cultura viței-de-vie  și producția de vin sunt în 
revenire, iar vinurile produse aici sunt de o calitate bună, medaliate la 
întrecerile regionale ale viticultorilor, însă cu desfacere locală.

 Halmeu - Orașu Nou (Tarna Mare, Halmeu Vii, Turulung Vii, 
Tămășeni,  Orașu Nou) Despre Halmeu putem spune că,  în pofida 
faptului că este o localitate ce s-a făcut cunoscută  prin producția sa  
mare  de  căpșuni,  se  poate  lăuda  și  cu  o  cultură remarcabilă de viță-
de-vie, iar vinurile din Halmeu au devenit cu timpul renumite în județ și 
la nivel regional. La rândul său,  ca și în Halmeu Vii, în satul Turulung  
Vii se cultivă atât deja consacratele soiuri albe Fetească Regală, 
Riesling, Traminer și Muscat Ottonel, dar și Fetească  Neagră,  Cabernet 
Franc sau chiar Zweigelt. În  satele sale aparținătoare  ale comunei 
Orașu Nou se pot degusta  vinurile autohtone în cadrul concursurilor de 
vin locale, organizate în luna februarie.

 Hodod - Viile Satu Mare (Hodod, Dobra, Beltiug, Rătești, Ardud,  
Viile Satu Mare)
Zona viticolă mai centrală  este zona Satu Mare, care este și cea mai 
accesibilă pe drumurile rutiere, fiind străbătută de artera rutieră E81, 
care permite legătura rapidă cu orașele Satu Mare și Zalău. Satul Dobra 
aparține comunei Supur, iar în hotarul localității există  pivnițe pentru 
păstrarea vinului  construite în pământ.  Aici  au fost recent plantate 
peste 200 de hectare de viță-de-vie nobilă, deci zona are șanse  să devină 
în anii următori un important centru viticol. La rândul său, comuna 
Beltiug iese în evidență cu viile proprii  (plantate prima dată  pe vremea 
contelui Sándor Károlyi), întinse pe sute de hectare, precum și cu 
mulțimea pivnițelor de vinuri familiale (peste 360) cu lungimi de până  
la 50 m, construite în trei etaje în panta dealului pe care sunt plantate 
viile.  Acest al treilea drum al vinului sătmărean trece și prin Ardud, zonă 
bogată în vii, livezi și păduri. Ulterior se poate poposi în comuna Viile 
Satu Mare, situată în partea centrală  a județului Satu Mare, la o distanță 
de 20 km față de Municipiul Satu  Mare. Cultivarea viței-de-vie,  alături  
de cultivarea căpșunelor,  reprezintă  aici principalele activități agricole 
ale locuitorilor.
În acest material am încercat să stârnim interesul pentru turiști să 
privească județul Satu Mare și ca o destinație unde se poate practica 
enoturismul și sperăm  că am reușit. Mai menționăm  faptul că aici 
fiecare producător  de vinuri aflat pe traseele amintite este dispus să 
primească  grupuri de turiști, să ofere datele sale de contact, precum și o 
scurtă descriere a activității sale, astfel încât vizitatorii să își poată  
anunța sosirea. Nu în ultimul rând, vor fi menționate costurile și 
condițiile în care poate fi vizitat producătorul. Vizitele organizate la 
cramă și cazarea în vie sunt două dintre   elementele cheie ale 
enoturismului și județul Satu Mare ''bifează" bine acest aspect.
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Viticultura în județul Satu Mare 
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Filarmonica ”Dinu Lipatti” Satu Mare

Teatrul de Nord Satu Mare
SECȚIA ROMÂNĂ

Preţurile biletelor:
Teatrul de Nord - Sala Mare
 

zona A            zona B            zona C            zona D

bilet pentru PREMIERĂ:                                          

45 lei            40 lei               35 lei               18 lei

bilet pentru adulţi:                                         

35 lei            30 lei               25 lei               10 lei

bilet pentru pensionari, studenţi, elevi V-XII:  

30 lei           25 lei               18 lei               10 lei

bilet pentru elevii claselor I-IV şi preşcolari:          

10 lei           10 lei               10 lei               10 lei

D’ALE CARNAVALULUI de I.L. Caragiale
Teatrul de Nord Satu Mare     Ora 19:00,
Regia artistică: Andrei  Mihalache
Scenografia: Alexandru Radu
Pregătirea muzicală: DORIN GRIGUȚĂ
Coregrafia: GABRIELA TĂNASE
Persoanele (în ordinea autorului):
NAE GIRIMEA, frizer și subchirurg - SORIN OROS;
IANCU PAMPON - ROMUL MORUȚAN;
MACHE RAZACHESCU, ce-i mai zice și ”CRĂCĂNEL”  - 
RADU BOTAR
UN CATINDAT DE LA PERCEPȚIE - ALEXANDRA 
ODOROAGĂ
IORDACHE, calfă la Girimea - CIPRIAN VULTUR
UN IPISTAT - STELIAN ROȘIAN
DIDINA MAZU - ALINA NEGRĂU
MIȚA BASTON - DORINA NEMEȘ
UN CHELNER - TIBOR SZÉKELY
O MASCĂ - CARMEN FRĂȚILĂ
ALTĂ MASCĂ - YVETTE PRINCZ
MĂȘTI, PUBLIC, SERGENȚI DE NOAPTE - 
MARGARETA ARDELEAN, BOTOS ENIKÖ, ADRIANA 
FILIPAN, LÁSZLO PFEIFFER, IULIU KECSKES, 
MARIUS BÎTE, IOAN DANCIU, MARIUS ROMAN, 
HUTZEL ZOLTÁN

Se mai joacă luni, 22 mai, ora 17:00

Duminică
21
mai

Joi
11
mai

CONCERT SIMFONIC
Dirijor : HERMANN SZABOLCS
Solist OLÁH VILMOS – vioarã

Sala Filarmonicii      Ora 18:30    

Joi
18
mai

CONCERT SIMFONIC - JOHANNES BRAHMS
Dirijor : SHINYA OZAKI
Solist: CSIKY BOLDIZSÁR – pian

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Joi
25
mai

CONCERT SIMFONIC
Dirijor:   ALBERTO MARTELLI
 Solist:  SZŐCS BOTOND – pian

  Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Vineri
26 
mai

Concert de Ziua Orașului
Dirijor : Stefan Novak

În program:
J. Fučik – Einzug der Gladiatorien – Triumph March
J. Brahms – Dans maghiar nr. 5
J. Rosas – Sobre las olas – Vals
F. Loewe – Uvertura „My fair lady”
J. Strauss – Tunete și fulgere –Polcă
T. Brediceanu – Jocuri din Ardeal
G. Bizet – Uvertura „Carmen”
E. Grieg – Peer Gynt – Dimineața
E. Elgar – Pomp and Circumstance – Marș

 Piața 25 Octombrie Satu Mare 

DESCULȚ ÎN PARC de Neil Simon
Teatrul de Nord Satu Mare     Ora 19:00,
Traducerea: Monica Anastase
Regia artistică: Laura Moldovan
Scenografia: Alexandru Radu
Distribuţia: Ioana Cheregi, Andrei Stan, Adriana Vaida, Cornel 
Miron, Vlad Mureșan, Cristian Dan

Vineri
19
mai
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 O nouă ediție a Fashion’s Night Out va 
avea loc în seara zilei de 12 mai (ora 19.00) la 
restaurantul „Karisma” din Satu Mare. 
Organizatorii îi invită pe sătmăreni să 
descopere cele mai noi colecții în materie de 
modă pentru sezonul primăvară-vară.

 Cei pasionaţi de „fashion” se vor putea 
delecta cu cele mai în vogă ținute ale 
sezonului, realizate de: Atelier by Monica 
Strango, CM – creation de mode, Diana 
Breban (Baia Mare), Karra Launi, L’atelier 
Ioana Calin, Magia de la creacion – Raluca 
Mureșan, Mihaela Cîrlugea (Cluj-Napoca), 
Nistor Raul, Nozsolt, Spencer by Ciprian 
Crăciun.
Creatorii de modă promit o ediție ieșită din 

comun, cu creații curajoase și multe suprize 
pentru sătmăreni.

 În cadrul evenimentului cei prezenți 
vor putea savura și prăjituri delicioase 
(Fantezia Decor), înghețate cu arome 
sofisticate (Bianco Milano) și o gamă largă de 
clătite gustoase (Clătităria Clatos).

 De coafura manechinelor se vor ocupa 
Adriana Popescu, Cătălin’s Barbershop, Salon 
Expressive. Machiajul manechinelor va fi 
realizat de Bianca Maxim (Salon Secrets of 
Beauty), Bianca Timiș, Bianca Verciuc. 
Prezentatorii evenimentului vor fi Alexandra 
Catargiu și Raul Șipoș. Intrarea va fi liberă.

Sursa: portalsm.ro

Fashion’s Night Out, un nou regal de modă la Satu Mare

Ÿ Autorii de proiecte sau idei în domeniul eficienţei energetice şi 
protejării mediului le pot înscrie, începând cu 1 mai, pe 

www.energyglobe.ro;
Ÿ Concursul este deschis pentru orice persoană fizică sau juridică din 

România;
Ÿ Termenul limită pentru înregistrarea proiectelor este 31 mai;

 Cea de-a doua ediţie a competiţiei E.ON Energy Globe Award 
România va fi lansată la 1 mai, când toţi cei care au proiecte, idei sau 
iniţiative inovatoare în domeniul eficienţei energetice şi protejării 
mediului înconjurător le pot înscrie, până la data limită, 31 mai, pe 
portalul www.energyglobe.ro.

 Competiţia este deschisă pentru orice persoană fizică sau juridică 
din România, precum comune, municipalităţi, societăţi comerciale, 
instituţii ştiințifice şi de cercetare, organizații de stat, organizaţii 
neguvernamentale, școli sau universităţi. 

 În funcţie de temă şi adresabilitate, proiectele înscrise vor fi 
grupate în cinci categorii: Companii, Municipalităţi, Do it yourself, 
Tineret şi Idei. Dacă în primele patru categorii sunt eligibile proiectele 
aflate în diverse faze de realizare, în cea de-a cincea categorie vor fi 
incluse doar acele iniţiative sau idei încă neimplementate. 

 Proiectele câștigătoare la fiecare categorie în parte vor fi 
recompensate cu premii valoroase, vor fi promovate și se vor bucura de 
un larg interes din partea opiniei publice. Selectarea şi evaluarea acestora 
se va realiza de către un juriu independent format din specialişti de 
renume, iar decernarea premiilor va avea loc în cadrul unei Gale 
organizate în luna octombrie la Bucureşti. Marele câştigător se va califica 
la etapa internațională a Energy Globe Award.

 Partenerii instituţionali ai ediţiei din acest an a E.ON Energy 
Globe Award Romania sunt Universitatea Politehnică din Bucureşti – 
Facultatea de Energetică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. De asemenea, proiectul 
este susţinut de Ministerul Energiei şi Ministerul Mediului.
  Despre Energy Globe Award
 Energy Globe Award (EGA), cea mai importantă competiţie la 
nivel internaţional din domeniul eficienţei energetice şi protejării 
mediului înconjurător, cu o tradiţie de aproape două decenii, este 
organizată în România de către compania E.ON începând din anul 2016. 
La prima ediţie, în competiţia E.ON Energy Globe Award au fost înscrise 
peste 150 de proiecte, iar Marele premiu a fost de 10.000 de Euro. Detalii 
despre proiectele finaliste ş i  câşt igători  pot  fi găsi te  pe 
www.energyglobe.ro, precum şi pe pagina de Facebook a competiţiei. 
Energy Globe Award (www.energyglobe.info) a fost creat în 1999 de 
pionierul în domeniul energiei, austriacul Wolfgang Neumann, iar în 
acest moment este organizat  în circa 180 de ţări, fiind cel mai important 
concurs din lume pentru soluţii de economisire a energiei și protecția 
mediului. 

  Despre E.ON România
 E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele 
societăţi de stat din domeniul gazelor naturale şi energiei electrice. 
Companiile din structura grupului E.ON operează, în prezent, o reţea de 
distribuţie a gazelor naturale în lungime de peste 21.650 km, respectiv o 
reţea de distribuţie a energiei electrice de peste 81.500 de kilometri şi 
desfăşoară activităţi în 20 de judeţe situate în jumătatea de Nord a ţării, 
având circa 3,1 milioane de clienţi. În ultimii 11 ani, E.ON a investit în 
România peste 1,4 miliarde de euro.

Departament Comunicare Corporatistă 
E.ON România

Start la înscrierile în competiţia 
E.ON Energy Globe Award Romania 2017

http://www.energyglobe.ro;
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