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Sala Mică de ședințe a Palatului Administrativ a 
găzduit vineri, 27 octombrie 2017 evenimentul 
de lansare a celei de-a treia ediții a competiției 
EUROTEHNICUS. 
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 Șase români spun că au deschis la Iași, un 
accelerator de afaceri, care a strâns deja un fond de 
150.000 de euro, prin care vor face investiții în start-
upuri ieșene de tehnologie a informației și comunicații 
(IT).
 
 TBNR Iași Startup Accelerator s-a lansat sâmbătă, 28 
octombrie, la conferința de IT Codecamp, de la Iași, potrivit 
unui comunicat remis, luni, publicației StartupCafe.ro.

 TECHNOSAM SRL aniversează în 
acest an, 20 ani de activitate în domeniul 
ingineriei destinate automatizărilor 
industriale.

 Cu această ocazie, vă mulțumim în mod 
special, că ne-ați fost alături, indiferent de rolul 
pe care l-ați avut: beneficiar, furnizor sau coleg 
de muncă.
  Technosam este o firmă cu  capital 
integral privat, fondată în anul 1997 și are un 
patronat format din trei asociați.

EUROTEHNICUS, 
ediția a III-a, lansat oficial

Iași: 6 români spun că fac investiții în start-upuri 
IT, printr-un nou accelerator de afaceri
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EUROTEHNICUS, ediția a III-a, lansat oficial

 Sala Mică de ședințe a Palatului Administrativ a găzduit 
vineri, 27 octombrie 2017 evenimentul de lansare a celei de-a 
treia ediții a competiției EUROTEHNICUS. 

 Inițiativa EUROTEHNICUS a fost lansată în anul 2014 de 
către Instituția Prefectului, ca o provocare pentru mediul de afaceri, 
administrație și sistemul educativ, în scopul de a crește 
atractivitatea profilelor tehnice și a învățământului tehnic și 
profesional în general în rândul tinerei generații. 

 Alături de echipajele câștigătoare ale edițiilor precedente, 
alături de elevi și profesori s-au aflat prefectul județului Satu Mare, 
Darius Filip, inspectorul școlar general Călin Durla, Adriana Dîngă, 
inspector școlar pentru învățământul tehnic și profesional, Tiberiu 
Markos, vicepreședintele DRW (Asociația Economică Germano-
Română), Joseph Holzli, director al Asociaţiei Camera 
Meşteşugarilor şi  conf.dr. Vlad Mureşan, Universitatea Tehnică 
din Cluj Napoca.
 
 În cadrul prezentărilor s-a făcut o retrospectivă a edițiilor 
anterioare și  s-a creionat parcursul ediției a III-a, care se vrea una 
spectaculoasă prin realizările tehnice ale elevilor, cu atât mai mult 
cu cât se încearcă cooptarea atât a elevilor de gimnaziu cât și a 
elevilor de la liceele și colegiile teoretice pasionați de programare, 
automatizări și robotică. S-a remarcat în acelaşi timp saltul calitativ 
între primele două ediții, dacă la prima ediție elevii au avut liberă 
alegere în a-și imagina un prototip funcțional, la ediția a doua, 

echipajele au pornit de la un set identic de componente (plăci 
programabile, servomotoare, senzori, alimentare, etc). 

 Prefectul a transmis organizatorilor și participanților mult 
succes, dorindu-le să nu-și înfrâneze creativitatea şi să fie în 
continuare inovatori. 

Sursa: Instituția Prefectului Județului Satu Mare

 Societatea Roteca a lansat recent modelul „TAROS 80”, 
primul tractor forestier fabricat în totalitate în orașul Ardud.

 Tractorul are o greutate de 9300 kg și este echipat cu motor de 
104 kW(141 CP), capacitate cilindrică de 4500 cm3, turație maximă 
de 2200 rot/min, transmisie hidrostatică tip Rexroth, cutie de 
distribuție cu două trepte de viteză, sistem de frânare cu 2 circuite cu 
discuri umede incluse în axe, capacitate rezervor carburant de 160 
litri, sistem hidraulic, sistem electric, cabina izolată fonic și contra 
vibrațiilor, încălzită; indicatoare la bord: turometru, contor ore de 
funcționare, indicatori temperatură motor, nivel carburant.

 Pe lângă toate aceste caracteristici, tractorului mai este 
echipat cu: lama față 2200 mm lațime, scut hidraulic de spate 2200 
mm lațime, extinctor, trusă medicală, triunghi reflectorizant, cutie cu 
scule. Telecomanda radio pentru troliu, telecomanda radio pentru 
conducere, grefierul frontal monat pe lamă sunt opțiunile 
suplimentare pe care acest tractor le mai poate conține.

 „TAROS 80” a fost apreciat și expus pentru prima dată la 
Târgul Internațional Forestier de la Zizin, din județul Brașov, 
organizat în perioada 28 – 30 septembrie 2017.
 Ardudenii au astfel numeroase motive de a se simți mândri, 
prin acest proiect S.C. Roteca S.R.L. devenind și cea de-a doua mare 
firmă producătoare de ultilaje forestiere din țară.

 Vă invităm să vizualizați acest utilaj doar în următoarele 
fotografii, spunem „doar” deoarece la puțin timp, spre suprinderea 
societății, după finalizarea acestui proiect „TAROS 80” a fost vândut 
și deja a pornit spre Germania.

Sursa: satumareonline.ro

Primul tractor forestier fabricat în întregime în orașul Ardud
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Iași: 6 români spun că fac investiții în start-upuri IT, 
printr-un nou accelerator de afaceri

 Riderul Autonet Motorcycle Team, Emanuel „Mani” 
Gyenes, a devenit pentru a doua oară în carieră campion al 
Ungariei la Enduro. Sătmăreanul și-a adjudecat ultima etapă a 
sezonului și, astfel, prima poziție în clasamentul general al 
piloților.

 Campionatul Național de Enduro al Ungariei a avut, în acest 
sezon, cinci etape dintre care Mani Gyenes a reușit să câștige nu mai 
puțin de patru. Ultima stagiune în Slovacia, la Gelnica, contând ca 
etapă și în campionatul acestei țări. Traseul a măsurat 65 de 
kilometri, iar concursul s-a desfășurat de-a lungul a șase tururi, în 
două zile.

 “A fost un traseu greu, atât din punct de vedere tehnic, cât și 
fizic, însă am reușit să câștig această etapă și astfel am devenit, 
pentru a doua oară, campion al Ungariei.” – Mani Gyenes

 Pentru riderul Autonet Motorcycle Team urmează, în 
weekend-ul următor, ultima etapă din Campionatul Endurocross al 
Ungariei, care se desfășoară la Piliscsev, în apropiere de Budapesta. 
Față de competiția de Enduro, care se desfășoară pe parcursul a 
douăzile în care riderii parcurg aproximativ 180 de kilometri pe zi, 
etapele de Endurocross durează o singură zi și se desfășoară pe un 
traseu de aproximativ 8 kilometri care trebuie parcurs de mai multe 
ori.

 “La Endurocross nu am reușit, din păcate, să îmi apăr titlul 
de campion obținut anul trecut. În acest sezon sunt pe locul al doilea, 
însă nu mai am posibilitatea de a recupera în weekend deoarece am o 
etapă lipsă. Cu toate acestea, sunt mulțumit de acest sezon! Le 
mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și mulțumesc Autonet 
Motorcycle Team!” – Mani Gyenes

 Palmaresul lui Mani Gyenes include, pe lângă alte 
numeroase distincții, opt titluri de campion al României la Enduro și 
șapte la Endurocross, dar și șapte participări la Raliul Dakar, cea mai 
bună clasare fiind locul 17 la general.

 Pilotul sătmărean a intrat deja în febra pregătirilor pentru 
Dakar 2018, care va începe în 6 ianuarie în Peru. Va fi cea de-a 40-a 
ediție a celebrului rally-raid și se va desfășura în trei țări din America 
de Sud: Peru (6 etape), Bolivia (3 etape) și Argentina (etape).

 Îl felicităm pe Mani pentru rezultatele excelente din acest an 
și îi urăm succes și sănătate pentru următorul an competițional!

Mani Gyenes – un nou titlu de campion la Enduro

 Șase români spun că au deschis la 
Iași, un accelerator de afaceri, care a strâns 
deja un fond de 150.000 de euro, prin care 
vor face investiții în start-upuri ieșene de 
tehnologie a informației și comunicații (IT).
 TBNR Iași Startup Accelerator s-a 
lansat sâmbătă, 28 octombrie, la conferința de 
IT Codecamp, de la Iași, potrivit unui 
c o m u n i c a t  r e m i s ,  l u n i ,  p u b l i c a ț i e i 
StartupCafe.ro.
 În comuncat, TBNR Accelerator se 
prezită drept ”o inițiativă privată a 6 
profesioniști din IT-ul și mediul antreprenorial 
ieșean: Andrei Postolache, Florin Cardașim, 
Gabriel Enea, Cristi Bârlădeanu, Dan Nicola și 
Bogdan Băianu”.
 TBNR Accelerator mai spune că va 

identifica, selecta și oferi susținere în faza 
inițială de business acelor startup-uri de IT din 
Iași care au în spate echipe motivate și idei de 
business scalabile, cu potențial de creștere 
rapidă.
 ”Vom face primele investiții în startup-
urile cele mai promițătoare, în timp ce le vom 
ajuta să crească, să-și rafineze produsul, să își 
găsească piața și să se pregătească pentru 
următoarele runde de investiții” - spune sursa 
citată.
 Selecția oficială a startup-urilor ar urma 
să demareze la început de 2018, dar membrii 
acceleratorului spun că sunt prezenți în 
comunitatea locală și aproape de evoluțiile din 
IT-ul ieșean, constant interesați de startup-uri cu 
potențial. 

 Pe site-ul său, acceleratorul ieșean 
spune că a strâns în 72 de ore un fond de 
investiții de 150.000 de euro.
 Potrivit comunicatului, fondul de 
investiții a fost format prin contribuția a 20 de 
investitori individuali, persoane fizice, 
”membri marcanți ai comunității de IT și 
business din Iași și nu numai”. ”Niciunul dintre 
ei nu are mai mult de 10% din fond și toți banii 
sunt privați, permițând investiții flexibile și care 
urmăresc un singur scop: performanța și 
ambiția echipelor pe care le vom susține”  - 
precizează sursa citată.
 TBNR este acronimul de la The Best 
Never Rest.
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 În conformitate cu prevederile 
art, 22^1 din Legea 76/2002 privind 
sistemul de protecție socială, persoanele 
care sunt supuse legislației de asigurări 
sociale din Romania, în condițiile 
prevăzute de reglementările Uniunii 
Europene cu privire la aplicarea 
regimului de securitate socială a 
salariaților, lucrători independenți și 
membriilor familiilor acestora, care se 
deplarează in interiorul Uniunii 
Europene, sau de reglementările 
e u ro p e n e  p r i v i n d  c o o r d o n a re a 
sistemelor de securitate socială, având 
angajator care nu are sediul social ori 
reprezentanța pe teritoriul României, se 
pot asigura în sistemul asigurărilor 
pentru șomaj din România.

 Pentru aceaasta, vor incheia un 
contract de asigurări pentru șomaj, cu 
agenția pentru ocuparea forței de muncă în 

a cărei rază teritorială își au după caz, 
domiciliul, reședința sau își exercită dreptul 
la rezidență potrivit legii, în condițiile în 
care sunt asigurate în sistem public de 
pensii și în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate și nu au statutul de pensionar 
confort legii.
 
 Venitul lunar la care se pot asigura 
persoanele și la care se plătește contribuția 
la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cota 
stabilită de lege, nu poate fi mai mic decât 
salariul de bază minim brut pe țară garantat 
in AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SATU 
MARE Operator de date cu caracter 
personal nr. 571 Str. I. Ghica, Nr. 36, Satu 
Mare Tel./Fax: +4 0261 770 237, +4 0261 
770 238; e-mail: ajofm@sm.anofm.ro; 
www.satumare.anofm.ro plată, stabilit 
po t r iv i t  l eg i i ,  ș i  ma i  mare  decâ t 
echivalentul a de 5 ori câstigul salarial 

mediu brut, utilizat la fundamentarea 
Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Compartimentul Resurse Umane, 

Salarizare, Comunicare și Secretariatul 
Consiliului Consultativ

Regimului de securitate socială a salariaților se aplică 
și cetățenilor români care lucrează în Uniunea Europeană

 Consultantul Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de 
Consultanță Fiscală și Juridică a firmei PwC România, a făcut un 
calcul al costurilor și influențelor pe care le vor avea măsurile 
anunțate de Guvern pentru anul 2018 asupra angajatorilor din 
România: majorarea salariului minim pe economie, mutarea 
contribuțiilor de la angajator la angajat, majorarea plafonului cifrei 
de afaceri pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderii.

 Aplicarea unui impozit pe cifra de afaceri de 1% va afecta 
îndeosebi companiile cu profitabilitate scăzută sau care înregistrează 
pierderi, iar majorarea salariului minim, împreună cu trecerea 
contribuțiilor de la angajator la angajat, presupune un cost 
suplimentar de 120 lei pentru angajatori, se arată într-un comunicat 
de presă al PwC, citat de Agerpres.

 Proiectul Ministerului de Finanțe prevede că se are în vedere 
și aplicarea unui impozit de 1% companiilor cu cifră de afaceri sub 1 
milion de euro.

 "Aplicarea unui astfel de impozit pe cifra de afaceri, de 1%, 
va afecta îndeosebi companiile cu profitabilitate scăzută sau care 
înregistrează pierderi. Practic, companiile care au o rată de profit mai 
mică de 6,25% raportată la cifra de afaceri vor fi nevoite să plătească 
un impozit mai mare decât în prezent. Și să nu uităm că în această 
categorie de companii cu cifra de afaceri de sub 1 milion de euro intră 
aproximativ 80% din companiile înregistrate în România", a declarat 
Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și 
Juridică, PwC România.

 În privința trecerii contribuțiilor sociale în sarcina 
angajatului, PwC remarcă faptul că actul normativ nu prevede 
caracterul obligatoriu al majorării salariilor brute pentru toți angajații 
pentru a menține actualul cuantum al salariului net, ceea ce PwC a 
semnalat deja că nu este posibil din punct de vedere juridic.

 "Prin urmare, este posibil ca aplicarea acestei măsuri în mod 
neunitar la nivel național să ducă la dezechilibre pe piața muncii. Se 

are în vedere totodată și majorarea salariului minim pe economie de 
la 1.450 de lei, cât este în prezent, la 1.900 de lei. Luând în calcul și 
trecerea contribuțiilor sociale în sarcina angajatului, aceasta 
presupune un cost suplimentar pentru angajatori de aproximativ 120 
lei", informează PwC.

 Comunicatul mai spune că autoritățile au anunțat și o serie de 
măsuri cu impact potențial pozitiv pentru mediul de afaceri, cum ar fi 
reducerea cotei de impozit pe venit la 10%. Aceasta s-ar aplica atât la 
veniturile salariale, precum și la veniturile din pensii, chirii, dobânzi, 
activități agricole, venituri independente și drepturi de autor. Alte 
măsuri benefice le reprezintă menținerea plafonului la plata CAS 
pentru persoanele fizice autorizate, precum și creșterea deducerilor 
personale pentru cei cu venituri mici.
"Desigur, astfel de măsuri sunt de salutat, însă mediul de afaceri are 
semne de întrebare în privința sustenabilității bugetare a unor astfel 
de inițiative, având în vedere faptul că, în expunerea de motive 
privind acest pachet legislativ, se menționează fapul că acestea vor 
genera o scădere a veniturilor bugetare cu până la 5 miliarde de lei în 
2018. România are deja una dintre cele mai mici ponderi a veniturilor 
fiscale în PIB dintre statele membre UE, iar încasările bugetare sunt 
dependente în mod disproporționat de veniturile din impozite și taxe 
indirecte — TVA și accize, care sunt până la urmă taxe pe consum și 
deci puternic prociclice", a mai arătat Mihaela Mitroi.

Sursa: www.startupcafe.ro

Consultant PwC: Cât îi vor costa pe patroni creșterea
salariului minim 2018, mutarea contribuțiilor și trecerea 

la impozitul pe cifra de afaceri
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SFERA DRW
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 TECHNOSAM SRL aniversează în 
acest an, 20 ani de activitate în domeniul 
ingineriei destinate automatizărilor industriale.

 Cu această ocazie, vă mulțumim în mod 
special, că ne-ați fost alături, indiferent de rolul pe 
care l-ați avut: beneficiar, furnizor sau coleg de 
muncă.
   
 Dorim să ne vedem cu bine și la aniversarea 
de 25 de ani. 

 Technosam este o firmă cu  capital integral 
privat, fondată în anul 1997 și are un patronat 
format din trei asociați.

 Sediul firmei este pe platforma tehnologică 
Autonova, în Satu Mare, str. Fagului, nr. 35 și are 
un număr de 32 de angajați: ingineri, tehnicieni și 
economiști.

Istoricul firmei
 Firma a fost înființată în 1997 și până în 
2000 și-a căutat profilul ca până în 2005 să îi se 
pună o bază solidă. Între 2006 și 2012, Technosam 
a creșcut și s-a dezvoltat încheînd primele contracte 
externe. În 2013 firma se repoziționează și începe 
să includă în echipă tineri absolvenți. Din 2014 se 
observă o creștere semnificativă a ponderii pieței 
externe în cifra de afaceri, ajungând în prezent la 20 
de ani de activitate în inginerie.

OBIECT DE ACTIVITATE:

Soluții la cheie în domeniul:
Automatizărilor pentru industrie, agricultură, 
infrastructură de apă, 
informatică aplicată, robotică, sisteme SCADA 
 -  Tehnologii pentru Protecția Mediului 
 - Audituri Energetice
 - Proiecte cu Eficiență Energetică
 - Resurse Regenerabile de Energie 
Service pentru instalații industriale 
Instalații electrice (inclusiv pentru medii 
explozive), Pneumatice, Hidraulice   
Proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare 
aplicativă  
Proiectare și execuție tablouri electrice de forță, 
comandă și automatizare
Expertize tehnice instalații electrice  bazate pe 
instrumentație de ultimă generație 
(analizor de rețea trifazic,  termografiere, verificare 
instalații de pământare și paratrăsnet). 

BENEFICIARII  NOȘTRI:

EXPERIENȚA NOASTRĂ,   AVANTAJUL D-
VOASTRĂ!!  

- Dräxlmaier, Contitech Fluid Romania Carei, ZES 
Zollner Electronic 
-  Gotec,  Sumiriko Avs,  Autonova,  MPL 
Engineering
- Mondiala, Siha, Karo, Polipol 

- Sam Mills, Sam Feed, Ave Impex, Abo Mix 
- Casco, Schlemmer, Tauril, Plastica 
- Electrolux, Unio, Ceprom, Comau
- Unicarm, Firoc, GP Sofa, Ardealul 

REFERINȚE:

NOI NU AVEM ŢIŢEI, DAR AVEM IDEI !!

Ÿ Dispozitiv de testare cablaje electrice - 
DRÄXLMAIER Sisteme Electrice

Ÿ Sistem de alimentare, acționare și comandă 
mașină cu valturi – ContiTECH Fluid Romania 
Carei

Ÿ Sistem automat pentru controlul plăcilor 
electronice cu camera video - Z E S 
ZOLLNER Electronic

Ÿ Sistem de alimentare, acționare și comandă 
transportor materii prime - POLIPOL Mobila 
Foieni

Ÿ Sistem de automatizare pentru recuperarea apei 
din instalația de prespălare aferente liniei 
tehnologice de vopsire - ELECTROLUX 

Ÿ Sistem de automatizare pentru instalație de 
răcire hală de productie - SCHLEMMER

Ÿ Sistem de automatizare pentru linia tehnologică 
de vopsire și lăcuire căști - CASCO

Ÿ Sistem de automatizare pentru instalațiile de 
fosfatare, vopsire și adezivare - GOTEC

Ÿ Sistem de automatizare instalația de pompare 
antiincendiu - AUTONOVA

Ÿ Sistem de acționare, automatizare, comunicație 
și scadă pentru monitorizare și comandă puțuri 
de captare apă brută - APASERV Satu Mare SA

Ÿ Elaborare documentație și atestare pentru 
protecția la explozie a echipamentelor tehnice 
montate în medii cu pericol de explozie - 
ARDEALUL Carei

Ÿ Efectuare măsurători energetice și elaborare 
raport de audit energetic - UNICARM 

Ÿ Modernizarea instalaţiei electrice de alimentare 
şi a liniei tehnologice pentru abatorul de păsări 
din Sfântu Gheorghe - ABO MIX

Ÿ Modernizarea sistemului logistic de transport 
cereale, Insula Mare a Brăilei-

Ÿ UNIO Satu Mare
Ÿ Automatizarea liniei tehnologice pentru 

reutilizarea rebuturilor de gresie şi faianţă la 
firma SANEX Cluj

Ÿ Expertizarea tehnică și modernizarea mașinilor 
de extracție din industria minieră:

Ÿ CEH (Complex Energetic HD),  SNC (Soc. Nat. 
Sarii), CNU (Comp. Nat. Uraniului)

Ÿ Sistem Scada de monitorizare a instalației de 
producere a aerului comprimat 

Ÿ FORD Craiova
Ÿ Sistem Scada de monitorizare a instalației de 

producere a aerului comprimat la Santierul 
Naval DAEWOO-Mangalia

Ÿ Sistem de acționare, automatizare, comunicație 
și SCADA pentru monitorizare instalație de 
alimentare cu apă potabilă DEJ - Compania Apa 
Someș Cluj

Azi, ne bucurăm de faptul că lucrările de mai sus, 
au contribuit la succesul beneficiarilor noștri. 

PARTENERI, FURNIZORI, ATESTATE ŞI 
CERTIFICĂRI 

 Atestat Integrator de Sistem:  SIEMENS, 
EATON, SCHNEIDER ELECTRIC, SMC, 
ATLAS COPCO

 Atestat ANRE  pentru efectuarea lucrărilor 
specifice instalaţiilor electrice

 Atestat  ANRE pentru audituri energetice 
complexe 

 Atestat INSEMEX pentru instalații și 
echipamente tehnice montate în medii cu pericol de 
explozie

 Sistem de management Integrat: ISO 9001-
2015, ISO14001, OHSAS18001

 PĂMÂNTUL  NU  L- AM  MOŞTENIT  
DE  LA  STRĂMOŞII  NOŞTRI,

L-AM  ÎNCHIRIAT  DE  LA  NEPOŢII  NOŞTRI!!

 Technosam  aplică doar  soluții  prietenoase  
față de mediu!

TECHNOSAM este MEMBRU ACTIV în 
ORGANIZAȚII  ANTREPRENORIALE

Ÿ DRW 
Ÿ ACM
Ÿ AHK

TECHNOSAM este IMPLICATĂ în PROIECTE 
de RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Ÿ Proiecte educative destinate elevilor de liceu
Ÿ Proiecte educative destinate studenților de la 

UTCN Extensia Satu Mare
Ÿ Proiecte culturale
Ÿ Proiecte sportive

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre 
p r o d u s e l e  n o a s t r e ,  v i z i t a ț i  s i t e - u l  
www.technosam.ro sau cereți oferta de preț ori alte 
informații de la persoanele de contact ale firmei.

Technosam SRL
20 ani de inginerie de calitate superioară, ...în folosul beneficiarilor noștri!!

http://www.technosam.ro
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 Unul dintre elementele etnografice care marchează  trecutul 
acestei zone a României este arhitectura populară tradițională. În 
general, materialele de bază  ale construcțiilor unei gospodării 
populare au fost lutul, lemnul, stuful și trestia. Casele țărănești din sec. 
XVIII-XIX se făceau cu pereții din pământ  bătut  cu maiul în cofraje 
de lemn.
 Primele tipologii de case ale oamenilor simpli erau cu o 
cameră  sau cameră  cu bucătărie (tinda). Mai târziu, aceste construcții 
s-au extins la două camere și tindă (cu cămara  de alimente), fiind 
întregite, în continuarea casei, cu un grajd. Poziția caselor este 
perpendiculară pe stradă,  cu camera curată  înspre stradă,  iar cea de 
locuit, în spate. În perioada sfârșitului sec. XIX - începutul sec. XX, 
casele de locuit au fost construite din pământ  bătut, combinat cu 
văioage (cărămizi de lut nearse, amestecate   cu  pleavă).  Ulterior, s-
au  folosit în  construcții cărămizile   arse, combinate  cu  văioage.  
Pentru  protejarea  caselor  de  intemperii s-a  trecut  la construirea 
unui târnaț  pe  toată  lungimea casei. ~n  materialul de  mai jos vă 
prezentăm câteva dintre cele mai reprezentative astfel de gospodării 
țărănești.

Muzeul  Local Turț

           Casa, construită în jurul anului 1920, a fost achiziționată din 
Gherța Mare (comuna Turț) și  este  specifică  pentru  așezările  de  tip 
răsfirat  din comitatul Ugocea. Materialul de bază  folosit în 
construcție este lemnul. Respectând tradiția caselor construite în 
pantă, s-a realizat o fundație din piatră spartă, procurată din carierele 
locale, pe care s-a așezat  o talpă  groasă  de stejar, pereții fiind clădiți 
din bârne îmbinate la colțuri în cheotori. Stratul de tencuială din 
exterior și interior a fost văruit în alb sau albastru. Casa este compusă 
din camera curată în față, urmată  de tindă și de camera de locuit, în 
spatele căreia  se află o cămară de alimente. Ea este prevăzută și cu un 
târnaț pe toată  lungimea sa. Stâlpii de susținere sunt din lemn de 
stejar, tăiați la gater, ciopliți și strunjiți cu motive geometrice 
decorative. Casa este amenajată cu mobilier specific zonei, materiale 
textile (față de masă,  cuverturi și șterguri), icoane și blide decorative 
de Vama

Muzeul local Orașul Nou

 Casa-muzeu a fost achiziționată din Orașul Nou și strămutată 
la drumul principal, într-un loc mai accesibil pentru vizitatori. Este o 
casă  specifică etniei maghiare, atât ca arhitectură locală, cât și din 
punct de vedere al amenajării interioare, fiind inaugurată în anul 2009. 
Tipic pentru casele în pantă,  casa-muzeu are o pivniță dublă în partea 
din față a fundației. Partea din față este sala presei, iar al doilea spațiu 
este pentru depozitarea butoaielor de vin. Deasupra fundației, casa 
este clădită din bârne de stejar, iar camera din spate, din văioage. 
Partea din fața casei până  la intrare este prevăzută cu un târnaț sprijinit 
pe stâlpi de susținere, la intrare având un foișor ce protejează de 
intemperii. Camera curată  dinspre stradă  este amenajată cu piese de 
mobilier rustic, specifice perioadei  interbelice. Tinda, care  reprezintă  
și  intrarea  în  casă,   este amenajată ca bucătărie cu toate accesoriile 
ei. Camera din spate are trei paturi, o laviță, bufet cu vitrină și război de 
țesut cu accesoriile pentru pregătirea firelor textile.

Casa țărănească Certeze

              Casa  țărănească Certeze este  o  construcție specifică  
arhitecturii oșenești  și  se încadrează  în tradiția construcțiilor 
țărănești de lemn din nord-vestul Transilvaniei. Este construită pe o 
fundație din piatră, din bârne de stejar cu lipitură, și este formată din: 
tindă (o încăpere de dimensiuni mai reduse decât camera, în care se 
intră direct de afară și de unde se urcă în podul casei), camera de 
mândru (curată, unde familia își păstra  obiectele cele mai de preț și 
erau primiți musafirii), camera de locuit (unde se pregătea  și se servea 
mâncarea și unde erau efectuate unele activități casnice). Tot aici se 
dormea și se derula tot ciclul vieții de familie. În partea din față și pe 
una dintre părțile laterale ale casei este prevăzută cu un târnaț sprijinit 
de stâlpi din lemn în ''L". Construcția nu este foarte veche, ea datând 
din anul 1947. Casa este amenajată cu tot inventarul specific zonei, 
mobilier, textile de interior, icoane și ceramică decorativă și utilitară.

Gospodăria codrenească din Chilia

 Casa a fost construită în prima jumătate a sec. XX, fiind 
caracteristică arhitecturii din zona etnografică Codru. Din structura 
gospodăriei fac parte: casa, șura  și găbănașul (cămara  de alimente). 
Casa este  construită  din bârne  pe o fundație de piatră spartă  și este 
compusă  din 4 încăperi: camera curată  din față, tinda, camera de 
locuit, în spatele căreia se află o cămară. În camera din față sunt expuse 
piese de mobilier specifice zonei. În tindă, locul de intrare în casă, se 
află un cuptor pentru pâine și un ceaun. Camera din spate sau cea de 
locuit are un pat, un dulap cu costume populare și un bufet.

 Datorită funcțiilor pe care le îndeplinește, șura, prin 
dimensiunile ei mari, este construcția cea mai monumentală  din 
cadrul gospodăriei.  Ea cuprinde un  grajd pentru  animale, spațiu 
pentru  depozitarea fânului, adăpost  pentru unelte agricole. 
Găbănașul sau cămara  de alimente este o clădire aparte cu un târnaț 
sprijinit de stâlpi ciopliți și strunjiți, adăpostind hambarul și alte unelte 
agricole. Sub această construcție se află o pivniță

Gospodării țărănești din județul Satu Mare

OCTOMBRIE 2017
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Teatrul de Nord Satu Mare
SECȚIA ROMÂNĂ

Filarmonica ”Dinu Lipatti”
SATU MARE

REVIZORUL
după Nikolai Vasilievici Gogol

Regia artistică: László Vadas
Dramaturg: Maria Chirilă
Scenografia: Alpár Albert

Distribuția:
Primarul - Cătălin Mareș
Revizorul - Romul Moruțan
Judecătorul - Ciprian Vultur
Directorul spitalului - Stelian Roșian
Directorul poștei - Radu Botar
Directorul școlii - Vlad Mureșan
Bobci - Crina Andriucă
Dobci - Raluca Mara
Soția - Adriana Vaida
Fiica - Alexandra Odoroagă
Amicul - Andrei Stan
Majordomul - Cristian But
O plasatoare - Rora Demeter
Speculanți: Roxana Fânață, Alina Negrău, Dorina Nemeș, 
Rora Demeter
Muncitori: Narcis Blideran, Codruța Cadar, Niculina Tincu, 
Daria Pisaltu

Regie tehnică: Cristian Rudăreanu
Sufleur: Princz Yvette
Sunet: Vlad Giurge
Lumini: Robert Bekesi, Ioan Iluță, Ciprian Fogaș

N.V. Gogol scrie în 1836 piesa ”Revizorul” în care, păstrând o 
fidelitate extraordinară față de realitate, redă toate năravurile 
unei societăți dintr-un orășel de provincie. Dar, fiindcă natura 
umană e neschimbată după aproape două secole, această 
piesă reușește să fie și astăzi o cronică acidă și deloc 
onorantă a vremurilor în care trăim.

  

Într-o lume în care interesele domină, totul devine fals: 
căminul, stilul de viață, prieteniile, sentimentele. Nimic nu este 
adevărat, nimic nu este ceea ce pare. Sinceritatea și credința 
se transformă în greșeli care îl fac pe om vulnerabil în această 
societate, în consecință trebuie disimulate. S-a ajuns la 
momentul în care, pentru a supraviețui, este necesar să 
ascundem cine suntem cu adevărat pentru a arăta lumii ceea 
ce lumea vrea să vadă. Nu e adevărul. Merită?

OCTOMBRIE 2017

23 Nov. 2017  ora: 19:00 

Joi
16

Noiembrie

CONCERT CAMERAL
Horváth Edit – pian
Béres Melinda – vioară
Kostyák Előd – violoncel

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Joi
24

Noiembrie

CONCERT SIMFONIC  
ȘTEFAN NOVAK -dirijor

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Joi
30

Noiembrie

CONCERT SIMFONIC 
DEDICAT ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
  ȘTEFAN NOVAK -dirijor
IOANA LUPAȘCU – pian

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   
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Poszet angajează doi instalatori și un 
electrician automatist.

Cerințe: 
-să fie calificați/pregătiți în meseria cerută;
-minim 2 ani vechime în meserie;

 Se oferă posibilitatea de a lucre într-un colectiv bine 
închegat a unei societăți cu renume pe piața sătmăreană și nu 
numai, pachet salarial motivant, în fucție de realizările obținute 
și posibilitatea de promovare. 

Oferta firmei noastre:
-Ofertă salarială peste nivelul pieţei
-Posibilitatea de a lucra într-o echipă dinamică, în dezvoltare
-Condiţii de muncă la nivel european, cu echipamente moderne, 
într-o companie de producţie ce lucrează în cea mai mare parte 
pentru export
-Dezvoltare profesională în meserie, cu posibilitatea completării 
studiilor
-Bonus-uri pentru realizări
-Transport gratuit, asigurat de firmă

Cei interesaţi pot să ne contacteze prin la:
Telefon 0261866782

Adresă de email personal@steiger.ro
Facebook/ Steiger SRL

Site www.steiger.ro
Sau personal la fabrica din Carei, str. Constantin Mille, nr.5.

Firma Steiger din Carei caută personal pentru 
următoarele activităţi:

1. Lăcătuṣi cu experienţă în fabricarea de utilaje ṣi 
structuri de oţel cu o bază solidă în meserie, ce 
lucrează autonom pe baza desenului tehnic, și 
asamblează piese unicat

2. Sunt aṣteptate CV-urile vopsitorilor industriali 
cu experienţă, pentru a realize lucrări pretenţioase.

Ai nevoie de un loc de muncă stabil, într-un mediu de lucru plăcut 
de unde să ieși la pensie? SC Autonova SA, firmă cu tradiție, 
puternică, în plină dezvoltare, angajează de urgență: 
Ÿ Inginer automatist
Ÿ Operatori mașini unelte cu comandă numerică
Ÿ Strungari
Ÿ Lăcătuși mecanici întreținere și reparații
Ÿ Electrician întreținere și reparații

Oferim: 
Ÿ Salariu atractiv
Ÿ Tichete de masă
Ÿ Plata orelor suplimentare și spor de noapte
Ÿ Premii de sărbători și de vacanță
Ÿ Decontarea a ½ din transport pentru cei care fac naveta din afara 

orașului
Ÿ Posibilități de calificare și promovare
Ÿ Serviciul medical periodic gratuit
Ÿ Acordare de premii lunare bazate pe criterii de performanță
Ÿ Veniturile pe care le poți realiza depind de disponibilitatea și 

performanța ta. 

Informații la telefon: 0729 400 350 – responsabil RU, ing. Saroz 
Cristiana
Scrisorile de intenție și CV-urile se pot depune la secretariatul 
firmei din strada Fagului, nr. 35 sau se pot trimite la adresa de e-
mail: .autonova@autonova.ro
Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu. 

mailto:personal@steiger.ro
http://www.steiger.ro
mailto:autonova@autonova.ro


EDITOR:
Asociaţia Economică
Germano-Română pentru 
Regiunea de Nord-Vest

Jud. Satu Mare, Satu Mare
Str. Fragilor, Nr. 1              .
Tel:  0261-710316
Fax : 0361-818669
Email: office@drwsm.ro 
Web: www.drwsm.ro

În atenţia membrilor Asociaţiei Economice Germano-Română 
pentru Regiunea de Nord-Vest

Informaţiile au fost preluate din presă. Nu garantăm corectitudinea informaţiilor.

Doriţi să ne comunicaţi ceva?
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un 

nou sediu? Aţi semnat un contract important? etc.
Trimiteţi o scurtă informare la adresa de email:

office@drwsm.ro
Tel:0261-710316

Fax : 0361-818669 
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De la magazinul fizic la cel online: 
Lecţia a doi antreprenori care şi-au transformat afacerea şi de câţi bani au avut nevoie

 Un mic magazin din Huşi, cu haine 
pentru bărbaţi, a fost începutul unei afaceri 
cu vânzări de peste 600.000 de euro. După ce 
la un moment dat a apărut ideea de a testa şi 
online-ul, cei doi fondatori ai afacerii au ales 
o platformă de anunţuri pentru a vedea dacă 
într-adevăr produsele lor au succes şi în zona 
de ecommerce. Azi, circa 70% din vânzări 
vin din magazinul online.

 De la un magazin de 32 metri pătraţi, în 
Huşi, doi antreprenorii au ajuns să vândă haine 
şi accesorii de bărbaţi de 600.000 de euro, anul 
trecut, iar pentru acest an estimează o cifră de 
afaceri cu 30% mai mare. 70% din afaceri sunt 
din vânzările online.

 Ideea lansarii magazinului online 
Bman.ro a aparut dintr-o joaca între mine si 
partenerul meu, Vlad Mustiaţă. Aveam un 
magazin de haine pentru bărbați în Huși, iar 
actualul meu partener mi-a propus să vindem o 
parte din haine pe o platformă online 
specializată pe vânzări (okazii.ro – n.red.). Nu 
l-am crezut inițial, însă la 20 de minute după ce 
am postat poze cu hainele pe platforma 
respectivă, am avut prima comandă. Am primit 
ulterior comenzi din toata țara, iar ușor, ușor am 
decis să extindem business-ul și în online, 
povesteşte Vlad Tofan, fondator al afacerii.

Au investit 80.000 de euro în extinderea în 
online

 Pentru extinderea pe partea de online, 
am creat un nou stoc de marfă şi am achiziţionat 
un spaţiu de birouri de 100 metri pătraţi. Primii 
bani câştigaţi din online au fost folosiţi pentru a 
crea un atelier de croitorie şi pentru a dezvolta 
calitatea produsului finit. Ulterior, toată atenţia 
s-a direcţionat pe infrastructură şi servicii, a mai 
explicat fondatorul Bman.ro.
Pentru produsele comercializate de ei, atât prin 
offline cât şi prin magazinul online, firma 
colaborează cu fabrici de îmbrăcăminte din  
România, Turcia şi Italia. Dar, au şi un atelier 
propriu de croitorie în care sunt realizate 
produsele made to measure şi în care este 
conceput design-ul colecţiilor făcute în 
fabricile din străinătate.

 Echipa firmei numără 26 de persoane, 
dar potrivit reprezentantului Bman, aceasta ar 
urma să se dubleze în următorul an.

Afacerile în online nu sunt tocmai uşor de 
făcut

 Cei doi antreprenori au ales să facă 
afaceri pe nişa produselor de îmbrăcăminte 
bărbăteşti pentru că la asta se pricepeau cel mai 
bine, spune Vlad Tofan:
Ne concentrăm foarte mult pe ceea ce ştim deja 
să facem şi ne dezvoltăm tot mai mult pe 
segmentul de modă masculină. Am ales doar 
nişa de bărbaţi pentru că aici ne pricepem cel 
mai bine; suntem pasionaţi de modă masculină 
şi de îmbinarea articolelor vestimentare. De 
asemenea, am sesizat o nevoie pe piaţa de 
fashion online în aceasta privintă. Magazinul 
fizic ne limita foarte mult.

 Acum, cei doi investesc în special în a 
aduce pe piaţă diverse servicii care să îi 
distanţeze de concurenţă, care există totuşi şi pe 
piaţa din România, dar se face simţită mai ales 
în afară.

 Clienţii care comanda de la noi sunt 
consiliati in privinta masurilor si a designului 
produselor care sunt in vizorul lor. Fiecare 
client vorbeste cu acelasi operator de fiecare 
data cand revine, astfel incat operatorul va sti 
ulterior care sunt preferintele si marimile care 
se potrivesc clientului respectiv. Avem asadar 
un program bine pus la punct prin care stocam 
informatiile despre clienti.

Principala preocupare a clientilor, atunci când 
comandă online, este ca produsele să fie 
identice cu cele pe care le-au ales de pe site şi, 
mai mult, să li se potrivească şi să nu trebuiască 
să le returneze. 
 Principala problemă a comerțului 
online este calitatea produsului. Atunci când un 
client cumpără online, se așteaptă ca produsul 
să fie identic cu cel pe care l-a văzut în pozele de 
pe site, susţine Vlad Tofan. Ceea ce de multe ori 
nu se întâmplă.

 

 O altă provocare este legată de modul de 
ambalare a produselor. Obiectele vestimentare, 
în cazul nostru, trebuie să ajungă intacte la 
client și nu deteriorate. Totodată, mai avem și 
problema curierilor care pot întârzia uneori 
comanda sau există posibilitatea ca produsul să 
nu mai ajungă la destinatar. Nu am întâmpinat 
astfel de probleme până acum, dar este unul 
dintre riscurile de care suntem conștienți, 
adaugă Vlad.

 Spre deosebire de alţi antreprnori cu 
afaceri online, el crede că şi cumpărătorii de la 
noi se arată tot mai familiarizaţi cu ecommerce-
ul, sunt motivaţi în special de diversitatea 
produselor din online.

 Printre cele mai căutate produse din 
magazinul lor online sunt, în această ordine: 
c ă m ă ș i l e ,  p a n t a l o n i i ,  c o s t u m e l e  ș i 
încălțămintea.

Ce ar trebui să facă firmele mici românești 
din domeniu pentru a face faţă marilor 
retaileri

 Pentru a face faţă concurenţei din afară, 
firmele româneşti ar trebui să se concentreze 
mai mult pe experienţa de cumpărare, punând 
clientul mereu pe primul loc. Trăim într-o era în 
care clientul doreşte o atenție sporită din partea 
vânzătorului. Cu cât uşurezi mai mult procesul 
de cumpărare şi îi acorzi clientului mai multă 
atenţie, cu atât acesta te va răsplăti cu fidelitatea 
lui.

Sursa: http://www.startupcafe.ro
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