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AHK ajută firmele din ţară să-şi 
găsească parteneri 

de afaceri în Germania
 Agenţii economici se pot înscrie pe 
portalul furnizorilor din România

 La sfârşitul săptămânii trecute, reprezentanţii 
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane 
(AHK România) au efectuat o vizită la Satu Mare, 
unde în cadrul unui program foarte aglomerat au 
avut dezbateri cu autorităţile locale şi judeţene, s-au 
întâlnit cu partenerii lor sătmăreni din cadrul 
Asociaţiei Economice Româno-Germane şi au 
efectuat vizite la mai multe firme din municipiu şi 
din judeţ.
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Satu Mare poate câștiga 
titlul de ”Capitala Tineretului”

 Municipiul Satu Mare se află la un pas de a câștiga 
titlul de ”Capitala a Tineretului din România”. 
 
 Primarul municipiului Satu Mare a fost prezent luni, 
25 septembrie, la conferința “Capitalele Tineretului” care a 
fost organizată la Cluj-Napoca. Edilul municipiului a dorit 
să îşi arate susținerea față de tinerii din Asociația 
“SamStudia” care și-au prezentat proiectul în cadrul 
competiției pentru obținerea titlului de “Capitala Tineretului 
din România”.

 În cadrul conferinței, echipa din Satu Mare a fost 
compusă din reprezentanții Asociației “Samstudia” Mark 
Torok și Oana Laslău, în calitate de inițiatori ai proiectului și 
Butka Gergely, consilier în cadrul Primăriei municipiului 
Satu Mare.

 Asociația Economică Româno-Germană pentru Regiunea 
de Nord Vest, alături de parteneri de seamă, dau startul unei noi 
ediții a proiectului Eurotehnicus. Eurotehnicus este un proiect 
dedicat tinerilor cu vocație tehnică din liceele sătmărene din clasele 
a noua, a zecea și a unsprezecea. 

 Tinerii participanți, pasionați de automatizări, robotizare și 
mecanizare, sunt în acest proiect în mod voluntar. La înscriere 
participanții primesc kituri care conțin componente electronice, 
motorașe și senzori din care vor trebui să construiască roboții 
funcționali în miniature. Jurijarea se face de către Universitatea Tehnică 
Cluj Napoca la sfărșitul acestui an. 

 Scopul acestui proiect este de a întării colaborarea dintre licee și 
Universitatea Tehnică pentru ca tinerii să rămână în Satu Mare unde 
firmele au atât de mare nevoie de specialiști și suflu tânăr. 

 Cea de-a treia ediție este sprijinită și de Consiliul Județean Satu 
Mare. 

Începe cea de a treia ediție a proiectului Eurotehnicus
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Delegaţie AHK la Satu Mare

 Prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip împreună cu 
preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba şi primarul 
municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor au primit astăzi, în 
cabinetul prefectului, vizita delegaţiei Camerei de Comerţ şi Industrie 
Româno–Germană (AHK România) condusă de Dragoş Anastasiu, 
preşedinte şi Sebastian Metz, director general. Alături de delegaţie a 
fost prezent Iuliu Cadar, preşedintele Asociaţiei Economice Româno 
–Germane, DRW Satu Mare, membră a AHK România.

 După salutul gazdelor de bun venit în judeţul Satu Mare, 
Dragoş Anastasiu a făcut o sinteză a principalelor probleme cu care se 
confruntă mediul de afaceri din România în ceea ce priveşte forţa de 
muncă, calificarea şi calitatea acesteia şi predictibilitatea fiscală şi 
legislativă.

 Ca şi specialist în domeniul finanţelor, prefectul a apreciat că 
schimbările legislative propuse de Guvern au scopul de a îmbunătăţi 
mediul economic, de a reduce evaziunea fiscală. De asemenea 
prefectul a subliniat faptul că judeţul Satu Mare este printre primele 
judeţe  în care s-a implementat învăţământul de tip dual după modelul 
german în scopul creşterii calităţii calificării absolvenţilor, realizată 
printr-o relaţie specială între angajator, şcoală, elevi şi familie.

 Preşedintele Pataki Csaba a prezentat parteneriatul judeţului 
Satu Mare cu Ostalbkreis, Germania, domeniile de colaborare şi a 
solicitat sprijin pentru o linie aeriană directă cu zona de sud a 
Germaniei. Primarul municipiului Satu Mare a expus facilităţile şi 
programele derulate de primarie adresate mediului de afaceri.

 Atât reprezentanţii autorităţilor sătmărene cât şi cei ai AHK 
România şi-au propus o strânsă colaborare în viitor deoarece 
schimbul de idei, experienţele şi proiectele comune pot contribui la 
creşterea economică şi implicit a nivelului de trai.

Sursa: Prefectura Satu Mare

 Agenţii economici se pot înscrie 
pe portalul furnizorilor din România

 La sfârşitul săptămânii trecute, 
reprezentanţii Camerei de Comerţ şi 
Industr ie  Româno-Germane (AHK 
România) au efectuat o vizită la Satu Mare, 
unde în cadrul unui program foarte 
aglomerat au avut dezbateri cu autorităţile 
locale şi judeţene, s-au întâlnit cu partenerii 
lor sătmăreni din cadrul Asociaţiei 
Economice Româno-Germane şi au 
efectuat vizite la mai multe firme din 
municipiu şi din judeţ.

 În prima zi a vizitei s-au întâlnit cu 
prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, 
preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki 
Csaba, şi primarul municipiului Satu Mare, 
Kereskényi Gábor, oaspeţii fiind însoţiţi şi 
de Iuliu Cadar, preşedintele Asociaţiei 
Economice Româno-Germane, DRW Satu 
Mare, membră a AHK România. Dragoş 
Anastasiu, preşedintele AHK România, a 
schiţat principalele probleme cu care se 
confruntă mediul de afaceri din România.
Românii îşi pun singuri bariere.

 Membrii delegaţiei au susţinut o 
Sesiune de informare şi networking, 
desfăşurată la Restaurantul Mioriţa din Satu 
Mare, unde, cu sprijinul omului de afaceri 
sătmărean Mihai Lieb, au fost prezente 
două treimi din firmele care fac parte din 
consiliul de conducere al AHK România. 
Directorul AHK a afirmat că în această 

perioadă este nevoie de foarte multă 
comunicare, tocmai de aceea organizează 
numeroase astfel de evenimente, deoarece 
doresc să cunoască părerea agenţilor 
economici. Ei vor să sprijine firmele din 
România să poată deveni furnizorii unor 
firme din Germania. Preşedintele AHK, 
Dragoş Anastasiu, a remarcat ospitalitatea 
sătmărenilor.

 El a arătat că România ar putea 
înregistra o creştere economică de 10% 
„dacă nu ne-am pune noi singuri bariere.  
Noi ne punem singuri piedici şi exersăm 
cum să le trecem. Înnebunim o ţară întreagă 
prin birocratizarea şi mai accentuată a 
procedurilor economice. Dar problemele 
încă nu sunt bătute în cuie, deci mai sunt 
şanse de modificări.

 AHK luptă din toată puterea sa, dar 
pentru a obţine rezultate avem nevoie de 
feedback şi susţinere din partea tuturor 
agenţilor economici”.

Modificări în domeniul TVA

 Sorana Cernea – Partner, TPA 
Romania, şi Alexandru Sandu – Legal 
Manager, TPA Romania, au vorbit despre 
„Rambursarea TVA, speţe, sfaturi practice, 
apărarea drepturilor contribuabilului” 
prezentând proiectul de lege privind 
modificările în domeniul plăţii TVA, acel 
proiect legislativ despre care s-a discutat 
vineri şi la dezbaterea organizată de Camera 

de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu 
Mare. Au fost prezentate părţile pozitive şi 
negative ale viitoarei legi aflate la nivel de 
dezbatere publică, însă când se va cunoaşte 
forma sa finală discuţiile pot lua alte 
întorsături. Totuşi, aceste dezbateri sunt 
foarte utile şi necesare, căci doar cunoscând 
părerile şi nevoile agenţilor economici se 
pot face presiuni pentru a împinge lucrurile 
într-o direcţie cât mai bună. S-a pus în 
discuţie şi legislaţia în vigoare privind 
rambursarea TVA, aceasta fiind o problemă 
de care se izbesc foarte des firmele cu 
activitate transfrontalieră.

 Rosemarie Negrea – consultant 
Market Entry and Business Development, 
AHK România, a vorbit despre „Portalul 
furnizorilor din România, noul instrument 
AHK pentru promovarea producătorilor şi 
furnizorilor de servicii români pe piaţa 
germană”. Interlocutoarea a arătat că AHK 
România a înfiinţat o pagină web, unde se 
pot înscrie agenţii economici de la noi din 
ţară, iar AHK îi va sprijini să-şi găsească 
parteneri în Germania, să poată deveni 
furnizori ai unor firme nemţeşti.

 Eva Laczko, Informația Zilei

AHK ajută firmele din ţară să-şi găsească parteneri de afaceri în Germania

SEPTEMBRIE 2017
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Satu Mare poate câștiga titlul de ”Capitala Tineretului”

 În data de 23 septembrie a avut loc deschiderea ediției 
din acest an al Micului Oktoberfest sătmărean, o sărbătoare a 
berii dar și al tradițiilor șvabilor. Evenimentul s-a desfășurat la 
Casa Șvabilor de pe B-dul Vasile Lucaciu din Satu Mare.

 Seria de evenimente a debutat cu cepuirea de către 
președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, al 
primului butoi de bere. Apoi s-a dat drumul petrecerii care a ținut 
două zile.

 

 Organizatorii au delectate publiculun program cultural pe 
măsură, dar și mâncăruri tradiționale șvăbești.

 Pentru acest eveniment au fost pregătite 14 butoaie de bere, 
ceea ce însumează aproximativ 700 de litri. Totodată, au fost 

pregătite aproximativ 400 de kilograme de cârnați.

 Sărbătoarea berii a cuprins duminică, 24 septembrie, la ora 
10.00, cu o defilare de la Biserica Calvaria până la Casa Șvabilor.

 Programul artistic a fost susținut de: Fanfara din Foieni, 
grupe de dansuri din sate șvăbești, dar și formația „Elvis Band” din 
Satu Mare.

Micul Oktoberfest, o nouă ediție reușită, la Satu Mare

 Municipiul Satu Mare 
se află la un pas de a câștiga 
titlul de ”Capitala a Tineretului 
d i n  R o m â n i a ” . P r i m a r u l 
municipiului Satu Mare a fost 
prezent luni, 25 septembrie, la 
c o n f e r i n ț a  “ C a p i t a l e l e 
Tinere tu lu i”  care  a  fo s t 
organizată la Cluj-Napoca. 
Edilul municipiului a dorit să 
îşi arate susținerea față de 
t i n e r i i  d i n  A s o c i a ț i a 
“ S a m S t u d i a ”  c a re  ș i - a u 
prezentat proiectul în cadrul 
competiției pentru obținerea 
t i t l u l u i  d e  “ C a p i t a l a 
Tineretului din România”.

 În cadrul conferinței, 
echipa din Satu Mare a fost 
compusă din reprezentanții 
Asociației “Samstudia” Mark 
Torok și Oana Laslău, în calitate 
de inițiatori ai proiectului și 
Butka Gergely, consilier în cadrul 
Primăriei municipiului Satu 
Mare.
 
 Echipa care a reprezentat 
municipiul Satu Mare a prezentat 
conceptul “Connect & Reconnect 
to Satu Mare” care are ca focus 
conectarea și  reconectarea 
tinerilor la dezvoltarea orașului, 
prin încurajarea participării 
active a tinerilor în comunitatea 
locală, aceștia având atât rolul de 
beneficiar, cât și pe cel de 
facilitator.

 Prezentarea realizată de 
echipa din municipiul Satu Mare 
a primit numeroase  aplauze din 
partea participanților, printre care 
reprezentanți ai autorităţilor 
l o c a l e ,  a i  a s o c i a ţ i i l o r 
neguvernamentale, cât şi din 
partea coordonatorilor de proiect.

 Capitala Tineretului din 
România, care funcționează pe 
principii similare cu Capitala 
Europeană a Tineretului, este cel 
mai ambițios program național 
destinat tinerilor. În cadrul 
programului, autoritățile locale 
colaborează cu organizațiile 
neguvernamentale de și pentru 
tineret și cu mediul privat, și îi 
pun pe tineri în centrul procesului 
de dezvoltare urbană.

 În prezent, titlul este 
deţinut de Bacău, oraş care va 
preda ştafeta pe 2 mai 2018, de 
Ziua Naţională a Tineretului. 

 Oraşul câştigător va fi 
anunţat pe 12 noiembrie, în 
cadrul Summitului Tinerilor, care 
va avea loc în actuala Capitală a 
Tineretului din România, Bacău. 
Oraşul care va câştiga acest titlu 
va primi din partea Băncii 
Comerciale Române (BCR), co-
iniţiator al programului, un 
premiu în valoare de 50.000 de 
euro.

SEPTEMBRIE 2017
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 Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare 
organizează în data de 20 octombrie, Bursa 
locurilor de muncă pentru absolvenți, la 
Casa de Cultură a Sindicatelor.

 Până în preszent și-au anunțat 
participarea la bursă 20 de agenți 
economici care au de oferit 697 de locuri de 
muncă în următoarele domenii: industrie, 

prestări servicii, comerț, asigurări.

 Angajatorii care dispun de locuri de 
muncă vacante sau înființează noi locuri de 
muncă și sunt interesați să participe la 
Bursa  locur i lo r  de  muncă  pen t ru 
absolvenți, sunt invitați sa le comunice la 
AJOFM Satu Mare, strada Ion Ghica nr. 36, 
l a  t e l e f o n  0 2 6 1 / 7 7 0 2 3 7  s a u  e -
mail:ajofm@sm.anofm.ro.

 În continuare sunt așteptați la 
AJOFM Satu Mare și alți agenți economici 
care pot oferii noi locuri de muncă.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, în luna octombrie

SEPTEMBRIE 2017

 Autonet Mobility Show București a încheiat cu succes 
șirul celor trei evenimente din 2017, iar pentru această reușită au 
contribuit, în măsură egală, clienții, furnizorii și angajații Autonet. 
Evenimentul din capitală a păstrat formatul de la Cluj-Napoca, dar 
și atitudinea profesională și calitatea entertainment-ului oferit. A 
fost al 15-lea episod al Autonet Mobility Show, proiect inițiat în 
2012 și care ne poartă anual în Cluj-Napoca, Budapesta și 
București.
 
 Expozanții au întâmpinat interesul și curiozitatea 
vizitatorilor cu prezentări tehnice, numeroase competiții pentru 
profesioniști, quizz-uri pentru testarea cunoștințelor, simulatoare 
auto, activități interactive, premii și surprize, chiar și un monopost 
de Formula 1. Cei peste 4.400 de participanți au avut, astfel, 
posibilitatea de a se bucura din plin de fațeta profesională a 
Autonet Mobility Show București, asigurată de reprezentanții 
celor mai importanți producători de piese de schimb, accesorii 
auto și echipamente de serviceuri, precum și de conceptele de 
service, brandurile proprii, departamentele și companiile 
Grupului Autonet. Numărul expozanților și suprafața 
evenimentului au reprezentat recorduri absolute pentru un 
eveniment Autonet Mobility Show: 116 standuri expoziționale 
desfășurate pe o suprafață de zece mii de metri pătrați, în trei 
pavilioane ale complexului Romexpo.

 După muncă toată lumea merită puțină relaxare! Astfel, 
vizitatorii s-au bucurat, împreună cu familiile sau colegii, de 
colțurile tematice, devenite deja tradiție la Autonet Mobility 
Show. În colțul de degustări au fost pregătite preparate rafinate, 
din trufe, ciocolată și brânzeturi, precum și vinuri selecționate și 
specialități din cafea. Doamnele și domnișoarele au profitat de 
posibilitatea de a-și evidenția trăsăturile delicate, vizitând colțul 
beauty și lăsându-se pe mâna profesioniștilor în hair-styling și 
make-up. Copiii au avut parte, la rândul lor, de activități educative 
și distractive, pregătite special pentru ei. În cele din urmă, colțul 
caricaturilor a fost locul din care întreaga familie putea lua acasă o 
amintire specială și amuzantă, realizată de artiști autentici.

 Concertele au devenit un must-have pentru anvergura unui 
eveniment Autonet Mobility Show, iar cele trei grupuri de artiști 
au oferit clipe cu adevărat memorabile întregului public. Show-ul 
a fost deschis de trupa care de 30 de ani se confundă cu scena rock 
românească – Voltaj. “20”, “De la capăt””, “Patapetine” și 
celelalte hituri Voltaj au transmis, și de această data, optimism și 
dinamism, energizând publicul pe parcursul întregului recital. 
Apoi, a fost rândul fetelor din trupa Amadeus să încânte 
ascultătorii prin combinația de eleganță și forță pe care melodiile 
lor au transmis-o publicului. Repertoriul lor a propus interpretări 
proprii a unor cunoscute coloane sonore din filme, piese clasice și 
moderne. Seara și-a atins apogeul odată cu urcarea pe scenă a 
unuia dintre rezidenții permanenți ai topurilor românești din 
ultimii 5 ani. Amalgamul de emoții transmis de o reprezentație 
Carla's Dreams este greu de descris, însă misterul și pasiunea 
emanate de trupa moldave și-a făcut loc imediat în inimile 

spectatorilor, oferindu-le o amintire de neuitat.

 Autonet Mobility Show București 2017 a reprezentat 
evenimentul  toamnei în domeniul aftermarket auto. Prestanța 
profesională și dinamica entertainmentului au fost extrem de 
apreciate, atât de profesioniștii din domeniul reparațiilor și 
întreținerii auto români, prezenți în număr foarte mare, cât și de 
către expozanți .  Autonet Import mulțumește tuturor 
participanților de la evenimentul din capitală, cât și celor care ne-
au onorat cu prezența în Cluj-Napoca. Împreună, cele două show-
uri au însumat peste 11 mii de vizitatori, parteneri ai companiei. 
Anul viitor, Autonet Mobility Show se reinventează, promițând 
multe surprize dar și un nou format, menit să îmbunătățească 
întreaga experiență a participării la eveniment: mai proaspăt și mai 
dinamic.

București – gazdă primitoare pentru Autonet Mobility Show

Sursa: www.autonet.ro 
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SFERA DRW

Saminstal

 Societatea STAHLBAU HERMANN a fost înfiinţată în 
anul 1997, ca societate cu capital integral german.

 Obiectul de activitate a societăţii este execuţia şi montajul 
structurii metalice în construcţiile civile şi industriale, precum şi 
confecţionarea diferitelor subansamble mecanice.
 
 Activitatea firmei a avut o creştere permanentă. Principala 
producţie a fost axată pe piaţa externă (Germania), dar începând din 
anul 2003 s-a dezvoltat semnificativ şi producţia destinată pieţei 
interne. Producţia societăţii este destinată atât pentru piaţa internă cât 
şi pentru piaţa externă. Principalele ţări de destinaţie a exportului sunt: 
Germania, Franţa, Austria, Elveţia. 
 
 Dotarea tehnică actuală, modernizarea parcului de utilaje, 
dezvoltarea continuă a tehnologiei de fabricare crează posibilitatea 
creşterii volumului de activitate şi în anii următori.
   
 Principalele obiective a managementului societăţii sunt: 
calitate, preţ şi termen de livrare Conducerea, personalul tehnic şi de 
execuţie cu o bogată experienţă sunt factorii principali pentru 
atingerea acestori obiective.

 Activitatea de producţie se desfăşoară pe o suprafaţă de 
3000mp unde realizează scări şi balustrade, diferite confecţii metalice, 
hale industriale, magazine, săli de sport.
   
 Societatea este autorizată conform DIN EN 1090-2, EXC 3. 
Sudorii sunt autorizaţi TÜV conform EN 287-1.

  Pentru mai multe detalii accesaţi: www.stahlbau.ro

Stahlbau Hermann

SEPTEMBRIE 2017

 Societetea SAMINSTAL S.R.L. a fost înființată în 1995.  
Bazându-se pe principiul de a investi în continuu în resursele 
noastre materiale și umane, firma noastră în prezent oferă 
clienților săi următoarele servicii:

LUCRĂRI DE INSTALAȚII
Industriale- sisteme de încălzile, răcire, antiincendiu, sanitare, gaz;
Infrastructurale
Civile

PROIECTARE
Civile
Industriale
Infrastructurale

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ

  S t e i g e r  S R L  e s t e  o 
întreprindere cu o experienţă de mai 
bine de două decenii. Are două 
domenii principale de activitate: 
fabricarea de confecții și construcții 
metalice și execuția construcţiilor 
industriale. De la înfiinţarea sa din 
1994, numele societăţii a devenit, la 
nivel regional, sinonim cu execuţia de 
calitate, concepţia de parteneriat, 
munca rapidă şi precisă.

 Dotarea tehnică cuprinzând 
utilaje și instalații performante, 
garantează produse şi servicii care 
satisfac exigenţele celor mai înalte 
standarde:hala de producție cu trei 
travei, dotată cu șase poduri rulante, 
cu utilaje şi instalații moderne asigură 
calitatea excepţională a structurilor 
metalice produse;atelier de prelucrări 
mecanice, dotat cu echipamente de 
înaltă precizie.

 Dețin o vastă experiență în 
domeniul structurilor de rezistență 
sudate, atât a celor alcătuite din 
europrofile și țevi, cât și a celor din 
elemente cu secțiune variabilă 
alcătuite din tablă. Întregul proces de 
producție decurge în condițiile unei 
trasabilități depline.

    Cu ce se mândresc:
 Cea mai înaltă clădire pe 
structură metalică din zonă. Pentru 
clădirea de 42 m, Steiger SRL a 
executat fabricația structurii metalice, 
m o n t a j u l  a c e s e i a ,  p r e c u m  ș i 
închiderile cu panouri termoizolante.
Hala cu cea mai mare deschidere 
liberă, 43,75 m. Structură metalică cu 
stâpli din europrofile, grinzi cu 
zăbrele, fabricație, montaj, închideri.
Hala pe structură metalică de 5 nivele, 
cu instalațiile tehnologice înglobate. 
Am realizat fabricația structurii, 
montajul paralel cu instalațiile 
tehnologice și închiderile.

 Steiger SRL a fost fondată de 
Steiger Vasile, urmând tradițiile de 
t r e i  genera ț i i  a l e  f ami l i e i  în 
prelucrarea metalelor.

 Bunicul, Kocsorva László, a 
lucrat la Întreprinderea Malaxa din 
Bucureşti, considerată în acele 
vremuri cea mai importantă fabrică de 
locomotive din Europa, avansând 
până în funcţia de maistru. În 1940 se 
reîntoarce acasă în Carei şi îşi 
valorifică cunoştinţele angajându-se 
ca şi cazangiu. Pe numele lui a fost 
el iberată prima autorizaţie de 
construire de cazane cu aburi. El a 
inițiat şi instruit următoarea generaţie 

de cazangii.
 Tatăl, Steiger George, învață 
și practică apoi aceeaşi meserie la 
Întreprinderea FIUT din Carei. 
Dragostea lui pentru această meserie a 
fost un exemplu pentru colegii lui. A 
coordonat  o secț ie  de 450 de 
muncitori care au realizat cazane şi 
echipamente miniere chiar şi pentru 
export.

 Steiger Vasile şi-a găsit 
vocaţia tot în această meserie, iar la 
vârsta de 15 ani deja lucra în vacanţele 
de vară ca şi ucenic în secţia de cazane 
a Întreprinderii FIUT din Carei. Mai 
târziu îşi termină studiile superioare la 
Cluj unde și lucrează până în 1990, 
după care se întoarce la aceeaşi 
fabrică care între timp îşi schimbase 
denumirea în TRUM.

 Azi oferă locuri de muncă 
pentru aproape 100 de angajaţi, 
numeroase construcţii civile şi 
industriale importante ale judeţului se 
regăsesc printre referințelele sale, iar 
procentul de livrări la export este în 
continuă creștere. Motto-ul societăţii: 
Calitate, Experienţă, Profesionalism – 
a depășit faza de slogan, este 
experiența clienților societății.

 Primul deceniu de dezvoltare 
a societăţi i  a fost  marcată de 
diversitatea produselor și serviciilor, 
bazată pe flexibilitate şi adaptabilitate 
la cerinţele clientului.

 Ca urmare a cerințelor pieței 
din anul 2002, se lărgește gama de 
produse și servicii în domeniul 
confecțiilor și prelucrărilor metalice 
iar prin investiții importante în dotare 
tehnologică și în resurse umane se 
creează condițiile producerii de 
structuri metalice de rezistență pentru 
construcții industriale.

    Dinamica dezvoltării în ultimul 
deceniu este marcată de lucrările de 
referinţă printe care se numără cele 
mai înalte construcţii cu structură 
metalică din judeţul Satu Mare 
ridicate până în prezent.
 
    Pentru mai multe informații 
accesați: www.steiger.ro

Steiger
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Repere geografice și căi de acces

 Orașul Negrești-Oaș este situat în extremitatea nord-estică a 
județului Satu Mare, fiind centrul economic și administrativ al zonei 
geografice și etnografice a ''Țării Oașului''. Beneficiază de o așezare  
geografică avantajată  de relativa apropiere de municipiile Satu Mare 
(50 km) și Baia Mare (45 km) și este o punte de legătură cu 
Depresiunea Maramureșului, peste Pasul Huta. În oraș se poate ajunge 
pe DN 19 din Satu Mare, Baia Mare și Sighetu Marmației, pe DC 11 
din Tur, pe DJ 109 din Bixad și pe drumul DC 75 din zona turistică 
Luna Șes.

Date  istorice și demografice

 Negreștiul este menționat ca având legătură cu "drumul sării" 
care pornea de la Ocnele de sare. Negrești-Oaș și-ar fi primit  numele, 
susțin unii, de la culoarea neagră a gubelor oșenești, iar alții spun că de 
la pădurile întunecate de stejar (de exemplu, într-o scrisoare a regelui 
ungar Ștefan, din anul 1270 se menționează că originea termenului de 
Oaș ar fi din termenul de Awas - Oaș, care înseamnă  despădurire, 
curătură, luminiș). În sec. XVIII așezarea se afla, ca de altfel toată 
zona, sub stăpânirea habsburgică.  Conform monografiei lui Szirmay 
Antal apărută în 1809 la Buda, Negreștiul era  cea  mai mare  așezare  
românească din Oaș. Abia în anul 1964 așezarea  a fost ridicată la rang 
de oraș. Orașul Negrești-Oaș are o suprafață  de 13.026 hectare și o 
populație de 11.867 locuitori.

Atracții turistice și evenimente

 Zona orașului Negrești –Oaș și a împrejmuirilor sale prezintă 
una din cele mai frumoase zone din Transilvania, impresionând în 
special prin tradiție, cultură și priveliști pitorești. Nu poți trece prin 
zonă fără să fi vizitat Muzeul Țarii Oașului (pe care îl prezentăm pe 
larg la capitolul Cultură), dar și alte obiective: Catedrala Ortodoxă  
''Duminica Tuturor Sfinților'', Biserica  ''Nașterea Maicii Domului'', 
Biserca Ortodoxă ''Sfântul Dimitirie'' din Tur, Schitul  ''Sf. Arhidiacon 
Ștefan'' de la Luna Șes, Galeriile de Artă  ''Dr. Mihai Pop'' de la Muzeul 
Țării Oașului, parcurile orașului ( cu sclupturi/monumente de artă 
contemporană), stațiunea turisticăLuna Șes, Tezaurul uman viu – 
Floare Finta, Luminătorul satului Floare Hotca, atelierele 
meșteșugarilor Ana Mare, Maria Poptile Maria Finta. Orașul Negrești-
Oaș este punct de plecare într-o serie de sate renumite pentru bogăția 
portului, arhitecturii populare și a obiceiurilor și tradițiilor – de ex: 
Certeze (5km), Huta – Certeze (9km), Racșa (16km), Tur (1km), 
Bixad (5 km) , Trip (6 km), Târșolț, Cămărzana ( 20  km), dar și într-o 
serie de zone de agreement reunite pe plan local – de ex: Complexul 
Valea Măriei, datorită apelor termale și apelor minerale. Totodată, în 
zonă există posibilităti de pescuit și vânătoare, dar și trasee marcate  
pentru drumeții prin munți.  Orașul Negrești-Oaș este annual gazda 
mai multor festivaluri și expoziții devenite tradiționale: Șezătoarea de 
Lăsatu' Secului- luna martie; Expoziția anuală de artă   plastică 
contemporană "Art Bunavestire", care are loc în 25 martie; 
participarea la tradiționala serbare  câmpenească  "Sâmbra  Oilor" de  
la  Huta Certeze - prima duminică din luna mai; Festivalul regional al 
Patrimoniului Culinar Carpatic - în luna septembrie; Expoziția 
națională de fotografie "Versus dar Împreună" - luna noiembrie; 
Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă - în luna decembrie, a doua zi 
de Crăciun.

Obiective de investiții

 Unul dintre  cele  mai  importante  proiecte  de  investiții de  
care  se  preocupă administrația locală este cel de dezvoltare a zonei 
turistice Luna Șes, în așa fel încât să ajungă ''Km 0 al turismului 
sătmărean''. Luna Șes este un spațiu deschis de cca 500 ha, la o 

altitudine medie de 500 m, la baza  pantelor nordice ale vârfului 
Pietroasa (1201 m) și ale Muntelui Mic (1013 m). Aici a fost realizat 
deja drumul de acces până  la baza pârtiei, au fost introduse rețelele de 
energie electrică, canalizare și apă și a fost finalizată și linia de 
telescaun. La Luna Șes urmează să fie amenajată o pârtie de schi în 
lungime de 1.800 metri (chiar în vârful pârtiei principale de schi se află 
Monumentul natural Sfinxul Oașului, o ciudată  formă  de rocă  
vulcanică), dotată  cu tunuri de zăpadă, dar intenția edililor 
Negreștiului este să realizeze aici o stațiune cu  atracții turistice în 
toate  anotimpurile. Pentru  dezvoltarea stațiunii, Primăria Negrești-
Oaș pune la dispoziția investitorilor interesați terenuri în viitoarea 
zonă turistică. Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri de la 
bugetul local al orașului  Negrești-Oaș,  bugetul  Consiliului Județean  
Satu  Mare  și  fonduri guvernamentale. Tot pe agenda de lucru a 
Primăriei Orașului Negrești-Oaș se mai află  înființarea unui Centru 
național de informare și promovare turistică, a unui Centru de  
Marketing  pentru  Produse  Tradiționale  Românești  și  a  unui 
Centru Transfrontalier de Afaceri și de Promovare a Turismului. Alte 
proiecte se referă la: construcția unui parc acvatic în zona de agrement 
Valea Mariei, dezvoltarea infrastructurii  pentru turismul  montan din  
Munții  Oașului,  promovarea turistică  a Țării Oașului, construcția 
Centrului Cultural Multifuncțional ''Țara Oașului''.

Negrești Oaș

SEPTEMBRIE 2017
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Teatrul de Nord Satu Mare
SECȚIA ROMÂNĂ

Filarmonica ”Dinu Lipatti”
SATU MARE

Marți
17

octombrie

Concert Cameral W.A. MOZART
Cvartetul de coarde TIBERIUS; Molnár Tibor – 
vioara I; Lokodi Károly – vioara a II-a; Molnár 
József – violă; Zágoni Előd – violoncel;  Invitat: 
Bársony Péter  – violă; 

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Miercuri
18

octombrie

CONCERT realizat în colaborare cu 
COMUNITATEA EVREILOR din Satu Mare
în memoria lui ELIE WIESEL și a victimelor 
HOLOCAUSTULUI

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Joi
19

octombrie

GALĂ DE OPERETĂ ȘI MUSICAL
Dirijor: LADISLAU ROOTH
Soliști: NICOLETA COLCEIAR -soprană
TIBERIU SIMU-tenor

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Marți
24

octombrie

RECITAL EXTRAORDINAR DE PIAN 
RÁNKI DEZSŐ / KLUKON EDIT

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Miercuri
25

octombrie

SONETE ȘI SONATE
SHAKESPEARE ȘI HÄNDEL

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Joi
26

octombrie

Concert Închiderea Festivalului Ediția 40.
Cvartet de Saxofon din Budapesta
 Szepesi Bence
Puskás Levente
Tószegi Bernát
Horváth Marcell

Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Marți 17 octombrie 2017, 
orele 10.00 și 11.15 - Teatrul 
de Nord, Sala Mare

PETRICĂ ȘI LUPUL după 
Serghei Prokofiev
Teatrul Municipal Baia Mare, 
Secția Păpuși
Regie, text și scenariu: Iulian 
Bulancea
Scenografie: Mihai Vălu
Cu: Carmen Bulancea, 
Ruxandra Lăzărescu, Vlad 
Crișan, Iulian Bulancea

 

Miercuri 18 octombrie 2017, 
orele 10.00 și 11.15 - Teatrul 
de Nord, Sala Mare
PETRICĂ ȘI LUPUL după 
Serghei Prokofiev
Teatrul Municipal Baia Mare, 
Secția Păpuși
Regie, text și scenariu: Iulian 
Bulancea
Scenografie: Mihai Vălu
Cu: Carmen Bulancea, 
Ruxandra Lăzărescu, Vlad 
Crișan, Iulian Bulancea

 

Duminică 22 octombrie 
2017, ora 19.00 - Teatrul de 
Nord, Sala Mare
DESCULŢ ÎN PARC de Neil 
Simon
Traducerea: Monica 
Anastase
Regia artistică: Laura 
Moldovan
Scenografia: Alexandru Radu
Distribuţia: Ioana Cheregi, 
Andrei Stan, Adriana Vaida, 
Cornel Miron, Vlad Mureșan, 
Cristian Dan și la saxofon 
Dorin Petric
- spectacol în afara 
abonamentelor

 

Vineri 27 octombrie 2017, 
ora 19.00 - Teatrul de Nord, 
Sala Mare
REVIZORUL de N.V. Gogol
Regia artistică: Vadas Laszlo
Scenografia: Albert Alpar
Distribuţia: Cătălin Mareș, 
Adriana Vaida, Alexandra 
Odoroagă, Ciprian Vultur, 
Stelian Roșian, Radu Botar, 
Vlad Mureșan, Crina 
Andriucă, Raluca Mara, 
Romul Moruțan, Andrei Stan, 
Rora Demeter, Roxana 
Fânață, Alina Negrău, Dorina 
Nemeș, Cristian But
Avanpremieră - în afara 
abonamentelor

Duminică 29 octombrie 
2017, ora 19.00 - Teatrul de 
Nord, Sala Mare
REVIZORUL de N.V. Gogol
Regia artistică: Vadas Laszlo
Scenografia: Albert Alpar
Distribuţia: Cătălin Mareș, 
Adriana Vaida, Alexandra 
Odoroagă, Ciprian Vultur, 
Stelian Roșian, Radu Botar, 
Vlad Mureșan, Crina 
Andriucă, Raluca Mara, 
Romul Moruțan, Andrei Stan, 
Rora Demeter, Roxana 
Fânață, Alina Negrău, Dorina 
Nemeș, Cristian But
Premieră - abonament 
”Ștefan Mareș”

Marți 31 octombrie 2017, 
ora 19.00 - Teatrul de Nord, 
Sala Mare
REVIZORUL de N.V. Gogol
Regia artistică: Vadas Laszlo
Scenografia: Albert Alpar
Distribuţia: Cătălin Mareș, 
Adriana Vaida, Alexandra 
Odoroagă, Ciprian Vultur, 
Stelian Roșian, Radu Botar, 
Vlad Mureșan, Crina 
Andriucă, Raluca Mara, 
Romul Moruțan, Andrei Stan, 
Rora Demeter, Roxana 
Fânață, Alina Negrău, Dorina 
Nemeș, Cristian But
- spectacol în afara 
abonamentelor
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POLIPOL  angajează:

OPERATOR CNC
Secția:  PRELUCRARE LEMN și 
PRELUCRARE BURETE
Responsabilități:
Efectuarea operațiilor necesare în vederea 
obținerii reperelor aferente scheletului 
Sarcini:
-preluarea pachetului de lucru ce urmează 
a fi prelucrat  pe CNC precum și 
documentația de execuție de la maistru
-executarea tuturor fazelor necesare 
realizării operației pe CNC
-respectarea documentației de execuție
-urmărirea continuă a utilajului și a sculei 
așchietoare pe toată durata chimbului și 
predarea pachetelor de semifabricate 
efectuate
Cerințe:
-8 clase 

OPERATOR LIPIT BURETE
Secția: PRELUCRARE LEMN
Responsabilități:
Lipirea reperelor de burete pe schelet
Sarcini:
-aplicarea adezivului pe reperele de burete
-fixarea reperelor de burete pe schelet
-declanșarea comenzii de antrenare a 
benzii
Cerințe:
-8 clase 

TÂMPLAR
Secția: PRELUCRARE LEMN
Responsabilități:
Fabricarea scheletelor și montarea 
accesoriilor pe schelete
Sarcini:
-controlul vizual al reperelor ce urmează a 

fi prelucrate
-asamblarea elementelor din lemn pentru 
obținerea scheletului
-montarea accesorilor (chingi, lamele de 
lemn, arcuri)
Cerințe:
-8 clase 

TAPIȚER
Secția: TAPIȚERIE
Responsabilități:
Tapițarea garniturilor fabricate
Sarcini:
-verificarea vizuală a scheletelor lipite şi a 
husei confecţionate 
-îmbrăcarea scheletul lipit în husa textilă
-fixearea stofei aplicate cu capse, 
verificarea cusăturilor 
-efectuarea corecțiilor de tapițare
Cerințe:
-8 clase 

AMBALATOR
Secția: TAPIȚERIE
Responsabilități:
Ambalarea elementelor tapitate.
Sarcini:
-întocmirea fișelor de ambalare
-manipu la rea  co respunza toa re  a 
produsului finit în timpul ambalării
-ambalarea produsului finit conform 
metodelor stabilite 
-utilizarea corespunzătoare a materialelor 
de ambalat
Cerințe:
-8 clase 

CONFECȚIONER
Secția: CONFECȚIE
Responsabilități:
Confec ţ ionarea  huse lo r  a fe ren te 

mobilierului tapițat
Sarcini:
-efectuarea cusăturii de îmbinare a 
componentelor, a cusăturilor ornamentale 
şi a cusăturilor duble după modelul de 
coasere
-alimentarea maşinii de cusut cu: elastic, 
bandă bumbac, aţă 
-efectuarea reparaţiilor de coasere
Cerințe:
-8 clase 

MUNCITOR MAGAZIE
Secția: PRELUCRARE LEMN
Responsabilități:
Asigurarea funcționării în mod optim a 
magaziei și deservirea producției
Sarcini:
-Organizarea depozitării materialelor, 
gruparea corectă şi estetică pentru  
utilizarea eficientă a spațiului de 
depozitare şi optimizarea fluxului 
materialelor
-Sortarea şi ordonarea materialelor pe 
baza listei de comisionare în mod corect și 
fără greşeli/ lipsuri
Cerințe:
-8 clase 

MONTATOR SUBANSAMBLE
Secția: TAPIȚERIE
Responsabilități:
Montarea și demontarea subansamblelor 
mobile pe garnituri
Sarcini:
-montarea picioarelor
- m o n t a r e a  m e c a n i s m e l o r  p e n t r u 
elementele mobile
-montarea elementelor de cuplare
Cerințe:
-8 clase 

Polipol Mobila
 Polipol Mobila SRL, situată în Foieni - județul Satu Mare, este parte din Grupul POLIPOL GmbH & Co KG înființat în anul 1990 la 
Rahden/Germania, fiind o companie de producție prezentă în România din anul 2005, integrată complet în comunitatea unei societăți moderne, 
lider pe piața de mobilă tapițată, cu produse inovative și de calitate superioară, având o dezvoltare plină de succes. Grupul POLIPOL are în 
prezent în jur de 6000 de angajați în Germania, Polonia și România. Grupul Polipol GmbH&Co KG așează nevoia consumatorului în centrul 
atenției sale, în locuințe, saloane, zone de recepție a restaurantelor, facilitând conexiunea și legăturile dintre oameni, creând un mediu plăcut și 
relaxantă, cu un puternic accent pe confort. 

      Toate aceste caracteristici corespund filosofiei care stă la baza companiei “Polipol – oameni și mobila”. Omul este cel pentru care creăm cu 
mare precizie piese individualizate. Grupul POLIPOL își valorizează clienții și partenerii de afaceri, precum și fiecare angajat în parte. 
      
 Munca de manufactură de înaltă calitate este asigurată prin personalul calificat în meseria de tâmplar, tapițer și croitor. Piesele de mobilier 
create la Polipol după metode tradiționale sunt plăcute datorită aspectului “uman”, trecând prin mîinile dibace ale profesioniștilor noștri. 

Contact: cariere@polipol.ro // www.polipol.de 

http://www.polipol.de
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Fashion’s Night Out

 Sala de evenimente 
„Esedra” va găzdui în seara 
zilei de 27 octombrie o nouă 
ediție a „Fashion’s Night 
Out”, în cadrul căreia 
sătmărenii vor putea vedea 
noile tendințe în materie de 
modă, pentru sezonul de 
toamnă-iarnă 2017/2018.

 În cadrul serii își vor 
prezenta creațiile cei de la 
Adalin, care împlinesc 25 ani 
de existență în domeniul 
confecțiilor dar și băieții de la 
CM – creation de mode.

 Raluca și Cristina 
Mureșan, au o relație strânsă 
de mamă-fiică, având stiluri 
diferite, de data aceasta au 
prima colaborare pentru o 
colecție comună.

Tânăra Melitta Hauler din 
Carei își va prezenta colecția 
„Elegance”, respectiv Sonia 
Bran își va face debutul în 
cadrul serii cu prima ei 
colecție.

 Nu vor lipsi de pe 
p o d i u m  n i c i  c r e a ț i i l e 
b ă i m ă r e n c e l o r  B i a n c a 
Breban, Diana Breban și 
Ramona Năprădean.

 Mihaela Cîrlugea își 
aduce din Cluj-Napoca, 
colecția „Șah și alte jocuri ale 
minții”. Pictura de pe ținute și 
accesoriile sunt inspirate din 
jocul de șah dar și  din 
circuitele electronice.

 

 

 Echipa care se va 
ocupa de machiajul și coafura 
manechinelor este alcatuită 
din: Bacsadi Boglarka, Nagy 
Iza, Roxana Tar și Patricia 
Raț.

 După eveniment va 
avea loc un afterparty la Cayo 
Pub.

Intrarea este gratuită.

Curs de SSM organizat de 
Camera Meșteșugarilor

 În vederea respectării legislației 
române în  vigoare cu pr ivire  la 
securitatea și sănătatea în muncă (Legea 
nr.  319/2006, respectiv H.G. nr. 
1 . 4 2 5 / 2 0 0 6 ,  c u  m o d i fi c ă r i l e  ș i 
completările ulterioare), legislație  care 
prevede obligativitatea angajatorilor de a 
se organiza și din acest punct de vedere, 
Asociația Camera Meșteșugarilor Satu 
Mare organizează, în luna octombrie, 
cursul de instruire inspector în domeniul 
securității și sănătății în muncă, cu durata 
de 40 ore, respectiv, curs de specializare 
în același domeniu, cu durata de 80 ore,  
la absolvirea căruia participanții vor 
obține o diplomă recunoscută pe plan 
național.Cursul este acreditat  de 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu 
Mare.

 Locul de desfășurare a cursurilor 
este în Satu Mare, la sediul Camerei 
Meșteșugarilor, str. Fragilor, nr. 1.
  
 Înscrieri și informații: Sediul 
Camerei Meșteșugarilor
Tel: 0261-710316, 0730580494 (Fabian 

Ioan)
Fax: 0361-818669

E-mail: sm@cameramestesugarilor.ro 
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