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Business and local community

 Asociația Economică Germano-Română pentru 
Regiunea de Nord Vest și Asociația Camera Mesteșugarilor 
au organizat joi, 9 februarie la Casa Meșteșugarilor cea de-a 
doua ediție a evenimentului “Business&Local community”.

 În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele 
prioritare ale Județului și ale Primăriei Municipiului Satu Mare. 
Acestea au fost prezentate chiar de către președintele 
Consiliului Județean, Pataki Csaba și de către primarul 
municipiului, Kesrekenyi Gabor.
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Negreștenii au câștigat Eurotehnicus 2017. Roboți 
produși de elevi la Satu Mare

 Viitori ingineri sătmăreni, actualmente elevi care au făcut 
parte din echipele Eurotehnicus, au fost premiați astăzi pentru 
ingeniozitatea lor. Fiecare echipă a produs câte un robot funcțional. 
Competiția a fost câștigată de negreșteni.

 Sala mică de ședințe a Palatului Administrativ a găzduit astăzi 
jurizarea și premierea echipelor participante la a doua ediție, 2016/17, a 
concursului Eurotehnicus. Competiția este dedicată elevilor și are ca scop 
stimularea ingeniozității acestora.  
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 Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea 
de Nord Vest și Asociația Camera Mesteșugarilor au organizat joi, 
9 februarie la Casa Meșteșugarilor cea de-a doua ediție a 
evenimentului “Business&Local community”.

 În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele 
prioritare ale Județului și ale Primăriei Municipiului Satu Mare. 
Acestea au fost prezentate chiar de către președintele Consiliului 
Județean, Pataki Csaba și de către primarul municipiului, Kesrekenyi 
Gabor.

 Conform celor spuse de primarul municipiului Satu Mare, anul 
2017 va fi unul al reparațiilor de străzi și al proiectelor. Edilul a afirmat 
că își dorește ca în cursul anului 2017 să recupereze handicapul față de 
alte orașe, în acest scop fiind elaborat și proiectul de buget pe 2017. 
Astfel, din cele 297 de milioane lei buget, 254 de milioane sunt alocați 
pentru funcționare și 43 de milioane pentru dezvoltare. 

 Pentru reparații străzi a fost alocat 9 % din buget, adică peste 23 
de milioane de lei. Vor fi reabilitați peste 250 de mii de metri pătrați de 
asfalt, lucru care, potrivit primarului, nu s-a mai făcut cel puțin în 
ultimii șase ani. „9% din procentul de funcționare a fost orientat către 
reparațiile străzilor.Asta înseamnă aproximativ 21,4 milioane de lei. 
Acum am zis să suplimentăm această sumă și cel mai probabil vor fi 23 
de milioane. Suprafața de carosabil pe care se va interveni va fi de 
250.000 mp. Din 2011 nu a mai fost o acțiune atât de mare de asfaltare 
ca aceasta”, a spus Kereskenyi Gabor.

 Potrivit primarului municipiului Satu Mare, proiectul tehnic al 
celui de-al treilea pod este în lucru, iar în ceea ce privește centura de 
ocolire, suma alocată va fi 1/3 din suma necesară. Tot în anul 2017 se va 
lucra și la extinderea iluminatului public din cartierele Micro 17, 
Carpați I și Carpați II, și pe străzile Gheorge Barițiu, Lazărului, 
Gorunului. De asemenea, ”blocul verde” de pe strada Ostrovului C18 
va fi reabilitat anul acesta. Zona Noroieni va fi dezvoltată, potrivit 
edilului, cu o pistă de biciclete și electricitate.

 În anul 2017 vor fi elaborate și studiile de fezabilitate pentru 
sala polivalentă, bazinul de înot, renovarea stadionului ”Dinamo” și 
pentru uzina de joacă. Stadionul Dinamo va avea gazon sintetic, iar 
reabilitarea acestuia ar costa circa 200.000 de euro. Vor fi reabilitate și 
vestiarele, terenul de baschet, precum și pista de atletism, care, potrivit 
primarului, ”va arăta ca o bijuterie”. Totodată, va fi amenajată și o pistă 
de jocuri extreme în parcul UFO din Micro 17, dar și piste pentru 
bicicliști.

 Pataki Csaba a vorbit despre dezvoltarea teritorială și regională 
a județului Satu Mare. Județul Satu Mare are la ora actuală o rețea de 
850 de kilometri de drumuri județene, din care 200 de kilometri sunt 
drumuri noi, 150 de kilometri sunt în garanție, 175 sunt în șantier, 45 de 
kilometri de drum sunt modernizați, 45 de kilometri urmează să fie 
cuprinși pentru finanțare în programe guvernamentale sau europene, 
i a r  3 5 0  d e  k i l o m e t r i  d e  d r u m  t r e b u i e  î n t r e ț i n u ț i .
Pataki Csaba a spus că pentru reabilitare au prioritate drumurile 
județene care au un impact direct asupra economiei județene. Referitor 
la Aeroportul Internațional Satu Mare, președintele CJ a declarat că 
datorită eforturilor depuse de administrația precedentă ;i de cea actuală 
acesta poate asigura legături  aeriene cu întreaga lume.
Deși momentan există un singur zbor internațional, către Londra, se 
dorește pe viitor ca de pe aeroportul sătmărean să se poată zbura și spre 
Germania.

 Referitor la calea ferată, Pataki Csaba a declarat că există riscul 
ca de la 1 aprilie să nu mai existe legătură feroviară directă între Satu 
Mare și București, CFR dorind să facă din Baia Mare punctul de 
plecare spre Capitală pentru trenuri, pentru că pe tronsonul Medieș - 
Baia Mare există o limită de viteză de 30 de kilometri pe oră. Pataki 

Csaba a declarat că va face tot ce îi stă în putință să împiedice ca acest 
lucru să se întâmple.

 Referitor la râul Someș, acesta a spus că nu există pe viitor 
planuri pentru a-l face navigabil, însă se dorește amenajarea acestuia 
pentru a transforma râul într-o atracție turistică.

 O altă idee lansată în spațiul public este aceea de a transforma 
atât Palatul Administrativ, cât și clădirile în care își desfășoară 
activitatea CJ, în clădiri cu consum energetic redus, doar încălzirea 
pentru Palatul Administrativ costând aproximativ 500.000 euro pe an. 

 A urmat apoi prezentarea retrospectivei și a perspectivelor 
Asociației Economice Germano-Română pentru Regiunea de Nord 
Vest și a Asociației Camera Meșteșugarilor, prezentări susținute de 
către președintele DRW, Iuliu Cadar și de către vicepreședintele ACM, 
Markos Tiberiu.

 O altă temă de discuție a întâlnirii a fost reprezentată de către 
criza de personal cu care se confruntă sectoare importante de pe piața 
muncii din județ. În încercarea de a rezolva această problemă pe termen 
lung, a vorbit despre învățământul dual inspectorul școlar pentru 
învățământul profesional și tehnic Adriana Dîngă. Inspectorul a 
prezentat progresele care s-au înregistrat de la reintroducerea 
învățământului dual, dar și dificultățile întâmpinate. Ca și o concluzie, 
Dîngă a declarat că deși cu pași mărunți, se fac progrese în ceea ce 
privește atragerea tinerilor spre școliile profesionale iar mai apoi 
orientarea lor pe piața muncii.

 După discursul inspectorului s-a prezentat și parteneriatul de 
succes dintre Liceul Tehnologic “Simion Bărnuțiu” din Carei și firma 
SC Polipol Mobila  SRL din Foieni. Polipol asigură desfășurarea 
instruirii practice din învățământul profesional, profilul fabricarea 
produselor din lemn, la Liceul “Simion Bărnuțiu”. Pe lângă instruire 
firma din Foieni asigură cazare pentru elevi prin intermediul unui 
internat, o bursă pentru elevii cu rezultate bune și în mod evident un loc 
de muncă după terminarea studiilor.

 În acest moment rata celor care au optat să muncească la 
Polipol după finalizarea învățământului dual este de aproximativ 35% 
însă directorul liceului careian Gindele Emeric, a declarat că în această 
situație nu se pot realiza minuni peste noapte și că este important că 
cineva a început să facă ceva pentru rezolvarea acestei crize. În mod 
evident pentru rezolvarea crizei de personal din anumite domenii de 
activitate ale județului Satu Mare, este nevoie de implicarea mai multor 
antreprenori care au acum la îndemână un exemplu real și care 
funcționează, cel al firmei Polipol.

Business&Local community

FEBRUARIE 2017



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

Negreștenii au câștigat 
Eurotehnicus 2017. 

Roboți produși de elevi la 
Satu Mare

 Viitori ingineri sătmăreni, 
actualmente elevi care au făcut 
parte din echipele Eurotehnicus, au 
f o s t  p re m i a ț i  a s t ă z i  p e n t r u 
ingeniozitatea lor. Fiecare echipă a 
produs câte un robot funcțional. 
Competiția a fost câștigată de 
negreșteni.

 Sa la  mică  de  șed in ț e  a 
Palatului Administrativ a găzduit 
astăzi jurizarea și premierea echipelor 
participante la a doua ediție, 2016/17, 
a  c o n c u r s u l u i  E u r o t e h n i c u s . 
Competiția este dedicată elevilor și are 
ca scop stimularea ingeniozității 
acestora.

 La startul competiției s-au 
aliniat șapte echipe, dar în cele din 
urmă doar șase echipe au reușit să-și 
prezinte creațiile.

 Sponsorii Eurotechnicus sunt 
următorii: DRW, ACM, Steiger, 
Polipol, Contitech, Anvis, Zollner, 
Paula Fogaș, Technosam, Nova Oaș.

 Produsele rezultate au fost 
evaluate de un juriu a cărui președinte 
a fost Daniel Moga, directorul 
extensiei Satu Mare a Universității 
Tehnice Cluj. Din juriu au mai făcut 
parte președintele Coaliției Române 
pentru Educație și Inginerie, Ioan 
Dumi t rache ,  v icepreșed in te le 
Asociației Economice Germano-
R o m â n e ,  T i b e r i u  M a r k o s , 
președintele Asociației Camera 
Meșteșugarilor, Iosif Holczi, dar și 
prefectul Radu Bud, viceprimarul 
Doina Feher, Cristian Marița, din 
partea Prefecturii Satu Mare sau 
A d r i a n a  D î n g ă ,  d i n  p a r t e a 
Inspectoratului Școlar Județean, 

Hanna Miculaș, din partea Polipol, 
Alina Varga și Nicoleta Toth Sălăjan 
din partea Anvis

 Cele șase echipaje au avut la 
dispoziție circa 10 minute pentru a-și 
prezenta creațiile, apoi juriul a 
deliberat și a desemnat câștigătorul 
competiției.

 ” A f o s t  f o a r t e  g r e u  d e 
deliberat. Au fost niște creații foarte 
reușite. Toți veți beneficia de același 
premiu, doar că trebuie să avem o 
ierarhie. Apreciem participarea și 
creativitatea voastră”, a precizat 
Tiberiu Markos.

 ”A fost o ediție mai diferită 
față de cea de anul trecut. Acum ați 
primit aceste kit-uri care au avut 
aceste componente de programare 
care au fost foarte importante. Dar 
acesta a fost și unul dintre scopurile pe 
care ni le-am propus ca echipajele și 
concurenții să se familiarizeze cu 
aceste lucruri”, a arătat președintele 
juriului, Daniel Moga.

 A s t f e l ,  c â ș t i g ă t o a r e a 
Eurtehnicus 2016-2017 a fost echipa 
Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron 
Negrești-Oaș cu ”Robotul Rățoiul 
Donald”. Locul secund a revenit 
echipajului Colegiului Tehnic Iuliu 
Maniu din Carei cu ”Robotul number 
1”. Locul al treilea a fost împărțit între 
echipajele Colegiului Tehnologic ”Ion 
IC Brătianu” și Liceului Teologic 
”Ham Janos”, ambele din Satu Mare. 
Echipele Colegiului Tehnologic Iuliu 
Maniu Carei și ”Traian Vuia” Satu 
Mare au luat mențiune.

 ”Realizarea produsului nostru 
ne-a luat aproape o lună. A fost mai 
greu cu programarea. Ajustam de 
fiecare dată ceva robotului. La început 
am vrut să facem un cinerobot, dar pe 
parcurs ne-am schimbat. Acest premiu 
ne stimulează ca să mergem mai 
departe pe acest domeniu și chiar să 
urmăm o facultate în acest domeniu. 
Dar este și mândria liceului nostru”, a 
p r e c i z a t  c ă p i t a n u l  e c h i p e i 
câștigătoare.
 
 Echipa de la Negrești-Oaș a 
fost compusă din doi elevi din clasa 
XI-a A și doi din clasa a X-a A . 

Oala de sarmale a 
bunicii

 Muzeul  Județean 
Satu Mare împreună cu 
Electrolux SA România au 
o rgan iza t  s âmbă tă ,  18 
februarie un eveniment în 
care au fost testate mașini de 
gătit fabricate la Satu Mare. 
Echipa Electrolux a oferit 
date și informații utile în 
legătură cu modalitățile de 
folosire eficientă a acestor 
mașini, preparatele vedetă 
fiind sarmalele gătite în oale 

de lut. Evenimentul s-a 
desfășurat  în  să l i le  de 
e x p u n e r e  t e m p o r a r ă  a 
Muzeului Județean Satu 
Mare, săli care găzduiesc o 
interesantă expoziție cu oale 
de sarmale aparținând mai 
multor muzee din România. 

Schwabenhof 
L&L oferă sucuri 
natural de mere 

și sfeclă

 S o c i e t a t e a 
Schwabenhof L&L SRL 
f u n c ț i o n e a z ă  î n 
localitatea Ciumești, 
județul Satu Mare. Face 
parte din renumitul 
G r o u p  L i n d n e r  c u 
s e d i u l  î n  A r n s t o r f 
G e r m a n i a ,  fi i n d  o 
societate joint-venture, 
c u  5 0 %  c a p i t a l 
românesc. 

 Principalul scop pe 
termen lung al grupului 
es te  de  producț ie  a 
p r o d u s e l o r  a g r i c o l e 
ecologic, axându-se pe 
fructe, legume, cereale, 
creșterea de porci și vite 
și ulterior prelucrarea 
p r o d u s e l o r  p r o p r i i 
ag r i co le  în  p roduse 
alimentare bio. Este un 
concept nou, după un 
drum lung a societății 
mamă din Germania, plin 
de eforturi și greutăți, va 
aduce beneficii pe viitor, 
mizând în primul rând pe 
sănătatea oamenilor și 
p r o t e c ț i a  m e d i u l u i 
înconjurator.

 În luna ianuarie 
2017 a fost prezentat pe 
p ia ța  p r imu l  p rodus 
propriu, sucul de mere, 
profitând și de experiența 
pa r tene ru lu i  român , 
familia Löchli, care în 
urma de 20 de ani a mai 
produs suc de mere, de 

care își amintește tot 
județul. Putem afirma 
astfel că în Ciumești 
reînvie tradiția. 
Produsul este unul 100% 
natural, obținut din fructe 
p r o a s p e t e  a t e n t 
selecționate, spălate, 
m ă c i n a t e ,  p r e s a t e , 
pasteurizate și ambalate 
bag-in-box de 3L. Sucul 
nu conține conservanți, 
coloranți, apa și nici zahăr 
adăuga t ,  fi ind  c rea t 
pentru cei ce preferă 
sănătatea din natura.

 Firma acordă o 
a t e n ț i e  d e o s e b i t ă 
respectării întocmai a 
procesului tehnologic, 
no rme lo r  de  ig ienă , 
alegerii cu foarte mare 
atenție a materiei prime, 
respectiv a fructelor și 
instruir i i  personalului 
p e n t r u  a  g a r a n t a  o 
m a x i m ă  s a t i s f a c ț i e 
beneficiarilor produsului 
final.

 A c t i v i t a t e a  d e 
producție se desfășoară 
într-un spațiu modern, 
igienic, conform normelor 
UE, în comuna Ciumești 
din județul Satu Mare.

O f e r ă  u r m ă t o a r e l e 
produse:
-suc de mere (3 l; 0,33 l)
-suc de mere și sfeclă 
15% (3 l)
-suc de mere și sfeclă 
50% (3 l)

Contact: 
F a c e b o o k . c o m  - 
Schwabenhof L&L SRL
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Un drum cât o sută de vieţi – 
Expoziţie de Renée Renard

 Muzeul Judeţean Satu Mare a 
găzduit expoziţia”Un drum cât o sută de 
vieţi” a artistei Renée Renard la Secţia de 
Artă a Muzeului Judeţean Satu Mare, P-ţa 
Libertăţii nr. 21, , cu ocazia comemorării 
deportării cetățenilor români de origine 
germană în Rusia.

 Expoziția a avut ca temă descoperirea 
rădăcinilor și a istoriei familiei artistei care 
provine din urmașii coloniștilor germani și 
francezi stabiliți în Banat, în secolul XVIII. 
Istoria individuală a familiei (bunici deportați 
în Rusia, străbunici deportați în Bărăgan, tată 
condamnat la muncă forțată la Canal, mamă 
exmatriculată din facultate) este pusă în 
contextul unei istorii colective asemănătoare 
pentru perioada de după cel de-al doilea 
război mondial (aproximativ 68.000 de 
persoane deportate în Rusia, 40.320 de 
persoane deportate în Bărăgan, 100.000 
persoane condamnate de-a lungul anilor la 
muncă forțată la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, un număr considerabil de tineri 
exmatriculați din instituțiile de învățământ 
superior).

 „Este povestea familiei mele franceze 
din Tomnatic, cu rădăcini în Lorena secolului 
XVIII. O istorie reconstituită din fotografiile, 
documentele şi scrisorile dintr-o cutie veche 
pe care ani de-a rândul nu am avut puterea să 
o deschid. O târzie dar absolut răvăşitoare 
înţelegere a ceea ce înseamnă cu adevărat 
„plecare”, „despărţire”, „dezrădăcinare”. 
Deportar i le  bunici lor  în  Rusia ,  a le 
străbunicilor în Bărăgan, ale tatălui la Canal. 
Dedublarea la care eşti în pemanenţă supus, 
atunci când eşti nevoit să trăieşti după cum 
vrea ISTORIA. Dar o la fel de profundă 

înţelegere a faptului că te poţi întoarce 
„acasă” chiar dacă acolo nu te mai aşteaptă 
n ic io  casă ;  că  puterea  c redin ţe i  ş i 
supravieţuirea Spiritului te salvează chiar şi 
atunci când Istoria pare să nu-ţi mai dea nicio 
şansă” - Renée Renard.

 Expoziția este construită pe un 
segment documentar (de arhivă) și unul de 
interpretare artistică,  lucrările fiind cuprinse 
în următoarele subtitluri: Rădăcini, până la 
cer; Capcană pentru vise; Rămas bun. Pentru 
totdeauna; Din Rusia, cu dragoste şi Notre 
Père, Vaterunser, Miatyánk, Tatăl Nostru, Pai 
Nosso.

 ” R Ă M A S  B U N .  P E N T R U 
T O T D E A U N A ” ,  1 8  m a r t i e  1 9 5 5 . 
”Bunica mea Prinz Aurelia își ia rămas bun de 
la tatăl ei, Haman Dominic. Întorși recent la 
Tomnatic după 4 ani de deportare în Bărăgan, 
deposedați de casă, fabrică și pământ, 
străbunicii au fost nevoiți să plece definitiv 
din România. Deși străbunicul a mai trăit 
până în 1964, bunicii mele nu i s-a mai permis 
niciodată să-l revadă” - Renée Renard. 

 ”DIN RUSIA, CU DRAGOSTE”
”Bunica mea a păstrat cu grijă, într-o cutie din 
lemn cu capac pictat, toate scrisorile pe care 
bunicul i le-a trimis din Rusia. Mi-a fost 
extrem de greu să decid dacă pot îndrăzni să 
citesc gânduri care nu-mi erau adresate sau 
dacă ele trebuie să rămână acolo, închise 
pentru totdeauna. Am găsit un mesaj de 
îmbărbătare adresat bunicii, scris în grabă, în 
ziua deportării sale în Rusia; cărți poștale în 
care cerneala se decolorase demult dar 
ștampila “CENZURAT” își păstrase aceeași 
intensitate ca în prima zi; o fotografie din 
lagăr, în care doar ochii rămăseseră vii în 
bunicul meu odinioară atât de chipeș; scrisori 
pe un pergament atât de subțire încât literele 

de pe o față și de pe cealaltă a paginii se 
suprapuneau într-o nouă scriere, aproape de 
neînțeles; bucăți mici de hârtie cusute una de 
cealaltă, ca să fie loc pentru cât mai multe 
cuvinte. Am aflat că “skoro domoi” în limba 
rusă înseamnă “mergem în curând acasă” și 
că aceste cuvinte erau rostite mereu, în 
speranța că într-o zi chiar așa va fi. Și am 
înțeles că, la un moment dat, cel mai greu 
lucru din viață poate fi să faci rost de o bucată 
de hârtie ca să scrii acasă.” - Renée Renard. 

 Lucrări din proiectul “Un drum cât o 
sută de vieți” au fost selectate în competiţii şi 
manifestări internaţionale (Rignac/ Franţa, 
Evora/ Portugalia, Madrid şi Insulele Canare/ 
Spania, Klaipedia/ Lituania, Lousã şi Candal/ 
Portugalia, Denton (Tx)/ SUA, Salonic şi 
Veria/ Grecia, Xi'an/ China, Portet-Sur-
Garonne/ Franța) iar una din lucrările din 
seria “Rădăcini” a obținut premiul primăriei 
din Portet-Sur-Garonne/ Franța, cu ocazia 
Triennale Européenne de l 'Estampe 
Contemporaine (2016).

 Până în prezent expoziția a fost 
prezentată la Galeria Helios din Timișoara 
(2013), Festivalul Păcii din Sarajevo/ Bosnia 
și Herțegovina (2014), Muzeul Stefan Jäger 
din Jimbolia (2015), Centrul de Cultură și 
Dialog Friedrich Teutsch din Sibiu (2015).

 ContiTech, unul dintre cei mai mari 
furnizori internaționali de produse din 
plastic şi cauciuc, anunță numirea lui Maik 
Niewoehner în funcția de director al 
ContiTech Romania. El îi urmează în 
funcție lui Bernd Steinebronn, care a 
ocupat această poziție timp de peste 13 ani.

 Niewoehner lucrează în cadrul 
Continental de peste 18 ani, unde a ocupat 
diferite poziții de conducere în mai multe 
locații ContiTech din Germania. Înainte să 
preia managementul ContiTech Timișoara, 
Maik Niewoehner a ocupat funcția de director 
economic al unității de producție din 
Oppenweiler, Germania, fiind în același timp 
responsabil pentru departamentele Finance & 
Controlling din locațiile ContiTech la nivel 
global.

 „Cu mai bine de un deceniu în urmă, în 
locul halei în care ne aflăm astăzi, nu era decât 
un câmp şi este de-a dreptul impresionant, 
privind în urmă, unde s-a ajuns. În acest 
moment, aproximativ 6% din cererea 
mondială și peste 20% din cererea europeană 
de țevi pentru sistemele de aer condiționat ale 

mașinilor sunt produse în fabrica din 
Timișoara”, a declarat Maik Niewoehner, 
directorul unității de producție.

 În perioada 1999-2015, Continental a 
investit 1,13 de miliarde de euro în activităţile 
din România. Toate cele 5 divizii Continental 
sunt reprezentate în România. Continental 
deţine șapte unităţi de producţie și patru centre 
de cercetare şi de dezvoltare în Timişoara, 
Sibiu, Carei,  Nădab, Brașov şi  Iaşi. 
Continental este partener al unui joint-venture 
în Slatina şi are un centru de distribuţie al 
anvelopelor în București. Continental avea la 
finalul anului 2015 aproximativ 16.500 de 
angajaţi și și-a mărit echipa în 2016 cu peste 
1.000 noi membri în România.

 Sursa: www.continental-corporation.com

Contitech România are un nou director
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SFERA DRW

 Compania M SYS a fost înființată 
în 2006  având ca obiect de activitate 
execuția și proiectarea lucrărilor de 
instalații electrice,.  De la înființare și 
până în prezent dezvoltarea unor noi 
ramuri de activitate, toate autorizate 
conform legilor în vigoare, a generat o 
preocupare continuă de provocări pentru 
echipa firmei și crearea unui portofoliu 
generos de servicii cu care vin în 
întâmpinarea clienților.

 Încă de la început, misiunea firmei s-
a definit, așa cum și sloganul acesteia o 
spune,  „Oriunde oricând pentru instalații 
electrice și sisteme integrate de securitate”  
pe care le întâlnesc în activitatea de zi cu zi, 
cu soluțiile potrivite, menite să satisfacă 
exigențele pieței și o dezvoltare continuă 
conform cerințelor sistemelor din aceste 
domenii.

 Viziunea se concretizează în 
încercarea de a schimba modul în care 
oamenii percep importanța sănătății lor și a 
celor din jur, a execuției, a utilizării și a 
menținerii în bune condiții de funcționare  a 
instalațiilor și a lucrărilor de construcții din 
viața lor de zi cu zi. Implementarea acestei 
viziuni pleacă, în primul rând, de la cea a 
consolidării continue a unei echipe bine 
pregătite și formată.

 Valorile pe care le cultivă încă de la 
înființarea companiei le însoțesc munca și îi 
ajută să fie mai aproape de succes cu fiecare 
proiect derulat și dus la bun sfârșit.
Ÿ Focus pe client. Dorințele clienților le 

ghidează munca și se implică puternic 
pentru ca la finalul fiecărui proiect să 
primească un sincer “mulțumesc” din 
partea acestora.

Ÿ Respectarea angajamentelor. Să respecte 
și să fie respectați este important atât 
pentru firmă, cât și pentru partenerii lor, 
astfel încât, încearcă îndeplinirea 
angajamentelor stabilite de comun acord 
în cele mai bune condiții.

Ÿ Perseverență și ambiție. Își concentrează 
energia pentru a găsi soluțiile cele mai 
potrivite nevoilor clienților.

Ÿ Respectarea mediului înconjurător. 

Fiecare soluție oferită se naște sprijinită 
de încercarea de a respecta natura și 
mediul înconjurător.

Ÿ Spiritul de echipă. Fiecare membru al 
echipei M SYS este important, iar 
abilitățile lui sunt unice, trebuie 
respectate și valorificate la adevăratul 
potențial. 

Ÿ Servicii oferite:
Ÿ Proiectare, execuție și întreținere 

instalații electrice;
Ÿ Proiectare, execuție și întreținere sisteme 

supraveghere video;
Ÿ Proiectare, execuție și întreținere sisteme 

și instalații de detecție, semnalizare și 
avertizare în caz de efracție;

Ÿ Proiectare, execuție și întreținere sisteme 
și instalații de semnalizare, alarmare si 
alertare în caz de incendiu;

Ÿ Execuție și întreținere a sistemelor și 
instalaților de limitare și stingerea 
incendilor (sisteme sprinkler);

Ÿ Execuție și întreținere control acces;
Ÿ Execuție și întreținere sisteme IT;
Ÿ Sisteme de electroalimentare pentru 

aplicați critice (UPS, Generatoare);
Ÿ Mentenanță a sistemului de evacuare 

pasivă a fumului și gazelor fierbinți;
Ÿ Mentenanță generală;
Ÿ Consultanță;

Cui se adresează?
 Serviciile M SYS se adresează atât 
segmentului industrial cât și persoanelor 
juridice și fizice aflate în România.

 Activitatea M SYS acoperă și 
statutul de antreprenor general prin care își 
asumă răspunderea față de beneficiar pentru 
executarea de lucrări, având un grad de 
complexitate ridicat, în baza contractului de 
subantrepriza convenit cu acesta și în 
termenele de execuție agreate.

Avantajele colaborării cu M SYS:
1.Serviciu de intervenții;
2.Echipa este formată din meseriași 
specializați într-o gamă largă de domenii de 
lucru, care asigură satisfacerea exigențelor 
pieței și angajamentul execuției unor lucrări 
bine efectuate.
3.Practică prețuri competitive și respectă 
termenele stabilite de comun acord.
4.Dispun de o gamă largă de echipamente și 
unelte ce vin în sprijinul îndeplinirii 
proiectelor noastre;
5.Oferă consultanță gratuită în constatarea 
defectelor și găsirea celor mai potrivite 
soluții.

Portofoliu:
-Autonet Group
-Tarr&Tarr SRL
-Casco International GMBH
-Consult Scolari

-Helbert SRL
-Weingut Brutler&Lieb SRL
-Truck Zone 75 BNK SRL
-Alcedo SRL
-Kreativ SRL
-Prodeximp SRL
-Varga Qatro SRL
-Garden Desing SRL
-Ricosta ROMANIA SRL
-Electrolux Romania
-Municipiul Satu Mare
-Primăria Comunei Tîrșolt
-Primăria Comunei Vetiș
-Primăria Comunei Doba
-GES Service
-Ratio Term SRL
-Gotec ROM SRL
-Grain Express SRL
-Organizația Caritas

Lucrări de referință :
Autonet Group

Castelul Karolyi Carei

Teatrul de Nord Satu Mare

Alcedo Carei

M SYS 
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Tășnad

Poziționare geografică

 Orașul Tășnad  este localizat în partea  de nord-vest a României, 
în compartimentul sudic al județului Satu Mare, la o distanță de 60 de km 
de municipiul Satu Mare, 25 de km de municipiul Carei, 60 de km de 
municipiul Zalău  și 85 de km de municipiul Oradea.

Pagini de istorie

 De-a lungul timpului, orașul Tășnad  a purtat mai multe 
denumiri - possession Tasnad (1246), Tasnad (1279), Taschnath (1600), 
Taschnad (1753), Tasnad (1808), Tesnada (1816), Tressenberg, apoi 
Tressenburg (1758). Prima atestare documentară a localității Tășnad a 
fost anul în 1021, iar apoi în anul 1246, la curtea regelui Bela al Ungariei, 
unde se menționează despre Tășnad  că a fost o moșie episcopală. În anul 
1456, localitatea este menționată drept oppidum Tasnad, iar în anul 
1474, Episcopul Ardealului îi cere regelui Matei Corvin dreptul de a 
construi în Tășnad  o cetate din lemn sau de piatră. Din nou, în anul 1599, 
localitatea este menționată oppidum Tasnad. Pentru sporirea forței de 
muncă  a zonei, între anii 1740-1750 sunt colonizate familii de șvabi. 
După 1918, în Tășnad  se instituie administrația românească,  iar în 
urma Dictatului de la Viena din 1940 administrația maghiară până  în 
1944, când Ardealul este eliberat și se reinstituie administrația 
românească.  Până în anul 1948, localitatea Tășnad a aparținut județului 
Sălaj. Din anul 1948, până  în 1968, localitatea a făcut  parte din 
teritoriul administrativ al Regiunii Maramureș. Între anii 1952-1960, 
localitatea a aparținut de Raionul Carei, iar în anul 2000 orașul Tășnad a 
fost atestat ca stațiune turistică.

Patrimoniul cultural și spiritual și agreement

  Principalele atracții ale zonei sunt: {trandul termal (pe care îl 
vom prezenta pe larg la capitolul Agrement); Castelul Cserey Fischer 
(pe care îl vom prezenta pe larg la capitolul Vestigii istorice și 
monumente de arhitectură); Muzeul orășenesc  (găzduit în castelul sus-
menționat  și  pe  care  îl   vom prezenta  pe  larg la  capitolul Cultură);  
Biserica Reformată  (pe  care  o  vom  prezenta  pe  larg  la  capitolul 
Spiritualitate); siturile arheologice (cu dovezi ale culturii neolitice 
Starcevo-Criș, eneolitice aparținând Culturii Otomani sau cele din 
epoca fierului/Hallstatt); Catedrala Ortodoxă "Sf. Maria"; Biserica 
Romano-Catolică; Biserica Greco-Catolică; Biserica "Sf. Grigore 
Teologul"; Casa de cultură  (ridicată  în primul deceniu al sec.  XX,  cu  
atribute arhitecturale certe, ce justificau, la vremea respectivă, destinația 
de cazinou ce i-a fost acordată).

Proiecte de dezvoltare

 Dintre proiectele de dezvoltare ale orașului Tășnad,  putem 
enumera: realizarea unei Baze de Tratament; construirea noului sediu al 
Primăriei; realizarea unei Baze Sportive multifuncționale în Zona de 
Agrement a orașului; realizarea unui parc de distracții adiacent bazei 
termale; reabilitarea drumului de acces la Zona de agrement Tășnad; 
reabilitarea rețelei stradale din orașul Tășnad; reabilitarea spațiilor verzi 
din zona centrală a orașului Tășnad.

Livada

Date  geografice și administrative

 Poziționat la intersecția a două artere importante ale județului, și 
anume DN 1C Cluj-Napoca - Dej - Baia Mare - Halmeu și DN 19 Oradea 
- Carei - Satu Mare - Negrești-Oaș - Sighetu Marmației cu varianta 19A 
spre punctul de frontieră Petea, orașul Livada este împărțit în două  de 
râul Racta (Egerul Mare) situat între Câmpia Someșului și cea a Turului. 
În plus, orașul este străbătut și de calea ferată  Satu Mare - Bixad. Livada 
are în componența sa următoarele  localități: Livada (reședință de oraș), 
Dumbrava, Adrian și Livada Mică.

Monografie

 Așezarea Livada este locuită încă din epoca pietrei și a 
bronzului, fapt dovedit de urmele materiale descoperite în zonă,  cum ar 
fi  depozitul de bronz compus din topoare de luptă  cu disc și spin și 
așezarea  dacilor liberi din sec. II-IV  d.H. Cât privește datările 
consemnate în documentele scrise, localitatea este mentionată în anul 
1270, iar până  în anul 1932, această localitate a fost împărțită  în trei 
părți distincte: Sartiuz (Sarkoz),  Ujlak (care cuprindea satele Livada 
Mică și Adrian) și Dumbrava (care atunci se întindea până  la Medieșu-
Aurit). Însă, după  anul 1932, localitatea Livada a devenit o singură 
unitate administrativ-teritorială, cuprinzând un teritoriu de la Botiz până 
în Orașu Nou. Ca semne de dezvoltare, Livada se poate lăuda că a avut, 
din cele mai vechi timpuri, poștă  și telecomunicații, făcând legătura cu 
centrele mari ale zonei.

Cultură, învățământ și atuuri turistice

 Azi, în  orașul Livada procesul de învățământ  se desfășoară în 
școlile generale existente  în toate  satele  aparținătoare  comunei  
Livada și  la  Grupul Școlar "George Barițiu", toate dotate cu câte o 
bibliotecă. În plus, aici există și o bibliotecă orășenească. Pentru scopuri 
culturale, în anul 1951 a  fost construit un cămin cultural, care azi are 
destinația de sală  de spectacole. Portul popular nu se mai păstrează,  
însă  câteva  obiceiuri vechi mai  dăinuie:  cusutul,  țesutul, torsul, 
croșetatul.  Dintre cele  mai  importante  obiective turistice ale  orașului  
Livada menționăm: Biserica Reformată Livada și Castelul Vécsey (pe 
care le vom prezenta pe larg la capitolele tematice), Parcul dendrologic 
și Monumentul Eroilor.

Proiecte de dezvoltare

 În prezent, centrul de oraș  are un sistem centralizat de 
alimentare cu apă, un sistem de canalizare și o stație de epurare în stare 
funcțională. Extinderea acestor rețele este în faza studiului de 
fezabilitate. Prin proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Satu Mare" se va face o extindere a rețelei de 
apă și apă uzată pe raza întregului teritoriu al orașului, urmând ca după 
aceea să se extindă lucrarea și la localitățile aparținătoare  orașului. 
Livada este legat la rețeaua electrică națională, dar nu dispune de o rețea 
de termoficare. Printre  proiectele finalizate de  către   Primăria  
Orașului Livada se  numără: extinderea rețelei de canalizare prin 
programul SAPARD  finalizat în anul 2008; creșterea  competivității și a 
capacității administrative, prin aplicarea proiectului "Elaborarea 
strategiei de dezvoltare a orașului Livada până în 2020" (finalizat  în 
anul 2012).
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Vineri
24

martie

Concert simfonic în colaborare cu Ambasada 
Japoniei la Bucureşti
Dirijor:SHINYA OZAKI  

Sala Filarmonicii      Ora 18:30  

Joi 
30

martie

Concert Simfonic 
Dirijor:DONALD APPERT – S.U.A   
Soliști :ROCCO PARISI – clarinet

Sala Filarmonicii      Ora 18:30  

Filarmonica ”Dinu Lipatti” Satu Mare

Teatrul de Nord Satu Mare
SECȚIA ROMÂNĂ

AI PROMIS, TE ROG SĂ MORI!
de Cornel Udrea
Teatrul de Nord Satu Mare      Ora 19:00
Regia artistică: Andrei Mihalache
Scenografia: Maria Botar
Distribuţia:
Camil Smântână-Beclean - Vasile Blaga
Aurica Smântână - Carmen Frățilă
Doctorul Petrică - Romul Moruțan
Andrei Țarălungă - Cornel Miron/Stelian Roșian
Poștașul Vasile - Tibor Székely
Julieta - Crina Andriucă
Operatorul TV - Sergiu Tăbăcaru/Cristian 
Iorga/Cristian But
Viceprimărița - Rora Demeter
Sculptorul - Cristian Dan

Marți
28

martie

CABINIERUL
de Ronald Harwood
Teatrul de Nord Satu Mare      Ora 19:00

Regia artistică: Ovidiu Caița
Scenografia: Alexandru Radu
Light design: Lucian Moga, Alexandru Dancu
Peruchier: Marius Reitter
Distribuția:
Domnul - Radu Botar
Norman - Ciprian Vultur
regizor tehnic: Botos Enikő
sufleur: Yvette Princz
sunetiști: Vlad Giurge, Gabriel Koka
lumininiști: Ioan Iluță, Ciprian Fogaș

Nu mă aștept ca cineva să mai vină azi la teatru doar 
ca să vadă două ore din agonia unui actor decrepit, 
într-un teatru mutilat, aflat la capătul unei lumi în 
agonie. Cred că suntem în fața unui text despre 
descompunere și destrămare, frici organice și 
esențiale ale fiecăruia dintre noi. Și despre asta am 
încercat să vorbim, fiecare în felul în care am avut 
curajul să ne descoperim. Sigur că, în același timp, 
spectacolul pune în discuție sensul artei, al teatrului, 
în perioade incerte pentru societate. Punem întrebări 
despre statutul artistului și relația lui cu lumea. Dar 
nu acesta este scopul principal al demersului nostru. 
Dincolo de lumea din culise, pe care publicul nostru 
o poate găsi interesantă, spectaculoasă, unică (în 
același timp, meschină și sordidă) încercăm să găsim 
ce aparține fiecăruia dintre spectatorii noștri, ce-i 
mișcă și ce-i face să se întoarcă reflexiv asupra 
propriilor vieți.    

Ovidiu Caița, regizor

Joi
23

martie

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
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HARAP ALB
Teatrul de Nord Satu Mare     Ora 10:00,
Regia artistică: Marius Costache
Scenografia: Cristian Gătina
Distribuţia: Carol Erdos, Andrei Stan, Cristian 
Iorga, Alexandra Odoroagă, Stelian Roşian, Cristian 
But, Carmen Frăţilă, Tibor Székely, Cornel Miron, 
Ioana Cheregi, Dorina Nemeş, Crina Andriucă, 
Roxana Fânaţă, Anca Dogaru, Rora Demeter, Cristian 
Dan, Adriana Vaida, Lucia Maria Racşan

Luni
13

martie

Se mai joacă în: 27 Mar 2017 ora 10:00, 
27 Mar 2017 ora 16:00, 28 Mar 2017 ora 10:00
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 Grupul Financiar Banca Transilvania lansează BT Mic, 
companie dedicată finanțării afacerilor mici. Acest start-up 
completează rolul BT de susținere a antreprenorilor din România, 
iar segmentarea clienților companii la Banca Transilvania este 
acum următoarea: micro, IMM, clienți corporativi şi mari clienți 
corporativi.

Detalii:
    Prin BT Mic sunt acordate finanțări antreprenorilor care au o cifră de 
afaceri anuală de până la 1 milion de lei, indiferent de domeniul de 
activitate şi de forma de organizare: societăți comerciale, persoane 
fizice autorizate, întreprinderi/asociații familiale, întreprinderi 
individuale, liber profesionişti, persoane care desfăşoară activități 
economice.

 Împrumuturile sunt oferite dacă firmele au cel puțin 3 luni de 
activitate economică. Creditele pot avea ca destinație susținerea şi 
dezvoltarea activității de zi cu zi, achiziționarea de marfă, plata 
furnizorilor, investiții în puncte de lucru şi/sau deschiderea unora noi, 
achiziția de maşini/utilaje etc.
 
 Prin BT Mic, abordarea clienților este individuală, 
personalizată, având ca obiectiv înțelegerea fiecărei afaceri şi agreerea 
unei structuri de finanțare care să asigure dezvoltarea acesteia într-un 

mod sustenabil. Clienții beneficiază de flexibilitate în ceea ce priveşte 
garanțiile solicitate şi de sume de până la 120.000 de lei.

 Perioada de acordare a creditelor este de până la 7 ani.

 Împrumuturile sunt acordate rapid prin intermediul rețelei BT 
Mic şi a Băncii Transilvania.

 BT Mic este coordonat de Cristina Șindile, director general, 
persoană cu experiență relevantă în microfinanțare.
“BT Mic este o inițiativă a echipei noastre, devenită start-up al 
Grupului Financiar Banca Transilvania prin care ajutăm afacerile mici 
să crească. BT, ca bancă a oamenilor întreprinzători, are acum cel mai 
mare ecosistem de susținere a IMM-urilor din România”, a declarat 
Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

 Banca Transilvania este a doua bancă din România, în funcţie 
de active. Activitatea sa este organizată pe trei linii principale de 
business: Corporate, IMM şi Retail. BT are peste 7.300 de angajaţi, 550 
de sedii şi 2,2 milioane de clienţi. Strategia băncii este susţinută de 
acţionari internaţionali, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD) şi IFC – Banca Mondială. BT a fost desemnată în 
2016 „Cea mai bună bancă din România” de către publicația 
internațională Euromoney.

Banca Transilvania lansează BT MIC, companie 
dedicată finanțării afacerilor mici

FEBRUARIE 2017

Noua colecție a brandului Inedit sezon primavera –vară 
2017

 Noua colecție a brandului Inedit, dedicate sezonului primavera-vară 2017 
surprinde prin prospețime și varietate. Ținutele de zi se definesc printr-o 
cromatică pastelată sau culori profunde, animate de bogate printuri florale și de 
inspirație boho. 

 Contrastele, elementele etno, volanele și prezența denimului conferă 
personalitate pieselor vestimentare. Grafismul liniar, un alt element cheie al sezonului, 
redesenează silueta și scoate în evidență feminitatea. Rochiile pentru evenimente, de 
cocktail și de seară sunt realizate din stofă satinată și mătase, cu inserții din dantelă  și 
un croi care accentuează talia. 

 Ținutele dedicate bărbaților au un cloi slim, cambrat. Costumul clasic este 
îmbogățit prin prezența materialelor prețioase, a culorilor extravagante și texturilor. 
Contrastele cromatice subliniază raportul armonios dintre eleganță, sobrietate și stil. 

 Conceptul de bază în jurul căruia se dezvoltă colecția este autenticitatea. 
Piesele vestimentare, cu finisaje impecabile și o linie de croi clasică reinterpretată în 
conformitate cu cele mai noi tendințe, au menirea de a vă pune în prim-plan 
personalitatea – o ținută impecabilă garantează o apariție memorabilă. Creațiile Inedit 
realizate în serie limitată, sunt disponibile în magazinul de pe strada Vânătorilor, 
numărul 11 sau online la www.ineditfashion.com. 

http://www.ineditfashion.com
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