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Stimati membrii DRW,

Avem placerea sa va informam ca DRW a castigat un grant de promovare online de laGOOGLE in 

valoare   de 10.000 USD / luna, pe o perioada nedeterminata.pentru promovarea gratuita a 

organizatiei noastre.
Va invitam sa profitati si dumneavastra de aceasta oportunitate care va ofera urmatorul avantaj 

major:
-         promovare online pe Google, prin cautare, folosind cuvinte cheie.

O promovare google adwords costa foarte mult o societate pe luna...iar noi pentru membri nostri am 

putea furniza acest serviciu in mod gratuit.
Pentru a intelege modul de operare  aveti in continuare informatiile necesare :

https://www.google.ro/intl/ro/nonprofits/products/#adwords#tab3
Termenul limita pana la care rugam sa va anuntati interesul este de 10 iunie.

Cu stima,
Consiliul director al DRW

MAI 2017

Începând cu 20 iunie ora 10.00 va fi activă 
aplicația de înscriere online

în cadrul Programului 
UNCTAD/EMPRETEC România

 EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă 
întreprinzătorilor instruire și asistență tehnică, precum și un cadru 
instituțional pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale și 
creșterea competitivității pe piața locală.

SumiRiko AVS Romania își mărește 
echipa

SumiRiko AVS Romania, membră a gigantului concern 
japonez Sumitomo Riko, lider incontestabil mondial pe piața 
de automotive, sector sisteme antivibrații, a organizat în data 
de 8 Iunie 2017 la Casa de Cultură a Sindicatelor (Piața 25 
Octombrie, Satu Mare) târgul carierelor. 

https://www.google.ro/intl/ro/nonprofits/products/
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 Angajatorii care încadrează în muncă 
studenți și elevi în perioada vacanțelor 
școlare, conform Legii 72/2007, pot 
beneficia de un stimulant financiar lunar egal 
cu 50% din valoarea indicatorului social de 
referință al asigurărilor pentru somaj și 
stimularea ocupării forței de muncă în 
vigoare prevăzut de Legea 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă cu 
modificările și complectările ulterioare.

 Perioada maxima de acordare a 
stimulentului financiar este de 60 de zile 
lucrătoare in anul calendaristic respectiv. 
Pentru a beneficia de acest stimulant, 
angajatorii trebuie să incheie o convenție cu 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de muncă Satu Mare în termen de 30 de zile 
de la data angajării.

Ÿ  În vederea încheierii convenției, 
angajatorii depun la agenție o cerere 
insoțită de următoarele documente:

Ÿ tabel  nominal cu studenții și elevii 
încadrați

Ÿ actul de identitate al elevului sau 

studentului
Ÿ copia contractului de muncă
Ÿ adeverință eliberată de instituția de 

învățământ prin care se atestă că persoana 
are statut de student sau elev și urmează 
cursurile într-o formă de învățământ de 
stat sau particular, înființată potrivit legii, 
cuprizând și precizarea expresă a 
perioadei de vacanță.

 Informații suplimentare se pot obține 
la AJOFM Satu Mare ,strada Ion Ghica nr.36 
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

 -36 de luni, in cazul in care ucenicia 
la locul de munca se organizeaza pentru 
dobandirea competentelor corespunzatoare 
unei calificari de nivel 3.

 Salariul de baza lunar, stabilit prin 
contractul de ucenicie , este cel putin egal cu 
salariul de baza minim brut pe tara in 
vigoare.

 Angajatorul care incheie un contract 
de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, 

poate solicita si beneficiaza, la cerere, de 
60% din valoarea indicatorului social de 
referinta al asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca, in 
vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca,cu 
modificarile si complectarile ulterioare.

 Agentii economici care doresc sa 
incheie contracte de ucenicie, se pot adresa 
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 
Munca Satu Mare, strada Ion Ghica nr.36. 
telefon 0261/770237.

Sprijin privind încadrarea în muncă a 
studenților si elevilor pe perioada vacanțelor școlare.

MAI 2017

 Luni, 22 mai 2017, ambasadorul Germaniei în România, 
domnul Cord Meier-Klodt, s-a aflat într-o vizită oficială în județul 
Satu Mare. 

 Acesta a avut o întrevedere cu autoritățile județene și locale, fiind 
primit de prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip, preşedintele 
Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba şi primarul municipiului 
reşedinţă de judeţ, Kereskényi Gábor. Ambasadorul a fost însoţit de 
preşedintele de onoare al Forumului Democrat German (FDG) din 
Transilvania de Nord, Johann Forstenhaizler, preşedintele FDG în 
judeţul Satu Mare, Ioan Leitner şi de către preşedintele Asociaţiei 
Economice Germano-Române pentru Regiunea de Nord Vest (DRW), 
Iuliu Cadar. 

 Încă de la începutul discuţiilor, ambasadorul Meier-Klodt a 
apreciat aspectul multietnic și diversitatea culturală a județului Satu 
Mare, pe care l-a denumit o adevărată mini-Europă – români, maghiari, 
germani și alte naționalități contribuind la aceasta de sute de ani într-o 
bună conviețuire, subliniind că Germania va sprijini în continuare 
moștenirea germană în județ. 

 În continuare, ambasadorul a  subliniat principalele direcții de 
acțiune pe care şi le-a propus în mandatul său diplomatic, şi anume 
promovarea formării profesionale în sistem dual (Satu Mare alături de 
judeţul Brașov fiind pionieri în acest domeniu, prin proiectul 
implementat de o companie germană în parteneriat cu Liceul Tehnologic 
”Simion Bărnuțiu” în comuna Foieni și dezvoltarea la Carei a 
învățământului în limba germană până la nivel liceal). În acest moment 
există clase cu predare  în limba germană doar până la nivel de gimnaziu. 
În finalul întâlnirii, ambasadorul a afirmat că dorește continuarea 
relațiilor strânse,  cu județul Satu Mare. 

 Ambasadorul Cord Meier-Klodt a participat și la o întâlnire cu 
reprezentanții Asociației Economice Germano-Române pentru 
Regiunea de Nord Vest și a vizitat firma Autonet. Au fost prezenți Mihai 
Lieb, președinte Autonet, în calitate de gazdă, Iuliu Cadar, Dan 
Brumboiu, Tiberiu Markos, Josef Hoelzi și Csaba Knech, atât în calitatea 
pe care o dețin în cadrul asociației, cât și ca și reprezentanți ai firmelor lor. 
În cadrul întâlnirii s-au discutat teme precum, evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre Germania și România și învățământul dual. Domnul 
ambasador i-a asigurat pe cei prezenți de tot sprijinul ambasadei 
Germaniei și al său personal, în tot ceea ce ține de dumnealui pentru 
dezvoltarea și intensificarea învățământului dual în România.

Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt în vizită în județul Satu Mare



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

 Evenimentul a avut loc în data de 
6 mai, iar parcarea centrului comercial 
VIVO! (fostul Polus) din Cluj-Napoca a 
fost noua gazdă a Autonet Mobility Show, 
care s-a desfășurat pe o suprafață totală 
de 10.000 de metri pătrați.
 
 Datorită faptului că evenimentul a 
fost unul mai compact, acesta a fost unul 
mult mai dinamic și în ceea ce privește 
activitățile pregătite de către expozanți. 
Peste 100 de expozanți și-au prezentat la 
standurile lor ultimele noutăți din domeniu, 
dar au avut și  competiții destinate 
specialiștilor, concursuri și tombole cu 
premii atrăgătoare, jocuri antrenante și alte 
surprize. Autonet Mobility Show oferă 
oportunitatea perfectă pentru a interacționa 
în mod direct cu reprezentanții celor mai 
importanți producători de componente și 
piese de schimb, accesorii  auto și 
ech ipamen te  de  se rv ice .  În  p lus , 
departamentele și companiile Grupului 
Autonet au fost, la rândul lor, foarte bine 
reprezentate, așa cum sunt și conceptele de 
service, brandurile proprii și serviciile 
oferite de Autonet Import. 

 
 Partea profesională a fost, și de 
această dată, completată printr-un pachet de 
entertainment excelent. Ne bucurăm că nu 
ați ratat concertele extraordinare, pe 
parcursul cărora artiști au ridicat mereu 
publicul în picioare au susținut reprezentații 
electrizante pentru partenerii Autonet. 
Andra a fost  prezentă pe scena Autonet 
Mobility Show cu binecunoscutele sale 
hituri, apreciate mereu de iubitorii de 
muzică de toate vârstele. Veterani ai rock-
ului românesc, Cargo, au pregătit, la rândul 
lor, un playlist care include piese intrate în 
istoria genului din țara noastră. Set-upul 
este completat de Arpi & Zip Band, o trupă 
care propune coveruri după piese din 
topurile internaționale, atât mai vechi, cât și 
mai recente.
 
 Colțurile de relaxare au oferit, și de 
această dată, activități și surprize destinate 
întregii familii. În zona de degustare am 
pregătit un adevărat curcubeu de arome și 
texturi delicioase și surprinzătoare. Ne-am 
încântat și am savurat preparate din trufe și 
ciocolată, specialtăți din cafea, cocktailuri 
mojito, vinuri și țigări de foi. Doamnele și 
domnișoarele au avut ocazia să își 
desăvârșească trăsăturile apelând la 
serviciile de make-up și hair styling oferite 
de profesioniști experimentați, în colțul 
destinat exclusiv pentru ele. Nu puteam sa 
uităm de cei mici, astfel că am pregătit un 
colț special, cu activități distractive și 

educative pentru copii. Nu în ultimul rând, 
colțul caricaturilor v-a ajutat să luați acasă o 
amintire amuzantă, realizată de artiști 
autentici.
 
 Autonet Mobility Show Cluj-
Napoca 2017 reprezintă o evoluție majoră 
față de anii trecuți, dovedind, o dată în plus, 
că rămâne standardul în ceea ce privește 
even imente le  o rgan iza te  pe  p ia ța 
aftermarket auto din țara noastră. Îmbinarea 
dinamică a elementelor profesionale și cu 
cele de entertainment devine o tradiție din 
ce în ce mai apreciată de către partenerii 
Autonet, fapt pus în evidență de numărul de 
vizitatori care ne calcă pragul, număr care 
crește de la an la an. Vă invităm, așadar, la o 
nouă ediție a Autonet Mobility Show care 
va aduce și mai multe surprize. 

MAI 2017

Autonet Mobility Show la Cluj-Napoca.
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         EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă 
întreprinzătorilor instruire și asistență tehnică, precum și un cadru 
instituțional pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale și creșterea 
competitivității pe piața locală.
 
 Grupul țintă al Programului include: antreprenori existenți sau 
potențiali, top manageri, specialiști din organizații publice sau private.
Programul îşi propune, printre altele, dezvoltarea competenţelor 
personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; dezvoltarea 
metodelor moderne de afaceri; dezvoltarea capacităţii firmelor de a 
elabora şi implementa strategii de afaceri competitive; dezvoltarea 
contactelor şi reţelelor de afaceri.

         Programul constă în  organizarea a 4 workshop-uri de pregătire 
antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC, produsul de bază oferit 
participanților la Program, fiind atelierul de lucru pentru dezvoltarea 
competențelor personale antreprenoriale, dezvoltat de Universitatea 
Harvard împreună cu Management Systems International și McBeer & 
Co, care se va desfășura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

 Workshopurile vor fi organizate de OTIMMC: OTIMMC: 
Constanţa (30 iunie - 8 iulie), Iaşi (7-15 iulie), Craiova (11-19 
septembrie) şi Cluj-Napoca (20 - 28 octombrie).

 Bugetul: 504.000 lei, împărţită în mod egal celor 4 OTIMMC 
organizatoare.

 Beneficiari eligibili: persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, 
la data depunerii formularului de înscriere în Program, următoarele 
criterii de eligibilitate:

a) sunt cetățeni români sau cetățeni străini vorbitori de limbă română;
b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de 
Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;
c) se înscriu la activitățile prevăzute în Program, prin completarea 
formularului de înscriere;
d) participă pentru prima dată la un atelier EMPRETEC;
e) declară pe propria răspundere că vor participa continuu la toate 
activitățile workshop-ului pe perioada tuturor celor 9 zile de curs;
f) prezintă adeverință că sunt apți din punct de vedere medical pentru 
efort.

 Prin Program, se asigură:
- participarea gratuită la oricare dintre workshop-urile de pregătire 
antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, pentru aplicanții selectați în 
urma înscrierii în Program;
 -  cazarea și masa pentru participanții selectați;

 Înscrierea în Program se face on-line accesând siteul 
www.aippimm.ro
În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de 
gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 
participanţi/workshop..

 Pentru workshop-urile organizate în cadrul Programului, selecția 
participanților se va face în ordinea înscrierii în Program.

Informații suplimentare: pe site-ul   la sediul OTIMMC www.aippimm.ro
Cluj-Napoca, str. Horea, nr.3, etaj. III, tel. 0264-487224

Începând cu 20 iunie ora 10.00 va fi activă aplicația de înscriere online
în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC România

MAI 2017

 În data de 18.05.2017 în Sala mica de ședinte din cadrul 
Consiliului Județean Satu Mare, a avut loc o “Masă rotundă” cu tema 
“Piața muncii la nivelul  județului Satu Mare“, organizată de AJOFM 
Satu Mare în colaborare cu Asociația Economică Româno - Germană 
pentru Regiunea de Nord-Vest și în prezența Secretarului General al 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, d-na Iulia Cîrcei.

 La această întânire au participat și dl.Prefect Darius 
Filip,reprezentanți ai Coniliului Județean precum și ai Primăriei 
Municipiului Satu Mare.

 Subiectele principale dezbătute în cadrul acestei întâlniri au 
fost:
-situația forței de muncă înregistrată la nivelul AJOFM Satu Mare la 
30.04.2017;
-Programul de Formare Profesională pe anul 2017 la nivel de județ;
-prezentarea măsurilor de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în 
muncă a
șomerilor;

 Agenții economici prezenți,membrii ai Asociației și cei mai 
reprezentativi la nivelul județului Satu Mare (Autonova SA,Autonet 
Import SRL,GP SOFA SRL,ContiTech Fluid Automotive Romania 
SRL, Spencer Collection SRL,WOCO Pipe System Components 
Romania,STEIGER SRL,ELECTROLUX SA,ALFA VEGA 
SRL,Blach Steel Profesional SRL,ZES Zollner Electronic 
SRL,Asociația Camera Meșteșugarilor,etc) și-au exprimat nevoia de 
forță de muncă calificată la nivelul județului, problemele cu care se 
confruntă în selectarea personalului dorit, perspectivele de dezvoltarea 
economică a județului Satu Mare.

 Zilele culturale germane sătmărene s-au desfăşurat sub moto-ul 
„Să nu uităm rădăcinile” între 10 şi 12 mai. Programul a cuprins între 
altele reprezentaţii de teatru, o festivitate prilejuită de 25 de ani de la 
semnarea acordului de prietenie şi parteneriat româno-german, o 
sărbătoare a copiilor, un program de dansuri populare şi muzică de 
fanfară cât şi aniversarea a 10 ani ai ziarului „Schwabenpost”. 

 Oaspeţi ai zilelor culturale au fost deputatul FDGR Ovidiu 
Ganţ, Klaus Christian Olasz, referent la Ambasada RFG din Bucureşti, 
directorul executiv al FDGR Benjamin Jozsa, reprezentanţi ai FDGR 
Satu Mare, ai Primăriei şi Consiliului judeţean cât şi oameni de afaceri.
Din cauza ploii, sărbătoarei „Maibaum” nu a putu avea loc în Parcul 
Central, aşa cum era prevăzut, ci s-a desfăşurat în Sala centrului 
cultural, unde au avut loc şi reprezentaţiile de dansuri populare ale 
formaţiilor de copii, tineri şi adulţi cât şi concertul fanfarei din Foeni. 

 În cadrul zilelor culturale s-a organizat deasemenea o degustare 
de „strudli” şi de vinuri.

 Cu ocazia vizitei la Satu Mare, deputatul FDGR Ovidiu Ganţ a 
vizitat şi şantierul din Liceul Johann Ettinger, pentru a se informa 
despre avansarea lucrărilor de extindere a clădirii. 

“Piața muncii la nivelul  județului Satu Mare“ Zilele culturale germane sătmărene

http://www.aippimm.ro
http://www.aippimm.ro
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SFERA DRW

  Societatea comercială POSZET 
S.R.L. a fost infiinţată în martie 1994, 
acţionând pe piaţa  românească în 
domeniul de  instalaţii   în construcţii, 
având sediul in Satu Mare.

 Obiectul principal de activitate al 
societăţii este „Instalaţii in Construcţii".

 La început firma a avut 8 angajaţi. 
Cei mai mulţi dintre ei au lucrat la Firma de 
Construcţii  Judeţeană  împreună cu 
conducătorul  firmei. Şi în prezent, când 
numărul angajaţilor a ajuns la 65,  meşterii 
au fost  desemnaţi din răndul vechilor colegi 
cu experienţă, dar  sunt şi multi tineri foarte  
bine pregăt i ţ i  din punct  de vedere 
profesional.

 In activitatea noastră aplicam şi 
fructificăm experienţa dobândită la Firma de 
Construcţii  Judeţeană in  domeniul 
montării, funcţionarii, intreţinerii şi reparării 
instalaţiilor.

 La hotarârea generală a asociaţilor, s-
a decis fuziunea S.C. POSZET S.R.L. cu 
S.C. POSZET COM  S.R.L. începând cu 
data de 01.11.2005 având în vedere că 
ambele au acelaşi asociat major si  acelaşi 
obiect  de activitate.

 Pentru separarea şi o mai buna 
coordonare a unor activităţi din cadrul firmei 
S.C. POSZET S.R.L., din februarie 2004 s-a 

infiinţat firma S.C. INSTINCT S.R.L., care 
se ocupă de proiectare in instalaţii şi service 
cazane, iar din decembrie 2007 s-a infiinţat 
firma S.C. BAUINSTAL S.R.L., având ca 
obiect de activitate proiectarea de instalaţii 
in construcţii.

 S.C. Poszet S.R.L. dispune de o 
echipă profesionistă de proiectare care stă la 
dispoziţia dvs. pentru a vă oferi urmatoarele 
servicii:
Proiectare instalaţii termice
Proiectare instalaţii gaz
Proiectare instalaţii sanitare (atât la clădiri 
civile cât şi industriale)

 S.C. Poszet S.R.L. vă pune la 
dispoziţie în cadrul execuţiei instalaţii 
sanitare, gaz şi  încalzire pentru clădiri: 
rezidenţiale, administrative şi industriale.

Sanitare:
Ÿ apa
Ÿ canalizări interioare/exterioare
Ÿ montare obiecte sanitare

Gaz:
Ÿ branşamente
Ÿ reţele stradale de distribuţie
Ÿ instalaţii interioare
Ÿ Încălzire:
Ÿ instalaţii încălzire cu apă caldă
Ÿ instalaţii încălzire cu aer cald
Ÿ instalaţii incălzire prin radiaţie
Ÿ instalaţii incălzire cu abur

POSZET

 Undeva în Europa este România.
 Undeva în România este 

Transilvania.

 Aici se produce faimoasa băutură 
alcoolică numită Zetea de Transilvania.

 De-a lungul mai multor generații 
familia Zetea produce băuturi naturale 
distilate din fructe la cazane tradiționale cu 
foc direct, îmbunătățind continu procedeul 
după metoda ZETEA, dar păstrând 
caracterul tradițional al acestuia.
 
 După revoluția din 1989, Silviu 
Zetea reorganizează această activitate în 

cadrul firmei S.C. Privat Silviu Zetea SRL, 
cu dorința de a transmite generațiilor 
viitoare secretul metodei „Zetea“ pe 
varianta din tată în fiu.

 

 

 Pentru prima dată, pentru produsele 
de acest gen, țuica „Zetea de Transilvania“  
are parte de un mare succes, obținând 
numeroase distincții, una dintre ele fiind 
Medalia de Argint de la Concursul Mondial 
Bruxelles 2001.

 Acest produs este folosit în România 
în relațiile de protocol și la nivel diplomatic, 
fiind un produs de lux mai exclusivist, 
apreciat în diferitele colțuri ale lumii.

 Caracterul manual (manufacturier) 
al producției, ținând cont și de aspectul 
sezonier și de metoda de obținere, conferă 
produselor „Zetea“ o calitate deosebită, care 
este redată și în impresiile scrise în cartea de 
onoare de către cei care i-au vizitat.

 Întrucât logoul lor este: „Zetea – o 
poveste care nu poate fi spusă în câteva 
cuvinte“, așteptă să fie descoperiți. 
 

 Mai multe informații puteți citi 
accesând:  www.zetea.ro   

Privat Silviu Zetea

MAI 2017
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  Poziționare geografică și climă

 Județul Satu Mare se întinde pe o suprafață  de 4418 
km2  și este situat în nord- vestul României, la granița cu 
Ungaria (în vest), cu Ucraina (în nord) și la limita cu județele 
Maramureș (în est), Sălaj (în sud-est) și Bihor (în sud), într-un 
spațiu de diversitate multiculturală și lingvistică aparte. Relieful 
din această parte a țării este variat, fiind alcătuit dintr-o câmpie, 
ca formă  dominantă,  apoi dealuri și munți. Zona de câmpie se 
întinde în partea de vest și sud-est a județului și este brăzdată 
de râurile Someș și Crasna. Zona montană  ocupă partea de 
nord-est a județului, și este reprezentată  de Munții Oașului și 
Munții Gutâi. Rețeaua hidrografică a județului Satu Mare se 
constituie din râurile Someș cu o lungime de 60 km pe teritoriul 
județului, Tur (66 km) și Crasna (57 km).  În județul Satu Mare, 
clima este temperat continentală, cu veri călduroase, ierni 
friguroase și precipitații bogate.

 Accesibilitate rutieră, feroviară și aeriană

 Județul Satu Mare deține un important avantaj în ceea ce 
privește poziționarea, găsindu-se relativ aproape de patru 
capitale europene - la 628 km de București, la 580 km de Viena, 
la 537 km de Bratislava și la 336 km de Budapesta. La nivel 
intern, în Satu Mare, se poate ajunge (rutier) astfel: din 
București în Satu Mare (București - Pitești - Sibiu - Cluj-Napoca 
- Satu Mare); din Moldova se poate ajunge la Satu Mare pe 
direcția Brașov - Târgu Mureș - Cluj-Napoca; din nordul 
Moldovei, traseul recomandat  este Suceava - Bistrița - Cluj-
Napoca - Satu Mare, iar un traseu secundar este Borșa - 
Negresti-Oaș - Satu Mare. Municipiul Satu Mare este conectat  
direct, prin căi  ferate, cu  orașul  Cluj-Napoca,  pe  acest  
traseu  fiind asigurate legăturile cu Regiunile Centru, Nord-Est, 
Sud-Est, Sud și Sud-Vest. Un alt traseu de o mare importanță 
este Oradea - Satu Mare, acesta făcând  legătura dintre Satu 
Mare și Regiunea Vest. Rețeaua de căi  ferate a regiunii Nord-
Vest asigură  accesul direct al călătorilor din regiune spre Satu 
Mare. 

 La rândul său, Aeroportul Internațional Satu  Mare  
asigură   săptămânal  curse  Satu  Mare  - București, precum și 
conexiuni internaționale. Punctele de trecere a  frontierei 
(vamă) sunt: Petea (rutier); Halmeu (rutier și feroviar); Urziceni 
(rutier); Berveni (feroviar); Satu Mare (aerian).

 Aspecte monografice și istorice

 De-a lungul secolelor, teritoriul județului Satu  Mare a  
avut șansa  unei strânse conectări la curentele de civilizație 
europeană  ca urmare a poziționării sale pe o străveche  rută  
comercială  continentală,  aflată  la poalele vestice ale 
Carpaților Orientali. Migrația sezonieră  nord-sud pe acest  
traseu  a turmelor de animale a determinat atestarea  unor 
locuiri umane în }ara Oașului încă din epoca veche a pietrei 
(Paleolitic). Beneficiind de numeroase bogății naturale oferite 
de situarea lor în zona de întâlnire a unor ecosisteme variate 
(munți bogați în minereuri, câmpii roditoare și dealuri însorite),  
civilizațiile ce au trăit aici au dezvoltat adesea o cultură 
materială și spirituală deosebită, așa cum arată  vestigiile 
arheologice  descoperite pe întreg teritoriul județului. Încă și azi 
pot fi văzute pe teren urmele mai multor așezări fortificate sau 
ale unor tumuli, edificii monumentale care continuă să ne 
amintească scopul pentru care au  fost construite, respectiv 
acela de a  aduce  imortalitatea creatorilor  lor. Totodată, 
acestea păstrează vie memoria unor civilizații din Neolitic, 

epoca bronzului și cea a cuprului, care în anumite perioade au 
fost generatoare ale unor curente de creație materială și 
spirituală cu răspândire  continentală. Vestigii arheologice 
deosebite,  ca  acelea  descoperite  la  Ciumești și  Pișcolt, 
atestă dezvoltarea în Antichitate a unei înfloritoare  civilizații 
celtice orientale. Deosebită a fost dezvoltarea civilizației  dacice 
din această zonă. 

 Pe teritoriul Sătmarului  se păstrează numeroase 
descoperiri din vremea "dacilor liberi" ("dacii mari"), amintiți la 
granița nordică a provinciei Dacia. Printre vestigiile dacilor 
nordici iese în evidență așezarea de la Medieșu Aurit, în care au 
fost descoperite peste 200 de cuptoare de ars ceramică, cel mai 
numeros grup de astfel de instalații, ce provin dintr-o așezare 
europeană  situată  în afara Imperiului. Conform Cronicii lui 
Anonymus, la sfârșitul sec. IX  și începutul sec. X,  pe aceste 
meleaguri exista cetatea  Sătmar  (Castrum Zotmar), cucerită 
de maghiari din mâinile lui Menumorut.  Situat la intersecția 
unor drumuri comerciale importante, având nenumărate 
resurse naturale, județul Satu Mare (atestat  documentar  din 
1181) a  avut  o  istorie agitată,  cu  evenimente memorabile. 
Cetățile de la Satu Mare, Ardud, Medieșu  Aurit sau Carei, apoi 
bisericile romanice de la Acâș (sec. XII)  sau  Berea și bisericile 
gotice de la Eriu-Sâncrai, Ciumești sau Țeghea atestă  
continuitatea existențială a locuitorilor acestei zone.

 După  bătălia de la Mohács (1526), județul Satu Mare a 
fost revendicat atât  de principii austrieci, cât și de principii 
transilvăneni.  În vara anului 1601, Mihai Viteazul și-a stabilit 
tabăra  la Moftin pentru 20 de zile, pregătindu-se pentru bătălia 
de la Gurăslău, ultima sa victorie. În 1657, cetatea și comitatul 
Sătmar  au fost cucerite de polonezi. Tratatul de pace poartă  
semnătura colonelului Jan Sobieski, viitorul rege al Poloniei.  
Între 1660-1661, trupele otomane au  organizat incursiuni în 
întreg ținutul. În 1711, armata prințului Francisc Rakoczi al II-lea 
a depus armele în fața trupelor austriece la Moftin. Guvernarea 
habsburgică  de după  această perioadă  a  adus  o  perioadă  
de  stabilitate și  prosperitate în zonă.  Coloniștii germani ajung 
și ei aici în sec. XVIII și s-u stabilit pe proprietatea conților 
Károlyi de Carei. Secolul XX a marcat profund județul Satu 
Mare prin cele două războaie mondiale și prin Unirea 
Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918. Finalul celui de-
al Doilea Război Mondial este comemorat de monumentul de la 
Carei, creație a sculptorului Gheza Vida din 1964, simbolizând 
eroismul armatei române.

Județul Satu Mare
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Filarmonica ”Dinu Lipatti” Satu Mare

Teatrul de Nord Satu Mare
SECȚIA ROMÂNĂ

Preţurile biletelor:
Teatrul de Nord - Sala Mare
 

zona A            zona B            zona C            zona D

bilet pentru PREMIERĂ:                                          

45 lei            40 lei               35 lei               18 lei

bilet pentru adulţi:                                         

35 lei            30 lei               25 lei               10 lei

bilet pentru pensionari, studenţi, elevi V-XII:  

30 lei           25 lei               18 lei               10 lei

bilet pentru elevii claselor I-IV şi preşcolari:          

10 lei           10 lei               10 lei               10 lei

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

Se mai joacă luni, 22 mai, ora 17:00

Duminică
21
mai

Miercuri
21

iunie

CONCERT SIMFONIC
Dirijor : FRANZ LAMPRECHT
Solist: FRANCESCO IONAŞCU – vioarã

Teatrul din Carei      Ora 19:00   

Joi
22

iunie

CONCERT SIMFONIC ÎN AER LIBER
Dirijor: FRANZ LAMPRECHT
Solist : FRANCESCO IONAŞCU – vioarã

Turnul Pompierilor      Ora 18:30   

Joi
29

iunie

IUBIREA DE PESTE MOARTE
(fragmente) din opera ORFEU și EURIDICE de
C.W. GLUCK
 
Dirijor: ȘTEFAN NOVAK   Orfeu : CEZARA DiȚĂ
Regie artistică :JOSEFINA PISCULIDIS  Euridice : 
ADRIANA ȚIDOR
  Prof. coordonator : INA HUDEA Amor : ANA POPA

~Intrarea liberă~

  Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

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

Vineri
19
mai

MAI 2017
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 SumiRiko AVS Romania, membră a gigantului concern 
japonez Sumitomo Riko, lider incontestabil mondial pe piața de 
automotive, sector sisteme antivibrații, a organizat în data de 8 Iunie 
2017 la Casa de Cultură a Sindicatelor (Piața 25 Octombrie, Satu 
Mare) târgul carierelor. 

 

 Evenimentul a avut loc între orele 13 – 17, iar cei interesați au 
putut afla mai multe despre activitatea companiei și despre posibilul aport 
pe care și-l pot aduce în buna desfășurare a acesteia.

 Fiind în continuă dezvoltare, SumiRiko AVS Romania va 
inaugura noua hală de producție în octombrie 2017. Ca urmare a acestei 
extinderi, compania este în căutare de noi colegi care apreciază un 
angajator serios care își respectă promisiunile și oferă angajaților săi un 
mediu de lucru plăcut, curat, ergonomic asigurând corectitudinea în 
evaluarea și promovarea angajaților pe baza criteriilor clar definite.

 Căutăm colegi pentru următoarele specializării:
–      Electrician;
–      Operatori în producție;
–      Ingineri chimişti;
–      Tehnicieni chimişti;
–      Reglori;
–      Lăcătuși;
–      Controlori calitate.

 Echipa de resurse umane a companiei a oferit suport pe toată 
durata evenimentului răspunzând la toate întrebările și prezentând 
avantajele unuil oc de muncă în compania SumiRiko AVS Romania. De 
asemenea, târgul de cariere a fost gândit a fi foarte practic în care au fost 
explicate procesele de realizare a pieselor prin spoturi video.

 Compania recrutează în continuare, iar cei interesați, oricând 
doresc, pot merge la poarta fabricii din Parcul Industrial și să își manifeste 
intenția de a lucra în cadrul firmei.

 Cerințele de angajare sunt conform specializărilor, iar beneficiile 
sunt multiple:
* Salarii motivante, pornind de la poziția de operator presă care la un 
randament de peste 99 % beneficiază de un salariu de 1990 lei brut;
*  O masă caldă/zi (3 feluri) și tichete de masă  (valoarea unui tichet este 
de 10 lei);
* Transport gratuit pe raza oraşului și decontarea a jumătate din 
abonament pentru persoanele din afara oraşului Satu Mare;
*  Premii anuale (8 Martie, Paşti, vacanţă, Crăciun) – echivalentul celui 
de-al 13-lea salariu;
*  Bonus de recomandare de noi angajați;
*  Sistem de premiere a ideilor de îmbunătățire a locului de muncă;
*  Posibilitatea de a promova în cadrul firmei;
*  Completarea studiilor şi calificarea necesară plătite de firmă.

 Principiile de management după care ne ghidăm sunt:
Ÿ Oferim produse și servicii superioare care satisfac cerințele clientului 

bazându-ne pe inovația tehnologică;
Ÿ Siguranța la locul de muncă este principala prioritate pentru a garanta 

protecția angajaților și a societății;
Ÿ Ne străduim să protejăm mediul înconjurător și să contribuim la 

crearea unei comunități mai bune;
Ÿ Menținem un standard înalt de etică corporatistă și respectăm legile și 

reglementările în vigoare pentru a câștiga încrederea publică și 
respectul internațional;

Ÿ Încurajăm o cultură organizațională sănătoasă prin respectarea 
diversității calității și individualității angajaților noștri;

 Dacă te regăsești în aceste principii ești colegul de care avem 
nevoie și te așteptăm în echipa noastră!

 Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de 
telefon: 0261-706-110 sau 0261-706-749.Riko AVS Romania își mărește 
echipa

 Cauți loc de muncă bun? SumiRiko AVS Romania își mărește echipa
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