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 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a 
efectuat, în anul financiar 2017, plăți în valoare totală de 1,75 
miliarde de euro către fermieri, procesatori, antreprenori și 
autorități publice locale – fiind înregistrat cel mai ridicat nivel al 
plăților efectuate într-un an prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

 Din totalul plăților efectuate, 1,56 miliarde de euro reprezintă 
contribuția Uniunii Europene, iar restul de 164 de milioane de euro 
reprezintă contribuția bugetului de stat.

 Suma reprezintă atât plățile aferente proiectelor de investiții 
finanțate prin PNDR 2020, cât și valoarea plăților compensatorii pentru 
măsurile de mediu și climă, măsuri delegate Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) spre implementare.

 

 La nivelul  judetului Satu Mare, pentru anul 2017, valoarea 
plăților efectuate către beneficiarii PNDR 2014-2020 se ridică la 14,59 
milioane euro.

 De la demararea Programului Național de Dezvoltare Rurală în 
2015, AFIR a primit solicitări de finanțare în valoare de peste 6,8 
miliarde de euro și a semnat 42.000 de contracte de finanțare cu 
beneficiarii proiectelor de investiții, în valoarea totală de 2,8 miliarde 
de euro, fonduri europene nerambursabile.

 Valoarea totală a plăților efectuate de AFIR până la acest 
moment se ridică la peste 2,4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un 
grad de absorbție de 30% din alocarea de 8,12 miliarde de euro a 
Uniunii Europene disponibilă până la finele anului 2023.6

 În total, valoarea plăților efectuate de OJFIR Satu Mare este de 
22 milioane euro. Numărul contractelor încheiate este de 292, în 
valoare de 15.164.929 euro. 

Bilanțul accesării fondurilor europene
derulate prin PNDR în județul Satu Mare

DRÄXLMAIER Satu Mare 
susţine Serviciul Judeţean 
de Ambulanţă Satu Mare

 DRÄXLMAIER Satu Mare a contr ibui t  la 
achiziţionarea unui Manechin complet ALS MegaCode 
Kelly Advanced cu dispozitiv de simulare a funcţiilor vitale 
pentru Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu Mare.

 Manechinul ajută angajaţii Ambulanţei să se 
antreneze şi să fie pregătiţi pentru a interveni în 
numeroase situaţii critice, în care se pot afla pacienţii. 
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6 motive pentru care magazinele 
online vor fi foarte populare

 Comerțul electronic este o afacere care se află și astăzi în 
creștere. Potențialul vast al internetului a făcut ca firmele să ajungă 
mai ușor la un număr mult mai mare de persoane. În lumea reală 
dacă creați un magazin în locul “X”, consumatorii dvs. vor fi cei din 
zona respectivă si din apropiere care limitează consumatorii pe care 
îi puteți primi. În lumea virtuală nu există astfel de bariere.

http://www.technosam.ro/
http://www.technosam.ro/
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„Strudlifest” la Casa 
Șvabilor din Satu 

Mare

 

 „Strudlifest" este un 
eveniment tradiţional organizat 
de către Forumul Democrat al 
Germanilor din judetul Satu 
Mare.

 În acest an, evenimentul 
a avut loc în 25 noiembrie la 
Casa Svabilor din Satu Mare, B-
dul Vasile Lucaciu nr. 9 unde 
cinci echipe de bucătărese din 
Satu Mare, Moftinul Mare, 
Ciumesti, Carei și Urziceni s-au 
î n t r e c u t  î n  p r e g ă t i r e a 
tradiționalului strudli.

 Strudli, alături de supa 
strudli, Umkrets, Spunkelnudli, 
Smoring, Breselesuppe  si încă 
multe altele, este un produs 
culinar simplu de pregătit, 
specific bucătăriei șvabilor 
sătmăreni și face parte din 
cultura gastronomică a acestora.

 Reţeta STRUDLI :
1 kg faină
3 ouă
3 linguri ulei
1 linguriță sare
cca 1/2 l lapte prins

 S e  a m e s t e c ă 
ingredientele până se obține un 
a lua t  moale .   Alua tu l  se  
întinde bine la o grosime de 2-3 
milimetri. Apoi se taie în bucăţi 
care se acoperă cu umplutură( 
cartofi, magiun sau brânză) doar 
pe jumătate, pentru că cealaltă 
jumătate de aluat este necesară 
a c o p e r i r i i  c o m p o z i ţ i e i . 
Marginile vor fi apăsate cu 
degetul pentru a se lipi aluatul. 
Bucăţi le de strudli  astfel 
formate se prăjesc în ulei bine 
încins.

 DRÄXLMAIER Satu Mare a contribuit la achiziţionarea 
unui Manechin complet ALS MegaCode Kelly Advanced cu 
dispozitiv de simulare a funcţiilor vitale pentru Serviciul de 
Ambulanţă Judeţean Satu Mare.

 Manechinul ajută angajaţii Ambulanţei să se antreneze 
şi să fie pregătiţi pentru a interveni în numeroase situaţii 
critice, în care se pot afla pacienţii. 

 Noul dispozitiv a ajuns în Satu Mare şi a fost predat 
Serviciului de Ambulanţă, eveniment la care au participat 
inclusiv reprezentanţi ai managementului companiei 
DRÄXLMAIER.

 ”Dorim mereu să susţinem proiecte care vin în ajutorul 
comunităţii. A sprijini un serviciu atât de important precum 
Ambulanţa este o deosebită onoare. Medicii şi asistenţii sunt 
zilnic în situaţia de a salva vieţi, iar pregătirea lor profesională 
este vitală. Tocmai de aceea considerăm susţinerea 
dezvoltării lor profesionale ca obiectiv de interes general 
pentru întreaga comunitate”, a declarat Iuliu Cadar, Director 
General al DRÄXLMAIER Satu Mare.

 În cadrul evenimentului de predare a avut loc o sesiune 
de training susţinută de  Ing. Mihai Pătrulescu, care le-a 
prezentat colegilor din echipa medicală modul de utilizare a 
noului dispozitiv.

”Acest manechin oferă Serviciului de Ambulanţă Judeţeană 
Satu Mare o soluţie mobilă şi durabilă, care satisface nevoile 
de formare a personalului operativ în urgenţele prespital şi 
totodată permite evaluarea obiectivă a nivelului de pregătire şi 
stabilirea unor programe de pregătire aplicate, obiectivul final 
fiind creşterea calităţii actului medical. Pe acest tip de 
manechin se pot efectua manevre de bază utile atât 
personalului specializat cât şi celui nespecializat. Manechinul 
Laerdal Megacode Kelly este un dispozitiv ce oferă instrucţiuni 
şi feedback salvatorului în timpul manevrelor de resuscitare, 
ceea ce înseamnă că salvatorul îşi poate da seama imediat 
dacă a procedat corect”, a explicat Gabriela Opriş, managerul 
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Satu Mare.

 În perioada următoare va fi formată o echipă de training 
bine pregătită care se va deplasa şi la substaţiile din Carei, 
Tăşnad şi Negreşti-Oaş pentru a instrui personalul medical de 
acolo. Manechinul va sta la dispoziţia medicilor şi asistenţilor 
din Satu Mare pentru a exersa pe acesta diverse manevre şi 
tehnici.

 Aceste sesiuni de training îi vor ajuta pe reprezentanţii 
Ambulanţei să fie şi mai bine pregătiţi pentru a le oferi 
pacienţilor din regiune îngrijirea de care au nevoie.

 DRÄXLMAIER Group este un furnizor de componente 
auto de talie internaţională cu sediul central în Germania, 
având peste 60 de locaţii în mai mult de 20 de ţări. Compania 
are, în prezent, aproximativ 60.000 de angajaţi în întreaga 
lume. Datorită muncii şi capacităţii lor de inovare, 
DRÄXLMAIER Group a ajuns lider în domeniul tehnologic 
pentru segmentul premium de automobile.

 Inventatorul cablajului specific fiecărui client, 
DRÄXLMAIER Group a patentat inovaţii în domeniul 
sistemelor de condus convenţionale şi alternative, precum şi 
în domeniul componentelor electrice şi electronice. Printre 
acestea se numără sistemele de cablaj şi cele de baterii de 
înaltă tensiune. Ca lider de piaţă în crearea interioarelor 
pentru automobilele premium, DRÄXLMAIER Group 
furnizează console centrale, borduri şi uşi, precum şi module 
de cockpit. În 2016, DRÄXLMAIER Group a realizat o cifră de 
afaceri de 3,7 miliarde de euro.

 Printre clienţii noştri se numără Audi, BMW, Jaguar, 
Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Porsche şi 
Volkswagen.

DRÄXLMAIER Satu Mare susţine Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu Mare
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  Electrolux a inceput sa produca la fabrica sa de la Satu 
Mare primul aragaz din lume cu functie de gatit la abur – o 
tehnologie specifica, pana acum, doar cuptoarelor 
incorporabile.

 Astfel, consumatorii se vor putea bucura de beneficiile 
functiei PlusSteam, care presupune pastrarea valorilor nutritive 
ale alimentelor, versatilitate si economisirea timpului de gatire a 
preparatelor. 

 Proiectarea aragazului a durat aproximativ 1 an, avand la 
baza o analiza atenta a nevoilor consumatorilor si a preferintelor 
acestora. Productia a inceput in septembrie 2017, iar pana in 
prezent au fost realizate cateva mii de produse la fabrica 
Electrolux din Satu Mare. Gama de aragazuri PlusSteam este 
disponibila in varianta cu gaz sau electric, precum si in diferite 
forme de functionare a plitelor: pe gaz, cu inductie sau 
vitroceramice.

 “Inovatia este unul dintre cele mai importante elemente 
din ADN-ul brandului Electrolux, iar aragazul PlusSteam este o 
dovada in acest sens. Ne bucuram ca am produs la Satu Mare 
aragazul cu functie de gatit la abur – o premiera mondiala – si ca 
am reusit sa le oferim clientilor nostri posibilitatea de a 
experimenta si mai mult in bucatarie. Folosit pentru prima data in 
bucatariile profesionale, aburul este extrem de apreciat in 
gastronomie si suntem convinsi ca functia PlusSteam a noului 
aragaz Electrolux va fi apreciata de consumatori pentru 
versat i l i tatea sa” -  a declarat Carmen Georgescu, 
Communication & Marketing Manager Electrolux Romania.

 Cel mai nou aragaz Electrolux – PlusSteam – aduce un 
plus de valoare pentru bucataria traditionala si ajuta la 
extinderea varietatii de retete care pot fi preparate acasa, la 
aceleasi standarde ca in bucatariile profesionale. Aragazul se 
remarca prin versatilitate, oferind consumatorului posibilitatea 
de a pregati usor chiar si produse de patiserie, paine sau 
cozonac.

 Inovatia PlusSteam contribuie la dospirea aluatului la o 
temperatura controlata, intr-un mediu ferit de curenti, favorizand 
obtinerea unui interior pufos si a unei cruste crocante pentru 
orice produs de patiserie. In plus, datorita cantitatii adecvate de 
abur, produsele gatite cu PlusSteam se vor pregati uniform, cu o 
aroma si o textura speciala, pastrandu-si mai bine valorile 
nutritive.

 Mai mult, aragazul Electrolux PlusSteam permite 
conservarea diferitelor alimente pentru perioada iernii. Cuptorul 
ajuta la sterilizarea rapida a borcanelor pentru conservarea 
muraturilor, zarzavaturilor sau fructelor pe timp de iarna, 
eliminand microorganismele care ar putea dauna procesului de 
conservare. In completare, dupa adaugarea continutului in 
borcanele sterilizate, aburul gateste continutul in cazul 
compoturilor sau legumelor crude. Pentru a oferi consumatorilor 
o solutie pentru obtinerea unor gustari sanatoase, preparate 
rapid in casa, aragazul Electrolux PlusSteam dispune si de o 
optiune de deshidratare a legumelor si fructelor.

 „Odata cu evolutia tehnologica, piata electrocasnicelor 
are un potential tot mai mare de crestere, astfel ca prioritatea 
noastra este de a dezvolta produse care sa raspunda nevoilor 
consumatorilor cu solutii practice si inovatoare. Suntem mandri 
ca fabrica Electrolux din Satu Mare a contribuit la dezvoltarea 
acestui produs unic pe piata internationala si ca am putut adapta 
in premiera, functia PlusSteam la gama noastra de aragazuri” - a 
declarat Dietmar Bloemer, directorul fabricii Electrolux din Satu 
Mare.

Primul aragaz din lume cu funcție de 
gătire la abur – produs la Electrolux Satu Mare
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 Cea de-a patra ediţie a concursului interşcolar de înot 
organizat sâmbătă, 18 noiembrie, la bazinul Select din 
municipiul Satu Mare a fost una extraordinară datorită 
implicării active a sute de copii.

 Iniţiatorul competiţiei, Mircea Pop, a declarat într-o 
conferinţă de presă, că în acest an s-a reuşit obţinerea unei 
finanţări de 17.000 de lei de la Consiliul Judeţean, dar în 
acelaşi timp a fost implicat activ şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean.

 La rândul său, vicepreşedintele Asociaţiei Economico 
Româno Germană, Tiberiu Markos, un susținător al acestui 
sport, a explicat beneficiile pe care le are acest sport, 
arătând în același timp și cât este de important pentru oraș 
să existe o implicare şi a mediului de afaceri.

 Concursul Masters de înot la care au participat cei 
mai renumiți înotători din România a fost cea de a doua parte 
a proiectului  din care face parte și Asociația Economică 
Româno-Germană pentru Regiunea de Nord Vest. 

 Mișcarea de înot masters implică adulții care practică 
acest sport ca amatori. Sportivii concurează pe grupe de 
vârsta: 25-29, 30-34, 35-39, etc.

 La concurs au participat sportivi din Ungaria, 
Germania și România, iar printre invitații de seamă s-au 
numărat Carmen Bunaciu – prima medaliată la un 
Campionat Mondial, Anca Pătrașcoiu – medaliată la 
europene și olimpiate, Stela Pura, Alina Hristov, Diana Pop, 
Kraiter Josef- Germania, Cristina Botorcu - Germania, 
Cristina Stert, Delia Covaci, Ligia Medrea. Decanul de vârstă 
are 79 de ani.

 Competiția a reunit sătmărenii pasionați de acest 
sport, iubitori ai înotului pentru sănătate și cei care au dorit 
să-i cunoască pe campionii României la natație și să înoate 

alături de ei. 

Circa 200 de copii s-au întrecut în concursul de înot în Satu Mare

Imagini din Zollner Satu Mare. Aşa se fabrică noul Bitdefender BOX

 Ziarul Financiar a dat publicităţii primele imagini din fabrica Zes Zollner din Satu Mare, arătând cum se produce noul 
Bitdefender BOX ce urmează să fie lansat pe piaţă.

 După cum am anunţat, compania Bitdefender, cu cea mai puternică expansiune internaţională, a transferat din China la Satu 
Mare producţia celei de-a doua generaţii a Bitdefender BOX, un dispozitiv care odată integrat în reţeaua de comunicaţii dintr-o 
gospodărie oferă protecţie împotriva aplicaţiilor periculoase ce vizează dispozitivele conectate la internet, a declarat Florin Talpeş, 
CEO al producătorului de soluţii de securitate IT în cadrul unei întâlniri cu media, scrie Ziarul Financiar.

 De ce a fost ales Satu Mare? “Producţia la Satu Mare înseamnă să avem fabrica aproape,să putem interacţiona încontinuu. La 
producţia primei variante a Bitdefender Box o echipă de la Bitdefender trebuia să meargă în China, să stea câte o lună acolo. Când 
produci la o asemenea distanţă dacă nu stai cu ochii pe fabrică îţi iese altceva decât ai cerut. Noi vrem un product glossy, de calitate. 
Producând în România câştigăm şi pentru că avem lucrurile sub control, putem face repede lucruri.”
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 S.C. TIE SERVICES INTERNATIONAL SRL Satu Mare este o firmă cu tradiție de 9 ani în domeniul 
construcțiilor de mașini, respectiv de proiectarea şi realizarea de construcţii sudate şi prelucrate mecanic, 
instalaţii electrice și hidraulice pentru maşini de ridicat, incluzând trolii, macarale şi sisteme de manipulare, 
dar și de utilaje pentru producerea ”energiei verzi”, respectiv a statoarelor de turbine pentru 
microhidrocentrale, a diverselor forme de acționări de forță hidraulice și electrice. 

    Calitatea și fiabilitatea produselor fabricate sunt asigurate de un personal cu înaltă calificare 
profesională, de un Sistem de Management al Calității ISO 9001, aplicat în cele mai detaliate aspecte, dar 
și o grijă deosebită față de mediu înconjurător, garantată de implementarea în cursul anului 2011 a 
Sistemului de Management al Mediului conform ISO 14001-2009 și al calității conform ISO 9001-2008. 

    Tot în domeniul calității, S.C. TIE SERVICES INTERNATIONAL SRL a fost și este preocupată de nivelul 
de pregătire profesională a tuturor sudorilor, aceștia fiind certificați și anul acesta recertificați TUV, conform 
ISO 3834-2.

    Toate sudurile sunt verificate în conformitate cu prevederile standardului, iar la cerințe speciale ale 
clienților se asigură verificarea cu lichide penetrante, dar și US în proporție de 100 %. 

    Efectuăm execuție de trolii, aparate de ridicat, echipamente energetice, linii de asamblare și montaj, 
sisteme electrohidraulice. Fabricare și prelucrare completă, inclusiv debitarea tablelor și profilelor utilizând 
metodele de tăiere oxigaz și plasmă, asamblare, sudare, prelucrări mecanice utilizând mașini CNC de 
ultimă generație de capacitate mare, șablare și vopsire.

     Pentru mai multe informații accesați: www.tiesi.ro

TIE Services International SRL

 Societatea TransPink S.R.L., a cărui activitate principală este 
transportul rutier de mărfuri între România și alte țări membre ale 
Uniunii Europene, a fost înființată în anul 1998 în regiunea de nord-
vest a României, în orașul Satu Mare, sub forma unei întreprinderi 
100% privată. Ținând cont de nevoile de comerț și transport de pe 
vremuri, au pornit cu o flotă de camioane de 7,5 t, respectiv 22,5 t, 
potrivite pentru transport “normal”, obișnuit de marfă.

 În 2002 au luat decizia de a modifica sistematic înalțimea la 
remorci la 3m, obținând astfel camioane tip Mega (Maxi volum), 
pentru a satisface dorințele și așteptările clienților și pentru a lărgi 
sfera partenerilor de afaceri. Timpul trecut de atunci a dovedit că au 
luat o hotărâre bună. Partenerii de afaceri vechi au luat bucuros la 
cunoștință spațiul de încărcare mărit, și în plus au reușit să 
construiască relații fructoase și cu alți clienți.

 Viziune: “Privim drept înainte”
 Pe lângă cifre în creștere continuă, au depășit cu succes criza 
din 2008, și au reușit să construiască relații și mai strânse cu 
partenerii lor. Pentru ca acest lucru să nu se schimbe în viitor, între 
planurile lor se numără:

Ÿ Înființarea unui depozit logistic propriu;
Ÿ Înființarea unui atelier mecanic și sediu operațional propriu;
Ÿ Reînnoirea flotei de camioane și îndreptarea către vehicule mai 

ecologice

 Începând de la înființarea sa, societatea TransPink oferă 
servicii de transport marfa intern și internaţional în și din România. La 
început proprietarilor, pe urmă echipajului profesional de mare 
precizie şi perseverenţei lor în muncă se datorează faptul că spre 
mulţumirea clienţilor, compania lor, ani la rând şi-a păstrat 
flexibilitatea, eficacitatea muncii şi încrederea.

    Bineînţeles schimbările, studiul privind exigenţa transportului de 
marfă pe piaţă este urmarea esenţială unei funcţionări dinamice în 
viaţa unei firme în curs de dezvoltare. Se străduiesc să evalueze 
cerinţele clienţilor şi să le ofere servicii personalizate, adică modul de 
transport, tipul de maşini şi costul corespunzător.
    Terenul principal a activităţii lor este Uniunea Europeană şi 
Republica Moldova.

     Principalele destinaţii:
Ÿ Germania
Ÿ Statele Benelux
Ÿ Suedia
Ÿ Austria
Ÿ Italia
Ÿ Spania
    Desigur sunt prezenţi şi în alte ţări.

    Mai multe detalii puteți citi accesând: www.transpink.ro 

Trans Pink Internațional
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Teatrul de Nord Satu Mare
SECȚIA ROMÂNĂ

Filarmonica ”Dinu Lipatti”
SATU MARE

Fata care a călcat pe pâine 

Spectacol pentru elevii din clasele V-VIIIConține poveștile: 
”Fabula se referă și la tine”, ”Porcarul și fata de împărat”, 
”Omul de zăpadă” și ”Fata care a călcat pe pâine”Coregraf
REGIA Andrei Mihalache
SCENOGRAFIA Cristian Gătina
COREGRAFA Gabriela Tănase
DISTRIBUTIA Anca Similar Cristian Dan, Anca Dogaru, Ioana 
Cheregi

ALMOST, MAINE 

Regia artistică: Theo Marton Scenografia: Bogdan Spătaru 
Traducerea: Cristi Juncu 
Muzica: Sebastian Tătar, Laura Mihalache  
Distribuția: Lendall - Ciprian Vultur East - Stelian Roșian 
Jimmy - Cătălin Mareș Dave - Andrei

  E greu de găsit Almost, orășelul. Nu apare pe hartă, dar știm 
sigur că e în statul Maine. Ce mai știm sigur e că acum e ora 
nouă și că urmează o seară obișnuită în Almost. Oamenii de 
aici sunt obișnuiți și au ocupații obișnuite: unii cultivă cartofi, 
alții lucrează în pădure, sau repară tot felul de lucruri, dar cu 
siguranță nu prind homari, oceanul e departe. Oamenii de aici 
vorbesc normal, fără accent, sunt direcți, isteți, onești. Dar iată 
că deja a trecut de ora nouă, aerul rece de iarnă e electrizat, 
iar ei sunt cuprinși de o neliniște. Ceva din ei pare că s-a trezit 
și începe să trăiască prin ei. Fără resentimente, invidii sau 
laude, fără melancolii sau gânduri negre. Ceva care se bucură 
de adevăr, acoperă tot, crede tot, speră până la capăt. E acel 
ceva ce… era cât pe ce să cad în capcana de a explica 
inexplicabilul. 

      Și totuși, ce este? Nu are cod de bare, nu poți să o 
cumperi sau să o vinzi. Nu e un element din tabloul lui 
Mendeleev și nu apare nici printre particulele elementare din 
acceleratoare. Nu are masă specifică și nici culoare sau miros. 
Nu are vectori de direcție, legi sau norme metodologice de 
aplicare. Nu e un loc, nici măcar unul îndepărtat. 
Theo Marton

19 Dec. 2017, ora: 11:30 

Joi
7

Decembrie

Concert Simfonic
Dirijor: ALEXANDRU MIJA
 În program :
G. Rossini : Uvertura Italianca în Alger
W.A. Mozart : Simfonia ” Haffner” nr.35 în Re 
major KV. 385
 C. Saint-Saëns : Dans macabru op. 40
 Fr. Liszt : Poemul simfonic “Preludiile”
Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Joi
17

Decembrie

CONCERT EXTRAORDINAR DE CRĂCIUN
NICOLA GIULIANI – dirijor
Solist: violonistul RUDOLF FÁTYOL
Sala Filarmonicii      Ora 18:30   

Joi
18

Decembrie

CONCERT EXTRAORDINAR DE CRĂCIUN
NICOLA GIULIANI – dirijor
Solist: violonistul RUDOLF FÁTYOL
Sala Filarmonicii      Ora 18:30 

NOIEMBRIE 2017

10 Dec 2017,   19:00
Sâmbătă, 9 Dec 2017,   19:00  

Avanpremieră - spectacol în afara abonamentelor

Luni, 11 Dec 2017,   17:00  
abonament ”Mihai Eminescu”

Marți, 12 Dec 2017,   17:00
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 Comerțul electronic este o afacere care se află și 
astăzi în creștere. Potențialul vast al internetului a făcut ca 
firmele să ajungă mai ușor la un număr mult mai mare de 
persoane. În lumea reală dacă creați un magazin în locul 
“X”, consumatorii dvs. vor fi cei din zona respectivă si din 
apropiere care limitează consumatorii pe care îi puteți primi. 
În lumea virtuală nu există astfel de bariere.
 
 Mai jos vom enumera cele 6 motive pentru care 
comerțul electronic va fi foarte popular:

1.După cum s-a precizat și mai sus, prima și principala 
cauză a reușitei afacerii este afișarea sau expunerea 
acestuia. Comerțul electronic este o afacere puternică 
având ca țintă creșterea vânzărilor cu o platformă de 
magazin online.

2.Magazinele online reduc distanța între vânzător și client. 
Cu ajutorul internetului distanța nu mai este o problemă 
deoarece clientul poate cumpăra orice dorește cu câteva 
clickuri.

3.În comparație cu un magazin real costurile legate de 
administrarea unui magazin online sunt mult mai scăzute 
decât un magazin real. Pentru un magazin real aveți nevoie 
să închiriați un spațiu, să angajați personal și să plătiți 
costuri suplimentare (electricitatea, apa, chiria, etc). Cu o 
afacere online sunteți scutiți de astfel de probleme și 
cheltuielile dvs. se reduc semnificativ.
4.Acesta este motivul datorită căruia puteți avea pe 
magazinul online prețuri mult mai mici decât în magazinul 
real, nereflectându-se în prețul produsului și cheltuielile 
suplimentare.

5.Există o altă caracteristică a magazinelor online și anume 
faptul că sunt deschise 24 de ore pe zi, astfel încât oamenii 
pot cumpăra în ritmul lor fără să fie presați de timp.

6.Un deținător de magazin online poate folosi marketingul 
afiliat care-i poate crește vânzările. În acest tip de 
marketing alte site-uri vor plasa produsele dvs. pe site-ul 
lor, iar în caz că vor fi vândute va trebui sa plătiți un 
comision. În cazul în care intenționați să deschideți un 
magazin virtual trebuie să apelați la o firmă de creare 
magazin online. Acești dezvoltatori vă pot sfătui despre 
structura site-ului, designul acestuia, target-ul și nișa vizată 
pentru a obține maximul de trafic și vânzări.

6 motive pentru care magazinele 
online vor fi foarte populare

GAL Zona Sătmarului: Apel de selecție
a proiectelor pe măsura M8/3A

 Asociația de Dezvoltare 
Microregională a Comunităţilor 
din Zona Sătmarului anunţă 
lansarea în perioada 18.12.2017 
– 16.02.2018 a primei sesiuni de 
depunere a cererilor de proiecte 
pe anul 2017, pentru măsura 
8/3A „Susţinerea dezvoltării 
s t r u c t u r i l o r  a s o c i a t i v e ” , 
prezentată mai jos:
Numărul de referință al sesiunii 
cererii de proiecte: M8/3A – 
1/18.12.2017

 Data lansării apelului de 
selecție: 18.12.2017
Data l imită de depunere a 
proiectelor: 16.02.2018, ora 
14.00
Depunerea proiectelor pentru 
Măsura 8/3A se va face la sediul 
A s o c i a ț i e i  d e  D e z v o l t a r e 
Microregională a Comunităţilor 
din Zona Sătmarului (numit în 
continuare GAL), Micula, Str. 
Principală nr.293, jud. Satu Mare, 
de luni până vineri, în intervalul 
orar 09:00-14:00

 Fondur i le  d isponib i le 
pentru Măsura 8/3A Susţinerea 
dezvoltării structurilor asociative 
sunt de 130.239,99 euro
Suma minimă nerambursabilă 
care poate fi acordată pentru 
finanţarea unui proiect este de 
10.000 euro
Suma maximă nerambursabilă 
care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect este de 
100.000 euro

 B e n e fi c i a r i  e l i g i b i l i : 
Parteneriate între ONG-uri, 
înființate conform OG. 26/2000, 
c u  e x p e r t i z ă  d o v e d i t ă  î n 
d e z v o l t a r e a  c o m u n i t a r ă ,  
implicate în dezvoltarea formelor 

asociative, sau parteneriate între 
ONG-ur i  ş i  un par tener ia t 
informal constituit din cel puțin 3 
fermieri înregistrați în registrul 
agricol al UAT-urilor din teritoriul  
GAL-ului: Agriș, Botiz, Dorolț, 
Halmeu, Lazuri, Micula, Odoreu, 
Păulești, Porumbești, Socond, 
Turulung, Vetiș, Viile Satu Mare, 
Ardud, Livada (jud. Satu Mare), 
Bicaz (jud. Maramureş).

 Depunerea proiectelor în 
cadrul sesiunii aferente măsurii 
se opreşte înainte de ultima zi de 
depunere, atunci când valoarea 
publică totală a proiectelor 
depuse, excluzând valoarea 
publică totală a proiectelor 
retrase ajunge la 200% din nivelul 
alocării sesiunii, cu excepţia 
primelor 5 zile lucrătoare, când 
oprirea depunerilor de proiecte 
nu este condiţionată de atingerea 
plafonului de 200% din nivelul 
alocării sesiunii.

 In formaț i i le  deta l ia te 
privind accesarea și derularea 
măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului pentru măsura 8/3A 
„ S u s ţ i n e r e a  d e z v o l t ă r i i 
structurilor asociative ” și în 
varianta detaliată a Apelului de 
selecție, elaborată de Asociația 
de Dezvoltare Microregională a 
C o m u n i t ă ţ i l o r  d i n  Z o n a 
Sătmarului, disponibile la sediul 
GAL în versiune pe suport tipărit 
şi sunt accesibile pe pagina web 
www.galzonasatmarului.ro
Solicitați informații detaliate:
A s o c i a ț i a  d e  D e z v o l t a r e 
Microregională a Comunităţilor 
din Zona Sătmarului, Micula, str. 
Principală nr. 293, jud. Satu 
Mare, tel/fax: 0261-828542,
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