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   Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest își propune 
să contribuie la dezvoltarea județului Satu Mare prin valorificarea resurselor pe care le 
deține: în primul rând resursa umană, apoi resursele economice. Angajamentul nostru 
pentru județul Satu Mare este acela de a sprijini crearea unui mediu economic dinamic 
și performant, care să reafirme județul ca motor al dezvoltării în regiunea de nord-vest, 
să permită regenerarea și revigorarea sustenabilă a comunităților locale și să asigure o 
 viață mai bună locuitorilor.

ACTUAL

    Mediul de afaceri sătmărean și-a dat întâlnire miercuri, 3 februarie 
la City Hotel pentru a pune din nou față în față membrii mediului 
economic. Conducerea Asociației Economice Germano-Române 
pentru Regiunea de Nord Vest a prezentat organizația, membrii, 
evenimentele reușite de anul trecut și câteva obiective pentru 
anul 2016. 
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 Calendarul evenimentelor DRW 2016  

 

  – proiect - 

�  Bussines and local community 
�  Şedinţe la sediile membrilor DRW 
�  Expo ”Fabricat în Satu Mare” 2016 sau regional 

România depăşeşte media europeană a 

intenţiilor de a demara o afacere 
 

 Două treimi dintre adulţi, la nivel mondial, consideră că antreprenoriatul este o alegere bună pentru o carieră de viitor, România situându-

se pe locul 4 în ceea ce priveşte planurile antreprenorilor de a recruta în următorii cinci ani si peste media europeană a intenţiilor de a demara o 

afacere, potrivit noii ediţii a raportului Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 
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Pag. 2
Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 4

România depăşeşte media europeană a intenţiilor de a demara o afacere
Sfera DRW
Evenimentele lunii Martie
Un nou Farsang în comunitatea svăbească
DRW a fost prezent în emisiunea "Mersul Economiei" la ITV
Ajutor pentru angajatori

Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7

Newsletter al Asociaţiei Economice Germano-Română 
pentru Regiunea de Nord-Vest



Asociaţia Economică
Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest

Deutsch-RumänischerWirtschaftsverein
der Region Sathmar e.V.

BULETIN INFORMATIV

FEBRUARIE 2016

Bussines and local community
   Mediul de afaceri sătmărean și-a dat întâlnire miercuri, 3 februarie 
la City Hotel pentru a pune din nou față în față membrii mediului 
economic. Conducerea Asociației Economice Germano-Române 
pentru Regiunea de Nord Vest a prezentat organizația, membrii, 
evenimentele reușite de anul trecut și câteva obiective pentru 
anul 2016.                                     .       

   A deschis întâlnirea ”Bussines and local community”, Iuliu Cadar, 
președintele Asociației care a prezentat DRW în câteva cuvinte și 
mulțumind tuturor pentru prezență. ”Asociația Economică 
Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest a luat ființă în 
septembrie 2005. În momentul de față, asociația are 46 de companii 
membre. Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea 
de Nord Vest este o asociație non-profit care își propune să fie o 
“punte de legătură” între firmele germane cu sediul în regiunea 
noastră. Asociația este deschisă și către companiile cu capital român 
care sunt interesate de a coopera cu firmele germane din Germania, 
Austria sau Elveția. Scopurile principale ale Asociației sunt: 
promovarea dialogului între mediul de afaceri și autorități, servicii 
de infomare și de consultanță pentru membri noștri și dezvoltarea 
parteneriatelor regionale.”

   Despre calendarul evenimentelor pentru anul 2016 a vorbit Tiberiu Markos, vicepreședintele clubului care a enumerat ca principale obiective: 
ședințe la sediile membrilor DRW, Expo ”Fabricat în Satu Mare” 2016 sau regional, participare la târguri de specialitate în Germania, ședință 
comună AHK România – DRW Satu Mare, vizite la intreprinderi importante cu capital german, Sărbătoarea berii,  Întâlniri cu primarii din 
județ și regiune, organizarea unui eveniment cultural și parteneriat între DRW și o asociație similară din Germania.

   Din partea autorităților la întâlnirea cu mediul de afaceri a fost prezent prefectul Eugeniu Avram care a felicitat conducerea Asociației pentru 
bunul dialog și acțiunile deosebite cu care mișcă comunitatea sătmăreană. Deasemenea în luarea sa de cuvânt a adresat rugămintea tuturor 
celor prezenți, de a găsi soluții pentru a apropia și mai mult patronatele din Satu Mare, pentru că împreună vor putea avea un cuvânt mult mai 
greu în fața aleșilor locali.
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Bussines and local community 

 

Asociaţia Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest a luat fiinţă în septembrie 2005.  

În momentul de faţă, asociaţia are 46 de companii membre.  Sediul Asociaţiei Economice Germano-Române pentru Regiunea de Nord Vest este 

situat pe strada Fragilor, numărul 1, Satu Mare.  

Viziune 

Asociaţia Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest este o asociaţie non-profit care îşi propune să fie o “punte de legătură” 

între firmele germane cu sediul în regiunea noastră. Asociaţia este deschisă şi către companiile cu capital român care sunt interesate de a coopera 

cu firmele germane din Germania, Austria sau Elveţia.  

Scop 

�  Promovarea dialogului între mediul de afaceri şi autorităţi 
�  Servicii de infomare şi de consultanţă pentru membri noştri 
�  Dezvoltarea parteneriatelor regionale 

 

Valori noastre 

�  Etică 
�  Profesionalism  
�  Parteneriate Win-win 
�  Responsabilitate 
�  Voluntariat 
�  Spirit civic 

 

Firme membre 

�  46 de firme membre cu peste 13500 de angajaţi 

Principalele evenimente din 2015 

�  „Fabricat în Satu Mare“ - 21-23 mai, ediţia a 5-a, 76 firme 
expozante, 2.700 de vizitatori 

�  Zilele culturale sătmărene – 7-9 mai  
�  Sărbătoarea vinului  - 23 august 
�  Oktoberfest – 27 septembrie  
�  Şedinţă comună AHK-DRW – 26 octombrie 

 

Ce îşi doreşte Asociaţia Economică Germano-Română să 

realizeze în 2016? 

�  Reprezentarea intereselor mediului de afaceri pe plan local, 
regional şi internaţional  

�  Promovarea învăţământului dual 
�  Organizare expoziţii de specialitate  
�  Promovarea dialogului între mediul de afaceri şi autorităţi  
�  Extinderea Asociaţiei ca organizaţie regională  
�  Participarea la târguri şi expoziţii în Germania şi Austria  
�  Organizare de misiuni economice în Germania  
�  Acţiuni comune cu AHK România şi celelalte cluburi româno-

germane  
�  Participarea activă la Comisia de Dialog Social  
�  Sprijinirea acţiunilor caritative, culturale, sportive şi ecologice 

din judeţ  
 

 

 

 

Calendarul evenimentelor DRW 2016  

Calendarul evenimentelor DRW 2016 

– proiect - 

�  Bussines and local community 
�  Şedinţe la sediile membrilor DRW 
�  Expo ”Fabricat în Satu Mare” 2016 sau regional 
�  Participare la târguri de specialitate în Germania 
�  Şedinţă comună AHK România – DRW Satu Mare  
�  Vizite la intreprinderi importante cu capital german 
�  Sărbătoarea berii 
�  Întâlniri cu primarii din judeţ şi regiune 
�  Organizarea unui eveniment cultural  
�  Parteneriat între DRW şi o asociaţie similară din Germania  
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Amazon se extinde în Europa, inclusiv în România 

 Compania americană de comerţ online Amazon a anunţat vineri că vrea să înfiinţeze în acest an „mai multe mii de noi locuri de 

muncă” în Europa, unde grupul are deja peste 40.000 de angajaţi, informează AFP, potrivit Agerpres.  

 

  

 „Intenţionăm să creăm mai multe mii de locuri de muncă în 2016 începând de la lingvişti, experţi în digital media şi până la recrutarea de 

colaboratori pentru centrele de distribuţie şi customer service”, a declarat vice-preşedintele Amazon Europe, Xavier Garambois. 

 Amazon susţine că „în prezent recrutăm noi specialişti şi în computere şi dezvoltatori de software pentru cele 12 centre de cercetare şi 

dezvoltare din Europa” amplasate în Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, România, Spania şi Marea Britanie. 

Sursa: agerpres.ro 

Profitul grupului francez Renault a crescut cu 50% anul trecut 

Profitul grupului francez Renault, proprietarul Dacia, a crescut anul trecut cu 49%, la 2,82 miliarde euro, susţinut de creşterea 

vânzărilor şi costurile mai mici, în timp ce producătorul auto rus AvtoVAZ, pe care Renault îl controlează împreună cu Nissan, a 

generat o pierdere de 620 milioane euro. 

 Chiar dacă a raportat rezultate bune pentru anul trecut, Renault a avertizat că cererea pentru maşini la nivel global va încetini în acest an, 

mai ales în Europa, unde anul trecut piaţa a urcat cu 9,3%, potrivit Wall Street Journal. Noi scăderi sunt aşteptate pentru Brazilia şi Rusia, două 

dintre cele mai importante pieţe ale Renault. 

  Grupul vizează, în continuare, să-şi crească veniturile şi profitabilitatea. 

 Veniturile au avansat anul trecut cu peste 10%, la 45,33 miliarde de euro, în mare parte ca urmare a recuperării robuste a pieţei auto 

europene. Marja operaţională s-a îmbunătăţit ca urmare a reducerii costurilor cu 527 milioane de euro. 

 Renault a anunţat că discută cu ceilalţi acţionari ai AvtoVAZ o infuzie de bani pentru companie, ale cărei vânzări au scăzut semnificativ, 

din cauza recesiunii din Rusia. Renault deţine controlul AvtoVAZ împreună cu partenerul de alianţă Nissan. Renault a propus pentru anul trecut 

un dividend de 2,4 euro pe acţiune, în urcare de la 1,9 euro. 

 Grupul francez a anunţat, în ianaurie, că vânzările de vehicule au crescut cu 3,3% în 2015, la un nivel record de 2.800.242 de autoturisme 

şi vehicule comerciale uşoare, pe o piaţă care a avansat cu 1,6%. 

 Vânzările Dacia la nivel mondial au crescut cu 7,7% în 2015, la un nivel record de 550.920 de autoturisme şi vehicule comerciale uşoare, 

de la 511.379 în urmă cu un an, potrivit datelor publicate de grupul francez Renault. Dacia a înregistrat o creştere de 7,8% a vânzărilor de 

autoturisme, de la 474.623 de unităţi în 2014 la 511.510 unităţi. 

Sursa: Mediafax.ro 

România depăşeşte media europeană a intenţiilor de a demara o afacere 
 

 Două treimi dintre adulţi, la nivel mondial, consideră că antreprenoriatul este o alegere bună pentru o carieră de viitor, România 

situându-se pe locul 4 în ceea ce priveşte planurile antreprenorilor de a recruta în următorii cinci ani şi peste media europeană a 

intenţiilor de a demara o afacere, potrivit noii ediţii a raportului Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 

 Conform cercetării, 66% dintre adulţii din întreaga lume văd antreprenoriatul ca pe o alegere bună de carieră şi mai mult de jumătate din 

populaţia activă simte că are capacitatea de a începe o afacere — arată raportul Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015 Global Report 

publicat în luna februarie. 

 Majoritatea întreprinzătorilor din întreaga lume începe o afacere mai degrabă pentru că au o oportunitate decât din necesitate, spune 

raportul GEM, aceasta în proporţie de 78% în economiile bazate pe inovaţie şi de 69% în cele care se bazează pe eficienţă. 

 În România, de asemenea o economie bazată pe eficienţă, acest procentaj este de 69,3%. 

            Amazon a precizat că în 2015 personalul său din Europa a crescut cu 10.000 de angajaţi iar compania va continua să investească în cerce-
tare şi dezvoltare, precum şi pentru construcţia de noi infrastructuri care să sprijine creşterea operaţiunilor sale de cloud-computing.
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AUTONOVA S.A 

 AUTONOVA este o companie privată cu 

capital 100% românesc, care activează în domeniul 

proiectării şi fabricaţiei atât de echipamente 

hidraulice de frânare pentru autovehicule cât şi de 

diferite ansamble, subansamble şi piese individuale 

pentru industria auto şi non auto. 

 În cei aproape 60 de ani de existenţă a firmei, 

aceasta a trecut prin multe transformări aşa încât, în 

prezent ea este o firma competitivă, capabilă să ofere 

partenerilor ei soluţii viabile şi stabile. 

 Printre clienţii principali amintim firme ca 

Dacia Pitesti, Opel, Renault, Makita.  

  Ca tehnologie firma este specializată 

în: prelucrari la rece pentru table şi benzi metalice, 

prelucrări prin aşchiere, sudura MIG-MAG şi în 

puncte, montaj şi verificări de produse, etc.. Pe piaţa 

internă sunt singurul furnizor de prim montaj pentru 

echipamente hidraulice de frânare iar în ceea ce 

priveşte piaţa externă concurenţa este constituită din 

firme multinaţionale la nivel de lideri mondiali cum, 

ar fi Bosch, Continental, TRW. 

 AUTONOVA S.A. Satu Mare a participat în 

perioada 16-20 septembrie 2014 la târgul 

Automechanika Frankfurt, cel mai mare eveniment 

mondial dedicat companiilor care activează în 

producţia şi comerţul de componente auto, discuţiile 

purtate în cadrul întâlnirilor avute, constituind o bază 

de dezvoltare a unor parteneriate viitoare cu 

parteneri din mai multe ţări.         

ANVIS ROM 

 Grupul ANVIS produce soluţii inovatoare de îmbunătăţire a 

manevrabilităţii, confortului şi siguranţei vehiculelor rutiere. Serviciile pe care 

le oferă acoperă întregul proces de la idee până la producţia de masă. Gama 

lor de produse include componente de şasiu, suporţi ai motorului, umeraşe 

sistem de evacuare, elemente şi 

amortizoare de vibraţii de decuplare. 

Anvis ROM este unul dintre 

principali angajatori din Satu Mare, 

specialist în sisteme antivibraţii din 

domeniul automotive. 

 Societatea, în Satu Mare şi-a început activitatea în 2003 cu acelaşi 

profil de activitate ca şi în prezent. Începând cu anul 2012 au început acţiunile 

premergătoare investiţiei unei noi hale şi din iunie 2013 până în aprilie 2014 a 

fost construită noua fabrică pentru producţia de bucţe şi suporţi de motor 

pentru industria auto, devenind un model de succes. 

 Grupul Anvis operează la nivel global. Fie suspensii de motor, de 

transmisie şi de şasiu sau suspensie de ţeavă de eşapament şi amortizoare de 

vibraţie, piesele Anvis sunt montate pe majoritatea tipurilor de ma?ini.  

 Domeniul principal de activitate este dezvoltarea sistemelor 

antivibra?ie – sisteme de izolare a pieselor vibratoare din autovehicule. Grupul 

are vânzări de peste 300 milioane de euro în 13 locaţii din lumea întreagă. 

Clienţii sunt cei mai importanţi producători de automobile şi anume VW, 

BMW, Mercedes, Renault-Nissan, Audi, Porsche, MAN, ZF Sachs şi mulţi 

alţii. Expertiza Anvis Group se extinde şi la sectorul industriei de căi ferate. În 

2013, grupul Anvis a fost preluat de către TokaiRubber Industries (TRI). TRI 

este un lider mondial pe sectorul tehnologiei vibraţiilor auto. Au fost 

desemnaţi în repetate rânduri de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii ca fiind una dintre cele mai de succes firme la nivel 

naţional, ultima dată în 2013. 

 Se implică în proiecte sociale privind protecţia mediului precum „Let’s 

do it Romania!” şi sunt în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj, prin care 

se organizează anual practica de vară pentru studenţii de la facultăţile 

universităţii. 

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

Un nou Farsang în comunitatea svăbească
           Casa Schwab din Satu Mare a găzduit din nou o petrecere pe cinste, cu multă distracţie şi voie bună, la balul de Fărşang. Svabi, maghiari 
și români au sărbătorit împreună înaintea de intrarea în Postului Paștelui  .                                         .

    Tradiţionalul bal a fost organizat şi de data aceasta de Forumul Democrat German din Satu Mare.                  . 
Carnavalul comunităţii germane a avut loc sâmbătă, 30 ianuarie, la care, alături de membrii comuntăţii din municipiu au fost invitaţi şi au 
răspuns afirmativ invitaţiei şi cei din restul localităţilor şvăbeşti din judeţ. Centrul tineretului Wendelin Fuhrmann de pe Bulevardul dr. Vasile 
Lucaciu a prins viață fiind animat de numeroase persoane cu multă voie bună.                                    . 
       Membrii Asociației Economice Germano-Române pentru Regiunea de Nord-Vest au participat cu mare drag la acest eveniment urând 
primăverii „Bun venit!”.

Angajatorii care încadrează absolvenţi de studii superioare la debutul lor profesional pot să 

beneficieze de subvenţii din bugetul asigurărilor de somaj 

 
 Beneficiarii Legii 335/2013 sunt absolvenţii de învăţământ superior care au diplome de licenţă sau echivalentă şi la debut 

profesional, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite. 

 Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

pe perioada derulării contractului de stagiu care este de 6 luni, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă în vigoare care în prezent este de 500 lei. 

 Angajatorii care încadrează absolvenţi de studii superioare la debutul lor în profesie sunt obligaţi să comunice agenţiilor judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către aceşti absolvenţi. Formularul de 

raportare este cel prevazut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu menţiunea ca la rublica ,,Observaţii” se adaugă şi 

termenul ,,stagiu”. 

 

 

 

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

DRW a fost prezent în emisiunea "Mersul Economiei" la ITV
Mulţumim ITV pentru faptul că susţineţi economia sătmăreană!

Pentru a vizualiza emisiunea, accesaţi: 
www.informatiatv.ro/mersul-economiei/cum-pot-contribui-patronatele-la-drzvoltarea-judetului/  
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Doriţi să ne comunicaţi ceva?
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un 

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

office@drwsm.ro
Tel:0261-710316

Fax : 0361-818669 
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