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Ajutoare financiare pentru producătorii de lapte 

 Având în vedere problemele cu care se confruntă sectorul laptelui şi al produselor lactate în ultima perioadă, s-a considerat oportun ca 

fiecare stat membru, deci şi România, să acorde un ajutor financiar pentru a sprijinii fermierii din acest domeniu. Suma prevăzută la nivel de ţară 

este de 8.773.154 euro, calculat la rata de schimb din data de 17 octombrie 2015.  
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          Luna martie a Asociației Economice Germano-Române pentru Regiunea Nord Vest este marcată de 
lansarea proiectului ”Eurotehnicus”, un proiect extrem de important în rândul elevilor de liceu. Prin 
organizarea acestei competiții, se urmărește crearea unui liant între mediul de afaceri din județ, pe de o parte, 
și Inspectoratul Școlar și unitățile de învățământ cu profil tehnic, pe de altă parte. În ceea de a doua ediție s-au 
înscris cu trei echipaje mai mult, anul acesta numărul lor ajungând la opt. Obiectivul proiectului este de a 
creşte atractivitatea profilelor tehnice, ale sistemului de învăţământ sătmărean în rândul tinerei generaţii, în 
special în domeniul industrial (electronică, electrotehnică, mecanică, automatizări, comunicaţii, etc.), 
solicitate pe piața muncii. Festivitatea de premiere a celor mai bune echipaje va avea loc în data de 9 mai, chiar 
de Ziua Europei, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare, unde DRWSM vă așteaptă cu drag, în număr cât de 
mare pentru a vedea ce tineri talentați are județul nostru.

       O sală de clasă modernizată cu sprijinul firmei Polipol Mobilă 
SRL Foieni a fost inaugurată în 14 martie 2016, la Liceul Tehnologic 
Simion Bărnuţiu. Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu promovează 
învăţământul profesional dual, în parteneriat cu firma Polipol Mobilă 
SRL Foieni, motivul pentru care societatea a decis să investească în 
modernizarea sălii de clasă.

Conferinţa EFIKOT la Satu Mare

� EFIKOT - Conferinţa Tinerilor Economişti şi Antreprenori 
din Transilvania, este un eveniment organizat anual de Fracţiunea de 
Tineret a Asociaţiei Economiştilor Maghiari din România.
         În fiecare an organizatorii aşteaptă 20 de speakeri şi 200 de 
participanţi. În acest an evenimentul va avea loc la Satu Mare între 8-
10 aprilie şi se adreasează celor care sunt interesaţi de finanţe 
personale, carieră, vânzări şi lumea noii generaţii. 



Clasă modernizată de Polipol la Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu 

 O sală de clasă modernizată cu sprijinul firmei Polipol 

Mobilă SRL Foieni a fost inaugurată în 14 martie 2016, la Liceul 

Tehnologic Simion Bărnuţiu. La inaugurare au fost prezenţi 

senatorul Pataki Csaba, inspectorul general al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Satu Mare, Călin Durla, primarul Eugen Kovacs, 

directorii Dan Brumboiu şi Knecht Csaba din partea firmei 

Polipol. Oficiile de gazdă au fost făcute de directorul Liceului 

Tehnologic, Emeric Gindele, şi directorul adjunct Mircea Terheş. 

 Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu promovează 

învăţământul profesional dual, în parteneriat cu firma Polipol 

Mobilă SRL Foieni, motivul pentru care societatea a decis să 

investească în modernizarea sălii de clasă. 

 „Ceea ce facem este pentru copiii noştri. Este pentru 

viitorul pe care îl avem împreună. Dacă pentru firmă încercăm să 

implementăm programe de retenţie a angajaţilor, pentru că ne dorim angajaţi cărora să le placă să lucreze la noi, să se simtă bine, acelaşi lucru îl 

dorim şi pentru elevi. Dacă în firmă, dacă în internat au condiţii foarte bune, am dorit ca şi în clasă să aibă condiţii la fel de bune”, a declarat 

directorul Dan Brumboiu. Directorul Knecht Csaba a adăugat că este vorba de şase clase care vor fi modernizate de către firma Polipol, cea 

inaugurată în data de 14 martie, fiind prima din acest proiect. 

 Primarul Eugen Kovacs a declarat că şi România trebuie să ia exemplul Germaniei şi al altor ţări din Vestul Europei, unde maxim 30% 

din cei care termină ciclul gimnazial urmează apoi studii teoretice. Primarul Kovacs a mai arătat că sistemul de învăţământ profesional trebuie să 

se adapteze cerinţelor pieţei muncii, implementând sistemul dual. Edilul şef a dat două exemple de specializări existente, care produc şomeri pe 

bandă rulantă, cum ar fi cea de tehnician în administraţia publică sau cea de mecatronică. 

 La început, la solicitarea Polipopl, Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu a pornit pe o singură calificare, tapiţer-saltelar-plăpumar. 

Începând din acest an, există şi o clasă de confecţioner produse textile, a arătat directorul adjunct Mircea Terheş. 

Procentul dintre învăţământul tehnic şi cel teoretic este de 50% – 50%, a arătat inspectorul general Călin Durla. În planul de şcolarizare pe anul 

viitor, procentul învăţământului tehnic va creşte la 55%. 

 Directorul Emeric Gindele a arătat că cel mai câştigat din implementarea sistemului dual este elevul. „Câştigă şi fabrica, câştigă şi 

învăţământul, dar cel mai câştigat este copilul”, a concluzionat Gindele. 

 Senatorul Pataki Csaba a atras atenţia asupra necesităţii adoptării unei strategii la nivel judeţean şi local în privinţa învăţământului 

profesional, atrăgând atenţia asupra oportunităţilor de finanţare în cadrul viitorului Program Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Reurselor 

Umane şi a programului de cooperare transfrontalieră. 

Sursa: OpiniedeCarei.ro 

Misiune economică la Mercedes-Benz Manufacturing Hungary, Kecskemét 

 

  Stimaţi membrii ai DRW, 

 Asociaţia Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest pregăteşte o misiune 

economică la firma Mercedes-Benz Manufacturing Hungary, Kecskemét, în perioada 6-7 iunie 2016.  

 Misiunea se va desfăşura pe parcursul a două zile lucrătoare, în funcţie de programul firmei ce 

urmează a fi vizitată. Taxa de participare este de aproximativ 160 euro/ persoană. 

 Vă rugăm să ne comunicaţi disponibilitatea firmei Dvs. de a participa la această misiune,  

precum şi numărul de persoane participante la adresa de email: office@drwsm.ro 

Consiliul Director al DRW 
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”EUROTEHNICUS”, ediția 2016

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, Asociația 

Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca și Camera Meșteșugarilor Satu Mare 

organizează concursul de inovare și creativitate tehnică ”EUROTEHNICUS”, ediția 2016.
          Obiectivul proiectului este de a creşte atractivitatea profilelor tehnice, ale sistemului de învăţământ sătmărean în rândul tinerei generaţii, în 

special în domeniul industrial (electronică, electrotehnică, mecanică, automatizări, comunicaţii, etc.), solicitate pe piața muncii . 
Obiective specifice: dezvoltarea nucleelor de experimentare/cercetare/inovare la nivelul unităţilor de învăţământ (liceal şi profesional); 

crearea unor relaţii eficiente între tinerii cu potenţial şi antreprenorii de succes locali, respectiv între tineri și DRW și ACM; crearea unor relaţii de 

colaborare între Inspectoratul Școlar și liceele din Satu Mare și Extensia din Satu Mare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca; cunoașterea de către 

tinerii noștri a noilor tehnologii prietenoase fața de mediu, inclusiv a celor din domeniul energiilor regenerabile şi a protecţiei mediului; provocarea 

mediului de afaceri local la dezvoltarea învățământului tehnic de tip dual.
În cadrul competiţiei se va urmări crearea unui prototip funcţional care să conţină cel puţin un element în mişcare şi să fie acţionat electric, de 

la reţea sau din alte surse, inclusiv regenerabile.  
Prototipul va fi asamblat și programat folosind elemente dintr-un kit cu componente/ mecanisme  care va fi pus la dispoziție de organizatori. 

Toate echipajele vor primi seturi de pornire identice.
Prototipul nu trebuie să se limiteze la kitul primit, dar trebuie să se folosească toate elementele acestuia. 

   Etapele competiției:
 22.02.2016 - 04.03.2016 - Înscrierea echipelor 
 Formularul de înscriere se va transmite inspectorului de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar - d-nei Adriana Dîngă. Grupele, în 

coordonarea unui profesor, vor fi formate din minim 3, respectiv maxim 5 elevi.
Echipajele îşi vor alege un nume sub care vor concura, sugestiv pentru obiectivele competiţiei.
Un profesor nu poate intra în competiţie decât cu un singur echipaj. De la o unitate şcolară poate participa maxim 1 echipaj. (Recomandăm 

participarea liceenilor de clasele IX, X şi XI).
  
 07.03.2016 - Lansarea oficială a competiţiei
        Instituţia Prefectului va găzdui lansarea oficială a competiţiei.  Se vor prezenta grupele intrate în competiţie, ideea de prototip care va fi 

conceput. Evenimentul de lansare va dezbate inclusiv teme europene, cu accent pe componenta de inovare şi tehnologii propusă în Strategia Europa 

2020.

 08.03.2016 –  31.03.2016 - Etapa de concepţie a prototipului
          Echipajele se vor concentra pe elaborarea documentaţiei aferente prototipului funcţional, astfel încât acesta să respecte condiţiile minimale 

impuse de competiţie.

  01.04.2016 –  28.04. 2016 - Etapa de realizare efectivă a prototipului
         În această etapă echipajele se vor concentra pe realizarea efectivă a prototipului funcţional (pe baza documentatiei elaborate), precum și pe 

verificarea și testarea acestuia, asigurând  îndeplinirea condiţiilor minimale impuse de competiţie.

14.03.2016 –  18.04.2016 - Vizite de studiu la companii
            În această perioadă, organizatorii vor intermedia vizite la companii și alte obiective industriale judeţene pentru a permite familiarizarea 
tinerilor cu tehnologiile contemporane, în special cele din domeniul mecanic, al automatizării și al energiilor regenerabile, precum și pentru a 

cunoaște investitorii din județ, respectiv antreprenorii locali.

 22.04.2016 -  Conferința ”Progresul tehnologic–cheia dezvoltării sustenabile”
             Eveniment organizat de Ziua  Pământului în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.  
 

 06 mai 2016  – Finalizarea  prototipurilor
            Se va finaliza execuţia prototipurilor şi acestea se vor preda comisiei de evaluare. Prototipurile care nu vor fi funcţionale nu vor fi acceptate în 

competiţie.

 09 mai  2016  – Festivitatea de prezentare şi jurizare a prototipurilor
            În această zi (obs. Ziua Europei) Instituţia Prefectului va găzdui festivitatea de prezentare și jurizare a prototipurilor.
Juriul va acorda 3 premii pentru cele mai inovative, creative şi originale prototipuri propuse. Fiecare echipaj va face o prezentare (ex. Microsoft 

Powerpoint)  a participării în competiţie, a evoluţiei  de  la idee la prototip funcţional, precum şi o descriere a prototipului şi a posibilelor aplicaţii 
ale acestuia.
            Prezentarea va fi limitată la cca.7-8 minute de echipaj. Criteriile de jurizare vor consta din: modul de prezentare, încadrarea în 
timp, creativitatea, originalitatea, inovaţia.

  18 mai  2016  – Festivitate de premiere cu ocazia conferinţei CREDING
 Echipajele participante vor fi invitate la festivitatea de premiere care va avea loc la Jibou (obs. la Gradina Botanica), cu ocazia Conferinţei 

Asociaţiei CREDING (Coaliţia Română pentru Educaţia în Inginerie) de către preşedintele acestei organizaţii D-l prof. dr. ing. Ioan Dumitrache.
Cu această ocazie proiectul Eurotechnicus va fi prezentat participanţilor la conferintă (universitati tehnice din ţară, companii importante din 

industrie, organizaţii antreprenoriale, asociaţii economice române-germane din România). 
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”Eficienţa Energetică în Industrie şi Clădirile Rezidenţiale în Nord-Vestul României” 

 Asociaţia Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest şi Asociaţia Camera 

Meşteşugarilor, în colaborare cu Clusterul de Eficienţă Energetică "ZEPHER" din Oradea, Primăria Satu 

Mare - ADI Zona Metropolitană şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, au decis organizarea unei 

conferinţe având tematica "Eficienţa Energetică în Industrie şi în clădirile rezidenţiale în Nord-Vestul 

României". 

 Evenimentul îşi propune să aducă împreună instituţii, companii, cercetători şi oameni de ştiinţă, 

consultanţi, finanţatori, arhitecţi şi ingineri, proprietari de clădiri şi administraţii publice locale, care să 

împărtăşească  experienţele lor şi să  prezinte cele mai recente tendinţe, inovaţii, preocupări, provocări practice şi soluţii adoptate în domeniul 

eficienţei energetice. 

 Conferinţa va avea loc marţi, 5 aprilie 2016 la Casa Meşteşugarilor, strada Ştefan Cel Mare, numărul 14. 

 Având în vedere decizia U.E. privind pachetul „Energie-Schimbări climatice” stabileşte pentru U.E. creşterea cu 20% a ponderii Surselor 

de Energie Regenerabilă (SER) în totalul consumului energetic şi o reducere cu 20% a consumului de energie primară, care să se realizeze prin 

îmbunătăţirea eficienţei energetice. 
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Ajutoare financiare pentru producătorii de lapte 

 Având în vedere problemele cu care se confruntă sectorul laptelui şi al produselor lactate în ultima perioadă, s-a considerat oportun ca 

fiecare stat membru, deci şi România, să acorde un ajutor financiar pentru a sprijinii fermierii din acest domeniu. Suma prevăzută la nivel de ţară 

este de 8.773.154 euro, calculat la rata de schimb din data de 17 octombrie 2015.  

 Pentru a beneficia de ajutorul financiar, producătorii care au intrat în posesia exploataţiilor începând din anul de cota 2014/2015 şi până 

la data solicitării acestuia, prin transfer definitiv de la producători care  au fost înscrişi în sistemul cotei de lapte cu cotă de livrări la data de 

31.03.2015 şi care au livrat în anul de cotă 2014/2015 o cantitate de minimum 5000 kg lapte, trebuie să fie în activitate, respectiv au încheiat un 

contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător, şi deţin cel puţin un document fiscal 

care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului. 

 Informaţii se pot solicita la sediul agenţiei, la telefon 0261768340, sau pe pagina webwww.apiasatumare.ro.   

Satu Mare, în top 5 pe ţară la produse tradiţionale

�                                Județul Satu Mare se află pe locul 5 pe țară în ceea ce privește produsele tradiționale, potrivit datelor furnizate de   
Ministerul Agriculturii. Județul nostru a înregistrat, până în prezent, 26 de astfel de produse tradiționale printre care pot fi amintite produse precum 
pălinca, brânza, vinul, afumături și altele.
� La nivel național, doar 524 de preparate se pot mândri cu titlul de produs tradițional, de peste șapte ori mai puţine decât în urmă cu trei ani, când 
erau autorizate 4.000, arată statisticile MADR.

� Peste jumătate dintre produsele tradiționale românești vin din judeţele Brașov, Maramureș și Alba. Dacă Brașovul este campionul 
brânzeturilor și a reușit să autorizeze 159 de preparate, Maramureșul, recunoscut pentru afumături și palincă, se poate lăuda cu 65 de produse 
tradiționale, iar la Alba ies în față mai ales brutarii, județul reușind să ateste 46 de produse.
� Topul județelor cu produse tradiţionale este completat de Argeș, cu 34 de preparate atestate, Satu Mare (26), Botoșani (23), Covasna (20), 
Buzău (15), București (14) și Suceava (13).
� Pe de altă parte, sunt 11 județe în țară fără produse tradiționale. Nu s-au grăbit să își înregistreze nimic locuitorii din Caraş Severin, Călărași, 
Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Teleorman și Vrancea. 



SFERA DRW

 Ambo Software

           AMBO este o companie specializată în dezvoltarea, implementarea şi întreţinerea de software, outsourcing pentru clienţi în special din ţări de 
limbă germană. 
             Punctele lor forte sunt capacitatea de analiză obiectuală, asigurarea calităţii proiectelor abordate cât şi mobilitatea şi flexibilitatea 
resurselor umane. Acestea le permit abordarea proiectelor într-o manieră dinamică şi rapidă.
            Fondată în aprilie 1999, ca societate mixtă germano-română, AMBO este un furnizor de servicii de dezvoltare de software în domeniile 
offshore outsourcing respectiv dezvoltare software în regim nearshore pentru companii şi consumatori finali din numeroase arii de activitate. Sunt 
contractaţi pentru analize, design, programare, testare şi întreţinere. Având o dezvoltare rapidă îşi deschide în Cluj Napoca o sucursală în anul 2000.
           AMBO dezvoltă cu succes din 1999 produse software desktop, mobile, embedded și integrate pentru clienți din Europa, în diferite limbaje de 
programare C#, C++, Java, Delphi, VB, PHP, ASP și altele pentru aplicații desktop și web. Lucrează pe bază de contract în domeniile analiză, 
proiectare, programare, test și service. Se concentrează pe dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii distribuite, Internet, Intranet şi client-server 
pentru platforme Windows şi Linux/Unix.
         AMBO este constituită din specialişti IT cu un înalt nivel de pregatire profesională, vorbitori de limbi străine: germană, engleză, maghiară, 
franceză şi are acces la un număr important de specialişti, absolvenţi şi freelancers fiind activă predominant în zona vorbitorilor limbii germane: 
Germania, Austria, Elveţia. Specialiştii lor preiau proiectele şi se implică în dezvoltarea lor de la nivelul de specificaţii funcţionale, analiză, design, 
până la faza de testare, instalare şi întreţinere.
            Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.ambo.ro

            Accord Birou de Turism

            Accord Birou de Turism s-a înființat în 1993 și azi are două agenții una în Satu Mare și cea de a doua în Cluj Napoca.
            Sunt membrii IATA (Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni) și ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism) 
            Accord BT, o firmă cu experiență și renume, cu un grad înalt de know-How, vă oferă relații excelente cu majoritatea companiilor aeriene, de la 
cele tradiționale de low-cost până la cele care au incluse cele mai competitive servicii, relații deosebit de avantajoase cu furnizorii de servicii din 
România și din străinătate (hotelieri, touroperatori, transportatori) și tarife preferențiale pentru clienții fideli sau rezolvarea cu prioritate a unor 
solicitări importante.
         Răspund eficient tuturor solicitărilor, oferă pachete de tip incentive pentru ocazii destinate angajaților, elaborează strategii de promovare și 
publicitate pentru evenimentele în cauză, realizează activități de agrement, oferă servicii de ticketing profesioniste pentru o gamă variată de clienți 
vorbind engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, maghiară și la nevoie orice altă limbă străină. 
         Accord BT oferă excursii "marca Accord", vacanțe, concedii în țară sau în străinătate, organizează evenimente, team-building, conferințe, 
incentive, obțin bilete de avion, rezervări hoteliere în țară și în străinătate, oferă pachete personalizate, croaziere, transferuri de la și la aeroporturi și 
hoteluri, închirieri de autoturisme, ghizi de turism autorizați și multe altele la prețuri adaptate buzunarelor fiecărui client. 
            De peste 20 de ani își fac clienții să se simtă bine oferindu-le experiențe deosebite, fiind prietenul cel mai bun al clientului într-o lume în Accord 
Birou de Turism.
            Pentru mai multe detalii accesaţi: www.accord.travel.ro
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Aurora

         "ALEGEȚI CALITATEA, ALEGEȚI COMFORTUL, ALEGEȚI PROFESIONALISMUL, ALEGEȚI….HOTELUL AURORA" este motto-
ul care ne întâmpină la intrarea pe pagina lor de internet. 
         Hotel Aurora - situat în centrul municipiului Satu Mare, punct de reper și simbol al orașului, dispune de 199 locuri de cazare, la nivel de ***. 
Recent modernizate, cele 83 camere duble, 11 camere single și 9 apartamente, dispun de mini-bar, TV-satelit, telefon internațional, room-service, 
internet wirelles, parcare proprie fiind la nivelul celor mai ridicate exigențe. Hotelul dispune de seif, restaurant, bar de zi, braserie și gradină de vară. 
         Restaurant Aurora – categoria I, cu o capacitate de 120 locuri, prietenos și călduros prin ambient și profesionalismul angajaților, este un loc ideal 
pentru desfășurarea oricărui eveniment. Grădina de vară (100), discretă și cochetă, oferă posibilitatea de a petrece o seară memorabilă, completând 
gama de servicii oferite. Apelați cu încredere și nu veți uita aroma preparatelor culinare din bucătăria românească și internațională.
       Agenţia de turism Aurora, firmă cu capital privat înființată în anul 1994. Promovează în România turismul de calitate care să răspundă 
necesităților și exigențelor clienților prin servicii la cele mai înalte standarde internaționale. Scopul Agenției Aurora este să creeze împreună cu 
clienții lor un parteneriat de lungă durată, bazat pe încredere și calitatea serviciilor. Personalul de specialitate stă la dispoziție cu o gamă largă de 
servicii, atât pentru grupuri cât și pentru turiștii individuali sau oamenii de afaceri.
            Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.aurora-sm.ro
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Muzeul Judeţean Satu Mare 

            Prima colecţie muzeală sătmăreană s-a constituit în ultimul deceniu al sec. XIX, în cadrul 
Cercului Kölcsey, o societate cu profil cultural care funcţiona pe lângă Gimnaziul Reformat din Satu 
Mare. 

 În anul 1905, în oraş se înfiinţează Muzeul Municipal Satu Mare, beneficiind la rândul său  
de o colecţie patrimonială importantă. Un nou muzeu municipal a luat fiinţă ulterior schimbărilor 
politice şi administrative din anul 1918. Iniţiativa  a  aparţinut dascălului  şi  cărturarului  sătmărean 
Dariu Pop, care  a conceput o divizare a bunurilor patrimoniale pe domenii ştiinţifice: arheologie, 
istorie, etnografie, şi una dintre cele mai valoroase colecţii la nivel regional, cea de carte veche 
românească.   

 O nouă reorganizare a muzeului sătmărean are loc în anul 1958 şi cade în responsabilitatea pictorului Aurel Popp. Muzeul Raional şi 
Orăşenesc Satu Mare realizat cu această ocazie îşi va avea sediul în centrul istoric al oraşului, într-o clădire de patrimoniu datând din sec. XVIII. 
Considerat cel mai vechi edificiu din întregul municipiu, actualul sediu al Muzeului de Artă a fost construit pe locul unde s-a semnat, conform 
tradiţiei, Pacea de la Satu Mare (1711), care punea capăt răscoalei conduse de Francisc Rákoczi al II-lea.  

 Clădirea actuală, cu faţade în stil neogotic, este construită după  un plan care urmează forma literei "L" şi delimitează o curte interioară 
patrulateră.  Odată  cu reforma administrativă din anul 1968, muzeul sătmărean dobândeşte statutul de muzeu judeţean. Continuă să funcţioneze 
în centrul istoric al oraşului până în anul 1984,  când  sediul central  al  Muzeului Judeţean  este  mutat  în clădirea cu funcţionalitate publică de 
pe B-dul Vasile Lucaciu nr. 21, unde se află şi la ora actuală.  Vechiul edificiu va rămâne  destinat exclusiv secţiei de artă a Muzeului Judeţean  
Satu Mare.  

 Clădirea  monumentală   ce  adăposteşte  astăzi  Muzeul Judeţean a fost construită  în anul 1936, după  planurile 
realizate de arhitectul bucureştean  G. P. Liteanu şi era  destinată  iniţial adăpostirii sediului Prefecturii judeţului Satu 
Mare. Complexul Muzeului Judeţean actual cuprinde şi o clădire anexă ce adăposteşte Laboratorul Zonal de Restaurare 
şi Conservare, cu multiple specializări: ceramică, metal, hârtie, lemn, textile şi investigaţii. 

 
 

Băile Puturoara s-au redeschis 

 Băile Puturoasa au reînviat în urmă cu aproximativ două săptămâni printr-un proiect 

european care a făcut posibilă redeschiderea a apreciatelor băi sulfuroase.  

 Băile sulfuroase nu au mai funcţionat din anii ’90 şi astfel investiţia tânărului negreştean 

a readus băile de odinioară, cu o bază de tratament şi una sportiv/recreaţională, urmând ca în 

curând să se extindă cu un adevărat centru de recuperare prin fizioterapie, restaurant, camere de 

cazare şi posibil un centru de echitaţie. 

 În prezent sunt amenajate două bazine cu două temperaturi, unul cu 34-36°C şi al doilea 

cu 36-38°C. În plus turiştii mai pot beneficia şi de o saună umedă, precum şi de o cafenea şi o 

zonă de activităţi recreaţionale echipată cu aparate de fitness, masă de biliard şi tenis de masă.  

În jurul Băilor Puturoasa pot fi parcurse trasee montane prin pădurea din vecinătate pentru o deconectare în aer liber. 

 Apele sulfuroase au proprietatea de a trata mai multe afecţiuni, prin conţinutul de săruri 

şi minerale precum şi hidrogen sulfurat, care este singurul compus al sulfului ce se absoarbe în 

organism prin piele, plămân şi pe cale digestivă, eliminându-se prin piele, intestin şi rinichi. 

 Situate la aproximativ nouă kilometri de localitatea Vama, într-un peisaj de vis, 

cunoscutele izvoare de apă terapeutică sunt exploatate pentru turismul balneoclimateric din 

judeţul Satu Mare. Puturoasa este o staţiune situată în Munţii Igniş, cu un cadru geografic 

minunat, cu dealuri ce o înconjoară – Dealul La Comşa (652 m altitudine), Poiana 

Mesteacănului (732 m), îmbiind turiştii cu un peisaj frumos, indiferent de anotimp. Băile 

Puturoasa s-au dezvoltat într-o căldare cu diametrul de 4 km, pe locul unui fost vulcan. 
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Bursa generală a locurilor de muncă 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Satu Mare, aduce la cunoştinţă  tuturor 

agenţilor economici şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, că în data de 14.04.2016 va 

avea loc Bursa generală a locurilor de muncă, măsură activă care pune în legătură cererea cu oferta de 

locuri de muncă de pe piaţa forţei de muncă din judeţul Satu Mare. 

 Acţiunea se va desfăşura la Casa de Cultură a Sindicatelor  în data de 14 aprilie  de la ora 8 pâna la 

ora 16. 

 Toţi agenţii economici care au locuri de muncă vacante, sau înfiinţează noi locuri de muncă sunt invitaţi să le comunice la agenţia 

judeţeană, strada  Ion Ghica, numărul 36, telefon 0261/770237. 

 

 

 

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

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 

Conferinţa EFIKOT la Satu Mare 

 EFIKOT - Conferinţa Tinerilor Economişti şi Antreprenori din Transilvania, este un 

eveniment organizat anual de Fracţiunea de Tineret a Asociaţiei Economiştilor Maghiari din 

România.  

 În fiecare an organizatorii aşteaptă 20 de speakeri şi 200 de participanţi. În acest an 

evenimentul va avea loc la Satu Mare între 8-10 aprilie şi se adreasează celor care sunt interesaţi 

de finanţe personale, carieră, vânzări şi lumea noii generaţii.  

 Gândeşte global, acţionează local! – este sloganul conferinţei în anul acesta şi de obicei participă tineri nu numai din Transilvania, dar şi 

din Ungaria, Slovacia, Serbia, Ucraina; evenimentul oferind o oportunitate perfectă pentru a dezvolta noi relaţii, schimbul de experienţă 

ştiinţifică şi de afaceri.  
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Germanii cumpără tot mai multe automobile electrice 

 Dśŉ▓Ă■╜╜ ľĵ ▓♫ĂŉĘ Ċ◘Ċ ▓Ă╜ ▓ĵ ▄Ċś Ăĵ Ċ◘▓◘Ľ╜▄ś ľĵ  ♫ŉ◘♫ĵ ▄ℓ╜ś Ă▄Ċśŉ■ĂĊ╜ōĘ ľ◘■ℓĵ ▓ĵ ▄ĵ ╜ ŕś ╙╜ŕŉ◘ľĂŉĽĵ ŉ╜ ľĵ  Ċ◘ĂĊś ľă cifrele rămân mici  

 Numărul maşinilor electrice înregistrate pentru a fi utilizate în Germania, s-a majorat anul trecut cu 34,6 la sută faţă de anul anterior, 

ajungând la 25.502 de autoturisme, potrivit datelor furnizate de autoritatea de înmatriculare a autovehiculelor. 

 Guvernul german prevede un milion de maşini electrice pe şoselele ţării până în anul 2020, dar a evitat până acum să acorde stimulente 

pentru achiziţii şi scutiri de taxe, comentează agenţia DPA. În unele ţări, cumpărătorii primesc un bonus în bani pentru renunţarea la maşinile lor 

cu combustibil bazat pe hidrocarburi în favoarea unor maşini cu emisii zero sau ultra-economice. 

Sursa: agerpres.ro 

           Germanii cumpară tot mai multe automobile cu propulsie alternativă consumului de hidrocarburi, cu toate că cifrele rămân mici în 
comparaţie cu totalul celor de 45,1 milioane de autoturisme câte circulă pe drumurile din această ţară, informează agenţia de presă DPA.
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