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 ”Mă bucur că am putut fi gazda ședinței DRW și mai ales mă bucur că firma noastră 

este membră a acestei asociaţii economice. Alfa Vega își desfășoară activitatea din 1991 și 

este dedicată inovației, producției și dezvoltării de produse destinate mai multor domenii și 

anume: producția și furnizarea de mobilier școlar și material didactic, producție de 

componente industriale și furnizarea de servicii în domeniile nichelare-cromare, vopsire în 

câmp electrostatic și zincare. Pornind de la o idee, firma a reuşit să aibă astăzi o ofertă foarte 

largă de produse competitive pe plan internațional.”

Showroom BMW la Satu Mare

 Group West Motors Satu Mare, cel mai nou centru autorizat de 
vânzări şi service BMW, și-a deschis porțile vineri, 15 aprilie 2016. 
Inaugurarea a fost marcată de un eveniment special în week-end, cu 
sesiuni de drive-test cu modele exclusive ale mărcii, inclusiv BMW 
Seria 7. Investiția în noul showroom este de peste 1.500.000 de euro.

Parcul UFO va fi modernizat prin finanţarea 
obţinută de Asociaţia Studenţilor Sătmăreni

 Parcul UFO din cartierul Micro 17 din municipiul Satu Mare 
va fi modernizat de către Asociaţia tinerilor studenţi sătmăreni 
SamStudia, finanţarea fiind obţinută în urma unui concurs derulat de 
o companie naţională.

Guvernul lucrează la o viziune pe termem lung de dezvoltare a economiei româneşti 

 Costin Borc, Viceprim-Ministru şi Ministrul Economiei, a fost invitatul de onoare al întâlnirii membrilor AHK România din 5 aprilie care 
s-a desfăşurat la hotelul Athenee Palace Hilton din Bucureşti. În alocuţiunea sa Ministrul a subliniat că actualul Guvern lucrează la o viziune pe 
termem lung de dezvoltare a economiei româneşti. Se doreşte stimularea producţiei româneşti oriunde în România, iar pentru asta este nevoie în 
primul rând de o infrastructură adecvată. Şi nu e vorba doar de autostrăzi, ci şi de reţele de educaţie şi sănătate, a punctat Ministrul.
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Asociația Economică Germano-Română 
pentru Regiunea Nord Vest s-a reunit la 

Alfa Vega

 În sfârșitul lunii martie, membrii Asociației 
Economice Germano-Române pentru Regiunea Nord Vest   
s-au reunit în sedință, la una dintre cele mai noi firme a 
asociației, la Alfa Vega. Ședința a avut la sediul firmei pe 
strada Barițiu, nr. 27, Satu Mare. 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 1. Prezentarea și 
vizitarea firmei gazdă - Alfa Vega, 2. Expo - Fabricat în Satu 
Mare, ediția 2016; prezentare susținută de Iuliu Cadar, 3. 
Proiect Eurotehnicus, ediția 2016; prezentare susținută de 
Tiberiu Markos, 4. Conferința ”Eficiența Energetică în 
Industrie și Clădiri (Satu Mare, 05 aprilie); 5. Newsletter, 6. 
Diverse.   
 Firma gazdă este dedicată inovaţiei, producţiei şi 
dezvoltării de produse destinate mai multor domenii şi 
anume: producţia şi furnizarea de mobilier şcolar şi material 
didactic, producţie de componente industriale şi furnizarea de 
servicii în domeniile nichelare-cromare, vopsire în câmp 
electrostatic şi zincare
 Invitaţii de onoare a manifestării au fost preşedintele 
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef şi primarul municipiului 
reşedinţă de judeţ, dr. Dorel Coica.
 La ședință a fost prezentă și doamna Simona 
Dersidan, directoarea Agenției Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Satu Mare care a invitat firmele la Bursa 
Locurilor de Muncă, dar și-a exprimat clar dorința de a 
încheia un parteneriat cu DRW pentru a facilita accesul celor 
aflați în căutarea unui loc de muncă către companiile din 
asociație. 
 Referitor la organizarea unei noi  ediţii a Expo 
Fabricat în Satu Mare, preşedintele Iuliu Cadar a confirmat 
organizarea ediției a VI într-un spațiu ce urmează a se stabili,  
existând discuții cu reprezentanții fostei hale Interex și cu cei 
de la sala de sport a Liceului Traian Vuia, dar nu sunt excluse 
nici alte locaţii care ar corespunde scopului.
 De asemenea, anul acesta se va relua organizarea 
Sărbătorii sătmărene a berii ale cărei prime ediţii s-au bucurat 
de un succes deosebit. 
 Atât Iuliu Cadar, cât şi vicepreşedintele Tiberiu 
Markos au vorbit  despre alte manifestări şi evenimente pe 
care urmează să le organizeze asociaţia în cursul acestui an, 
discutându-se despre Eurotehnicus, conferinţa EFIKOT - 
Conferinţa Tinerilor Economişti şi Antreprenori din 
Transilvania,  Maraton de înot în cadrul expoziţiei Apa, 
întâlnirea tuturor ONG-urilor din judeţ, Business Days 
Crişana şi Maramureş, etc.
 În luna iunie va avea loc o delegaţia amplă a AEGR-
DRW la Fabrica Mercedes din Kecskemet (Ungaria) unde se 
va organiza şi o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri 
maghiar, iar anul nu se va termina fără ședința reunită DRW-
AHK(Camera de Comerț Germano-Română).

Adunarea Generală a AERG - DRW

 Consiliul Director al Asociaţiei Economice Germano – Române 
pentru Regiunea de Nord-Vest (AEGR) – Deutsch-Rumänische 
Wirtschaftsverein (DRW) a convocat Adunarea Generală a membrilor 
asociaţiei miercuri, 20 aprilie, de la ora 18, la sediul asociaţiei  de pe 
strada Fragilor nr.1, Satu Mare.
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2015,
2.Actualizarea statutului şi a actului constitutive, 
3. Stabilirea nivelului cotizaţiilor pentru anul 2016 
4. Aprobarea planului de activităţi pentru anul 2016, 
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, 
6. Diverse.
 Dintre invitați au făcut parte tinerii de la Asociaţia tinerilor Sam 
Studia care și-au prezentat organizația și obiectivele, unul dintre cele mai 
importante fiind acela de a-i convinge pe cei de vârsta lor despre faptul că 
nu este nevoie să plece de acasă după terminarea studiilor pentru că şi în 
Satu Mare se pot realiza.
 Sam Studia este formată din tineri sătmăreni, inclusiv din liceeni 
şi a organizat, singuri sau în colaborare cu alte entităţi, în cei trei ani de 
existenţă, mai multe evenimente care au avut succes în rândul celor de o 
vârstă cu ei.
 Cei doi reprezentanţi ai SamStudia au propus conducerii AEGR-
DRW să încheie un protocol, să se implice în cât mai multe acţiuni ale 
asociaţiei şi să colaboreze inclusiv în organizarea ediţiei a V -a a 
Expoziţiei Fabricat în Satu Mare – 2016. Printre alte idei de îmbunătăţire 
a acestei ediţii a expoziţiei care va avea loc în zilele de 24 şi 25 iunie în 
complexul Interex, se vrea cea mai bogată în evenimente din toate 
ediţiile, ei au propus ca membri ai asociaţiei să formeze echipe de câte 3, 
să viziteze toate standurile, iar la final să-şi exprime în scris impresiile. O 
altă idee care ar putea atrage tineri să viziteze expoziţia este aceea de a 
organiza un fel de Bursă a locurilor de muncă pentru perioada vacanţei 
elevilor şi studenţilor.
 Cu privire la Expo 2016 – Fabricat în Satu Mare s-a discutat 
despre schimbarea denumirii expoziţiei începând cu anul viitor, de la 
Fabricat în Satu Mare în Fabricat în regiunea de Nord Vest, dat fiind 
faptul că începâd cu ediţia de anul viitor, vor expune şi firme ce vor 
deveni membre ale asociaţiei din Maramureş, Sălaj şi Bihor. Ediția de 
anul acesta va avea un Pit Stop Autonet, întâlniri între tineri şi directori de 
firme, seminarii, alte manifestări şi probabil o fastuoasă paradă a modei.
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ROSENDAHL INDUSTRIAL SERVICES

 Suntem o companie specializată pe execuția de piese și categorii de produse în domeniul construcțiilor metalice precum și mașini 
complete, cablarea dulapurilor de comandă, construcții sudate speciale cu prelucrare mecanicăși tratamentul suprafețelor. Totul cu o precizie 
maximală, potrivit modelelor sau desenelor tehnice. 
 Ne adaptăm cu ușurință cerințelor clienților noștri, astfel executăm, la cerere, o gamă diversificată de construcții metalice, în regim unicat. 
Portofoliul nostru de clienți este format din companii de prestigiu din Austria și Germania. Rosendahl Industrial Services, aparține de Rosendahl 
Nextrom GmbH (lider mondial înlinii de producție pentru producătorii de baterii auto, cabluri și fibră optică) și este membră a Knill Gruppe (o 
afacere de familie de 300 de ani, prezentă în 16 țări, cu 31 de companii în întreaga lume și cu nu număr de aproximativ 1.800 de angajați).
 În momentul de față suntem o echipă de peste 100 de persoane, iar datorită proiectelor ambițioase pe care le avem în viitor,căutăm colegi 
noi în producție. în paralel avem în derulare și un program intern de formare profesională, unde așteptăm tinerii doritori să învețe o meserie de la 
adevărați profesioniști, oferindu-le în același timp și oportunitatea dezvoltării unei cariere pe termen lung într-un domeniu aflat în plină 
expansiune.
 Avem o colaborare cu școlile profesionale, în vederea derulăriistagiuluide practică, ca parte a programului de pregătire profesională prin 
învățământ profesional și tehnic.
 Pentru că ne mândrim cu ceea ce facem, datorită complexității produselor pe care le executăm și a profesioniștilor cu care lucrăm, în cursul 
acestui an dorim să organizăm și ziua porților deschise, prin care dorim să arătăm tuturor persoanelor interesate cu ce ne ocupăm.
 Mai multe informații despre noi puteți găsi pe site-ul nostru www.rosendahlindustrial.com

ÎNCEPE-ȚI  CARIERA CU NOI!

 Esența unei afaceri de succes este atragerea și 
păstrarea oamenilor talentați. Talentul și perseverența 
reprezintă în acest moment cea mai importantă trăsătură 
urmărită de compania noastră, deoarece am înțeles că 
atragerea și reținerea talentelor este aspectul care ne poate 
diferenția decisiv de concurență.

 Vrei să faci parte dintr-o companie condusă după 
principii vestice?

 Vrei să obții o calificare profesională autorizată într-o 
meserie aflată la mare căutare, în timp ce muncești împreună 
cu oameni cu experiență și primești salariu pentru munca 
depusă?

 Cu ajutorul nostru poți să-ți descoperi talentele, iar 
profesioniștii noștri te pot ajuta să devii un expert în domeniul 
pe care ți-l alegi!

Oferim:
Programe de formare profesională în cadrul secției noastre de 
producție în următoarele meserii: lăcătuș mecanic, lăcătuș 
montator și vopsitor;
Posibilitatea de a învăța secretele meseriei de la adevărați 
profesioniști și de a obține o calificare profesională autorizată;
Oportunitatea dezvoltării unei cariere pe termen lung într-un 
domeniu aflat în plină expansiune.

Ești interesat?
Atunci alătură-te echipei noastre!
Trimite-ți C.V.-ul prin e-mail, poșta sau 
personal la adresa: Rosendahl Industrial 
Services SRL
Bld. Lucian Blaga, Nr. 69, Satu Mare, 440227
Liliana Kukta – Departament Resurse Umane
E-Mail: l.kukta@rosendahlindustrial.com
Tel: 0361 40 30 41/  Mobil: 0751 244 048

http://www.rosendahlindustrial.com/
mailto:l.kukta@rosendahlindustrial.com
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Parcul UFO va fi modernizat prin finanţarea obţinută 
de Asociaţia Studenţilor Sătmăreni

 Parcul UFO din cartierul Micro 17 din municipiul Satu Mare va fi 
modernizat de către Asociaţia tinerilor studenţi sătmăreni SamStudia, finanţarea 
fiind obţinută în urma unui concurs derulat de o companie naţională.
 Reprezentantul asociaţiei, Oana Laslău, a afirmat într-o conferinţă de 
presă, că prin acest proiect vor fi plantaţi copaci, va fi montat mobilier stradal.
 „Am câştigat unul din cele 25 de proiecte, din cele 85 de burse de la nivel 
naţional. Proiectul constă în amenajarea parcului UFO din Micro 17, unde se 
desfăşoară şi principalul nostru proiect, La Dâmburi. Pe parcursul anului vom 
desfăşura diferite activităţi ecologice şi de reamenajare a parcului, în parteneriat 
cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi cu Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Satu Mare. Durata de implementare este de aproximativ şase luni, din 
mai până în septembrie, şi valoarea finanţării primite este de 8.000 de lei, valoare 
pe care noi vrem să o creştem, să atragem o altă finanţare”, a declarat Oana 
Laslău.
 În acest an, festivalul La Dâmburi va avea loc în 2-3 septembrie, timp în 
care mai multe trupe pentru tineri vor concerta.

Showroom BMW la Satu Mare

 Group West Motors Satu Mare, cel mai nou centru 
autorizat de vânzări şi service BMW, și-a deschis porțile 
vineri, 15 aprilie 2016. Inaugurarea a fost marcată de un 
eveniment special în week-end, cu sesiuni de drive-test cu 
modele exclusive ale mărcii, inclusiv BMW Seria 7. 
Investiția în noul showroom este de peste 1.500.000 de 
euro.
 „Prin deschiderea acestui centru de vânzări și 
service dedicate mărcii BMW, Group West Motors aduce 
standardele înalte al concernului bavarez mai aproape de 
sătmăreni. Spre marea bucurie a noastră, construcția și 
dotarea acestei investiții este realizată cu furnizori 
sătmăreni, în acest mod contribuind la dezvoltarea 
economică a orașului. Group West Motors Satu Mare, cel 
mai nou centru autorizat de vânzări şi service BMW, îşi 
deschide porţile începând cu 15 aprilie. Inaugurarea este 
marcată de un eveniment special în week-end-ul 15-17 
aprilie, cu sesiuni de drive-test cu modele exclusive ale 
mărcii, inclusiv BMW Seria 7 sau nou lansatul Seria 3, 
330e plug-in hybrid”, spune Aron Marton, director general 
Group West Motors Satu Mare.
 Showroom-ul din Satu Mare are o suprafață utilă de 
peste 1.500 de metri pătrați, iar zona de service de 1.000 de 
metri pătrați. În service se poate lucra, simultan, la 12 
automobile.
 BMW a înregistat la începutul acestui an vânzări 
record pe piața auto din România, de 578 de mașini, ceea ce 
reprezintă o creștere cu 64% față de anul trecut.
 Showroom-ul se află pe strada Aurel Vlaicu nr. 119.

 În data de 16 aprilie a avut loc decernarea premiilor câștigătorilor 
Concursului Județean de Vinuri. Evenimentul a avut loc în cadrul „Festivalului 
Vinului Sătmărean”, pe scena amplasată în Piața 25 Octombrie, eveniment în 
organizarea Consiliului Județean Satu Mare. 
 „Marele Aur” la categoria vinurilor albe a fost câștigat de un Riesling de 
Rhin, producție 2015, care provine din pivnița lui Leiher Geza din Beltiug. La 
această categorie s-au mai acordat 11 medalii de bronz, 26 medalii de argint și opt 
medalii de aur.
 La categoria vinurilor roșii, „Marele Aur” i-a revenit unui Cuvee 
Selection (2013), produs de Weingut Brutler&Lieb SRL din Beltiug. În cadrul 
acestei categorii s-au mai acordat cinci medalii de bronz, 16 de argint și 22 
medalii de aur.
 La categoria vinurilor Rose, „Marele Aur” i-a revenit unui Rose produs în 
2015 de către Cristian Năstase din Halmeu. În aceeași categorie au mai fost 
premiate cinci vinuri cu argint și unul cu aur. 

Până anul viitor, toate clădirile instituțiilor 
trebuie izolate termic 

 Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea Nord 
Vest (DRW) și Asociația Camera Meșteșugarilor, în colaborare cu 
Clusterul de Eficiență Energetică “ZEPHER” din Oradea, Primăria Satu 
Mare - ADI Zona Metropolitană și Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca (UTCN) au organizat conferința cu tema: “Eficiența Energetică 
în Industrie și în Clădiri în Nord-Vestul României” (EFIKOT). 
Conferința a avut loc marți, 5 aprilie, de la ora 10, la Casa Șvabilor (în 
sala "Wendelin Fuhrmann") de pe bulevardul dr. Vasile Lucaciu, nr. 9 
din Satu Mare
 Ing. Constantin Jurca, președintele ZEPHER (Zona Energetică 
Pasive House și a Energiei Regenerabile) a vorbit despre conceptul și 
proiectul casei pasive, clădirea cu consum de energie aproape de zero. 
Standardul Passive House a fost adoptat cu succes de câteva ţări şi 
regiuni şi este aplicabil în cazul oricărui tip de clădire. Clădirile Pasive 
obţin un consum de energie pentru încălzire şi pentru răcire cu circa 
90% mai mic în comparaţie cu clădirile proiectate în mod convenţional. 
Conform cu Directiva 2010/31/EU, toate ţările membre ale Uniunii 
Europene trebuie să se asigure că, începând cu 31 decembrie 2018, toate 

clădirile publice nou construite sau reabilitate, vor avea un consum de 
energie aproape egal cu zero iar începând cu 31 decembrie 2020, toate 
clădirile recepţionate vor fi clădiri „aproape zero energie.” 
 Vicepreședintele Asociației Economice Germano-Române 
pentru Regiunea de Nord Vest Tiberiu Markos a vorbit despre ce este 
eficiența energetică și cum se pot realiza economii în eficientizarea 
acesteia în procesele industriale. Eficienţa energetică este un termen 
foarte larg care se referă la multele modalităţi prin care putem obţine 
acelaşi beneficiu (lumină, încălzire, mişcare, etc.) folosind mai puţină 
energie. Domeniul acoperă automobilele eficiente, becurile economice, 
practicile industriale îmbunătăţite, izolarea mai bună a caselor şi o gamă 
de alte tehnologii. Pentru că economisirea energiei înseamnă şi 
economisirea banilor, eficienţa energetică este foarte profitabilă.

Weingut Brutler&Lieb SRL 
a câștigat ”Marele Aur” la 

Concursul Județean de Vinuri



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

APRILIE 2016

Cei mai importanți investitori din județul Satu Mare

 Autonet Import, Contitech Fluid Automotive și Unicarm Vetiș sunt cei mai importanți investitori din județul Satu Mare, potrivit unui studiu 
dat publicității în data de  7 aprilie, de câtre jurnaliștii de la www.capital.ro.
 Din documente reiese că în 2014, cifra de afaceri ai celor de la Autonet a fost de 806,8 milioane lei, compania ocupând primul loc în TOP 15 
ai celor mai importanți investitori din județul Satu Mare.
 Poziția a doua este ocupată de Contitech Fluid Automotive România SRL Carei, cu o cifră de afaceri de 669,3 milioane lei, iar locul III de 
Unicarm Vetiș cu o cifră de afaceri, raportată la 2014, de 662,4 milioane lei.
 Electrolux ocupă poziția a V-a cu o cifră de afaceri de 442,6 milioane lei, iar Draxlmaier locul VII cu 289,9 milioane lei.

Brandul INEDIT prezent la Fashion's Night Out
 
  Brandul Inedit vă propune pentru sezonul primăvară-vară 2016 
o colecție în care se regăsesc atât ținutele casual, chic, cât și creații 
vestimentare destinate evenimentelor. Vedeta incontestabilă a 
sezonului, dantela este elementul pe care îl regăsim în ambele linii ale 
colecției dedicate reprezentantelor sexului frumos. În ținutele de zi, 
acest prețios material preia grafisme etnice, cu accente boho-șic, prin 
reinterpretările contemporane ale iei românești, care s-a dovedit a fi o 
piesă statement atemporală a scenei internaționale a modei și unul din 
trendurile în vogă ale sezonului. În cadrul ținutelor de gală, dantela 
evocă parfumul epocii victoriene, subliniind feminitatea și grația unei 
dispoziții romantice și emanând eleganță și rafinament. Alături de 
dantelă, printurile geometrice și florale completează o viziune pozitivă, 
proaspătă, plină de farmec și naturalețe. Varietatea cromatică, extinsă 
de la tonurile suave, pastelate, la contrastele dinamice și croiurile 
simple, clasice, redesenate după tipare moderne, contribuie la punerea 
în valorare a siluetei, dar și a personalității, într-o manieră lejeră și prin 
piese vestimentare confortabile.
 Linia masculină a colecției este alcătuită din ținute de zi lejere, 
în tonuri îndrăznețe sau pastelate, animate de caroiajele inspirate de 
interpretările actuale ale stilul dandy. Costumul clasic negru, plin de 
sobrietate, este un must have al garderobei oricărui gentleman; însă, 
atunci când domnii sunt însuflețiți de spiritul dandy și această piesă 

vestimentară poate fi îmbogățită cu accente nonconformiste fie printr-o 
cromatică în tendințe, fie prin grafismele habsburgice desenate de 
decorațiile din șnur.
 Așa cum v-a obișnuit în cei peste 25 de ani de când este alături 
de dumneavoastră, brandul Inedit este prezent și în acest sezon printr-o 
colecție care este în acord cu cele mai noi tendințe din lumea modei. 
Modelele realizate în ediție limitată au menirea de a vă aminti că 
trendul de bază al sezonului primăvară-vară 2016 rămâne eleganța.
 Creațiile vestimentare din colecția lansată de Inedit pentru 
sezonul primăvară-vară 2016 sunt disponibile la magazinul Inedit de pe 
strada Vânătorilor, numărul 11 din Satu Mare sau pe site-ul 
www.ineditfashion.com.

Apa – Resursă strategică pentru Satu Mare

 EXPO APA și MARATON de ÎNOT, TENIS de MASĂ și ȘAH 
este primul eveniment sportiv organizat de Asociația Economică 
Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest în 2016.
 Evenimentul își dorește să sprijine sportul de masă, respectiv 
să contribuie la promovarea turismului de relaxare și de balneoterapie 
bazat pe apa termală, o resursă strategică a județului nostru, fapt 
unanim recunoscut de toți sătmărenii. 
 Evenimentul își propune să-i aducă împreună, pentru o zi de 
relaxare, iubitorii sportului și a turismului bazat pe apă.
 
 Se vor desfășura următoarele activități:
Ÿ Miniexpoziție în care vor expune oferta lor turistică, toate unitățile 

care își  bazează activitatea pe apa termală, cele din: Satu Mare 
(Aquastar și Strandul termal), Tășnad, Carei, Negrești-Oaș, Acâș, 
Mihăieni, Beltiug, Valea Mariei. 

Ÿ Vor expune în cadrul aceleiași expoziții și oferta unor organizații 
destinate sportului de relaxare: clubul caiaciștilor, clubul 
bicicliștilor, organizația Pryma Gym și alții. 

Ÿ Vor expune în cadrul expoziției și companiile APASERV și 
Instituția Apelor Române Bazinul Someș-Tisa 

Ÿ În piscina Complexului Select se va desfășura un minimaraton de 
înot gen ștafetă (obs. vezi regulamentul maratonului, precum și 
argumentarea privind susținerea acestui sport în Satu Mare). 

Ÿ În sala de fitness a Complexului Select se va amenaja un spațiu 
pentru practicanții tenisului de masă

Ÿ Pe terasa restaurantului Select se va amenaja un spațiu destinat 
iubitorilor șahului

Ÿ Participanții, la sfârșitul evenimentului, vor avea ocazia să deguste 
din preparatele gătite de către Complexul Select și să socializeze cu 
sătmărenii noștri

Ÿ Pe parcursul evenimentului mass-media sătmăreană (care va 
susține evenimentul), va lua interviuri de la participanți și va 
transmite mesajul acestora către autoritățile locale și județene 
privind așteptările sătmărenilor în domeniul vizat de acesta.

 
 Evenimentul are loc sâmbătă, 7 mai 2016 la Complexul Select, 
strada Gellert Sandor, numărul 2.
  Perioada desfășurării:
                        - Expoziția, între orele:       10,00-17,00
                        - Maratonul de înot:            10,00-15,00
                        - Tenisul de masă:               10,00-15,00
                        - Șahul:                                10,00-15,00
 
 Evenimentul se adresează tinerilor și adulților pasionați de 
sportul amator sau de performanță, precum și iubitorilor turismului 
bazat pe apă.

http://www.ineditfashion.com
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 MODULUL I – TVA potrivit Codului Fiscal aplicabil în 2016 
– MARIANA VIZOLI – Director General Adjunct, Direcția de 
legislație Cod fiscal și reglementări vamale, Ministerul Finanțelor – 
 Prezentarea tematicii este concentrată pe reglementările 
introduse de Noul Cod Fiscal şi prezentate pe larg în Normele de 
Aplicare, dar nu se limitează numai la aceste subiecte.
 Vor fi prezentate elemente de detaliu prezente în Normele de 
Aplicare, dintre care menţionăm:
Ÿ aplicarea teritorială a prevederilor;
Ÿ grupul fiscal;
Ÿ transferul de active;
Ÿ livrare de imobile vs lucrări de construcţii de montaj
Ÿ contractele de tooling
Ÿ matriţe;
Ÿ locul prestării de servicii;
Ÿ stabilirea regimului de impozitare în funcţie de natura 

operaţiunilor si a prevederilor contractului;
Ÿ vouchere
Ÿ fapt generator şi exigibilitate –prevederi noi în normele 

metodologice
Ÿ stabilirea faptului generator şi a exigibilitătii taxei
Ÿ reduceri de preţ acordate dupa momentul livrării/prestarii
Ÿ exemple referitoare la schimbarea cotei de TVA şi sublinierea 

importanţei stabilirii faptului generator de taxă
Ÿ cursul de schimb aplicabil art. 290 Cod fiscal pct. 35 norme
Ÿ cheltuieli accesorii care fac parte din baza impozabilă
Ÿ refacturarea de cheltuieli
Ÿ sumele încasate în numele şi în contul altei persoane
Ÿ ajustarea TVA pentru facturile emise către societăţi în insolvenţă 

sau în faliment
Ÿ prevederi referitoare la stabilirea taxei colectate in funcţie de 

natura operaţiunilor şi a prevederilor contractuale;
Ÿ cotele reduse de TVA
Ÿ scutirile de TVA
Ÿ dreptul de deducere
Ÿ dreptul de deducere pentru investiţii;
Ÿ deducerea TVA în cazul investiţiilor efectuate de persoane 

impozabile cu regim mixt
Ÿ ajustarea TVA pentru alte bunuri decât cele de capital
Ÿ ajustarea TVA pentru bunuri de capital (art. 305 Cod fiscal, fost 

articolul 149)
Ÿ ajustarea TVA in regim tranzitoriu art. 306 din Codul fiscal si 

punctul 80 din norme
Ÿ regim special pentru bunuri second hand
Ÿ autofactura prevăzută de art.319 (3) din Codul fiscal
Ÿ prevederi referitoare la adresa care trebuie înscrisă în factură
Ÿ jurnale de vânzare/cumpărare
Ÿ asocieri în participaţiune (punctul 102 norme)
Ÿ amânarea plaţii în vamă a TVA
Ÿ taxarea inversă – art. 331
Ÿ taxarea inversă – pct. 109
Ÿ  
 MODULUL II – CODUL FISCAL – IMPOZITE DIRECTE – 
Cristian RĂDULESCU – Partener TAXHOUSE cu o bogată 
experienţă în consultanţa fiscală locală şi internaţională la Taxhouse, 
Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers  
Ÿ Impozit pe profit
Ÿ Regimul de impozitare al dividendelor
Ÿ Schimbarea bazelor de impozitare pentru protocol, sponsorizare, 

rezervă legală, cheltuieli sociale, etc.
Ÿ Deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea mijloacelor fixe/ 

stocurilor
Ÿ Reguli noi de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânzile
Ÿ Reguli noi privind pensiile facultative şi asigurările voluntare de 

sănătate;

Ÿ Tratamentul fiscal cheltuieli
Ÿ Regim profit reinvestit
Ÿ Calculul rezultatului fiscal în cazul sediilor permanente
 Microintreprinderi
Ÿ Modificarea regulilor de impozitare în cazul microintreprinderilor
Impozit pe venit
Ÿ Venituri neimpozabile
Ÿ Impozitarea dividendelor
Ÿ Reguli noi privind impozitare veniturilor din activităţi 

independente şi drepturi de proprietate intelectuală
Ÿ Reguli noi privind impozitarea cadourilor şi tichetelor cadou
Ÿ Reguli noi pentru avantajele în natură în cazul autovehiculelor
Ÿ Modificarea regimului de impozitare a veniturilor din chirii
Contribuţii sociale
Ÿ Schimbarea regulilor de impozitare pentru veniturile din activităţi 

independente şi drepturi de proprietate intelectuala, etc.
Ÿ Plafonarea contribuţiei de sănătate
Ÿ Baza de impozitare a contribuţiei de sănătate
Ÿ Înregistrarea obligatorie pentru scopul platii CASS
Ÿ Modificări aduse modalităţii de calcul şi regimului aplicabil pentru 

alte tipuri de venituri (salariale, pensii , dividende etc).
 Impozite şi taxe locale
Ÿ Modificări substanţiale aduse metodologiei de calcul a taxelor 

locale pentru clădiri de către persoanele fizice şi juridice
Ÿ Lucrări de consolidare, modernizare, modificare sau extindere 

efectuate de locatar
Ÿ Impozitare cu 500% a terenurilor si clădirilor neîngrijite
 Impozit pe construcţii

Prezentările vor fi însoţite de numeroase exemple practice şi studii de 
caz.
De asemenea va avea loc la final o sesiune specială de întrebari şi 
răspunsuri la speţele participanţilor, trimise anterior pe baza unui 
chestionar, dar si celor inopinate

Înscriere:
Taxa participare: 450 lei ; Discounturi înscriere de grup: 10% – 2 
persoane; 15% – 3 sau mai multe persoane;
Facilitate membri CECCAR  cu viza la zi, pe propriul cabinet (PF sau 
PJ): 300 lei ;
Înscrieri: 
Fax: 0261712206
Email: ceccarsatumare@ceccarsatumare.ro
Tel: 0261712206/0261712246
Program: 
Modulul I – SÂMBĂTĂ  28.05.2016 ora:  9,00 – 14,30
Modulul II – DUMINICĂ 29.05.2016 ora  9,00 – 14,30 

Locația: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare,     
P-ța Romană, numărul 3 – 5, în sala de ședințe la et.1 

 Plata se face în favoarea Fundaţiei “CECCAR – CENTRUL 
DE EXCELENŢĂ ÎN BUSINESS ŞI ECONOMIE”, Cod fiscal 
35169372, IBAN: RO32RZBR0000060018383257, deschis la 
RAIFFEISEN BANK – AGENTIA BRĂTIANU, București sau la 
casieria punctului de lucru din Satu Mare (CECCAR – Strada 
Rîndunelelor,  numărul 3).

                                                             Coordonator zonal CEBE
                                                                 Ec. Grădinar Rodica
 

OFERTĂ CURS DE FISCALITATE 
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ALFA VEGA

 Alfa Vega SRL își desfășoară activitatea din 1991 și este 
dedicată inovației, producției și dezvoltării de produse destinate mai 
multor domenii și anume: producția și furnizarea de mobilier școlar 
și material didactic, producție de componente industriale și 
furnizarea de servicii în domeniile nichelare-cromare, vopsire în 
câmp electrostatic și zincare. Pornind de la o idee, firma a reusit să 
aibă astăzi o ofertă foarte largă de produse competitive pe plan 
internațional.
 Activitatea firmei este ghidată de orientarea în principal către 
satisfacerea dorințelor clienților și realizarea de activități și produse 
la cel mai bun raport calitate-preț, în condițiile respectării 
standardelor de management al asigurării calității conform ISO 
9001-2000, și de preocupare continuă pentru respectarea protecției 
mediului înconjurător.
 Echipa de management este formată din persoane cu 
experiență și cunoștințe solide în domenile de activitate, acest fapt 
constituind garanția în fața clienților că produsele Alfa Vega sunt 
performante, fiabile, modern și satisfac întotdeauna într-un grad 
ridicat cerințele funcționale și estetice specifice.
 Alfa Vega este localizata pe o suprafață de 1,2 ha și are 130de 
angajați, dispunând de următoarele secții:
 - prelucrări mecanice
 - confecții metalice
 - tâmplărie
 - vopsitorie în câmp electrostatic
 - galvanizare
 - montaj material didactic
 - montaj mobilier
 - prototipuri pentru mobiler și material didactic
 - depozite marfă
    Pentru domeniul industrial, clienții principali sunt Autonova, 
furnizor Dacia Renault, ȚAPARO,  alături de alte firme din domeniul 
privat.
 Documente Sistem Management Integrat
Anexa viză anuală la Certificat QUALITYCERT - 1110 – 2016
 - Certificat IQ NET - OHSAS 18001-2007
 - Certificat IQ NET - ISO 14001-2004
 - Certificat IQ NET - SR EN ISO 9001-2008
 - Certificat QUALITYCERT - 1110 – 2015
   Declarația de Politică a Sistemului de Management Integrat
 - SR EN ISO 14001-2005 - SRAC
 - SR EN ISO 9001-2008 - SRAC
 - SR OHSAS 18001-2008 - SRAC

Blach Steel Profesional

 Blach Steel Profesional S.R.L. are ca domeniu de 
activitate producerea de învelitori de oțel pentru acoperișuri, 
fațade și soluții de sistem pentru construcții industriale.
 Politica asumată care presupune standarde ridicate de 
producție și în deservirea clientului, va face ca marca produselor 
“Blach  Steel” să devină în viitor, în mediul de specialitate, 
sinonim cu noțiunea de calitate și durabilitate.     
 Firma Blach Steel Profesional are o politică de orientare 
către client și  o atitudine profesională în ceea ce privește 
realizarea comenzilor.
 Distribuitorii și firmele de construcții cu care colaborează 
sunt în contact direct  cu reprezentanții  comerciali ai firmei,  fiind  
dotați cu materiale publicitare și de expoziție. 
 Blach Steel Profesional are un sistem funcțional de 
distribuție, aceasta însemnând că produsele sunt rapid furnizate în 
orice loc de pe teritoriul României sau peste hotare. Fiecare 
distribuitor se află în grija permanentă a reprezentanților 
comerciali din teritoriul aferent și al reprezentantului de vânzări a 
societății. Procesul de realizare a comenzilor este sistematizat cu 
nivel ridicat de control în fiecare etapa a execuției. Produsele 
fabricate sunt  marcate, ambalate  profesional, depozitate și 
pregătite pentru transport.        
  Profesionalismul Blach Steel Profesional înseamnă o 
deservire competentă și un standard înalt de acționare. Aceasta 
este politica principală de abordare a companiei Blach Steel 
Profesional în relația cu clienții și alți parteneri. Se bazează pe 
experiența și observarea atentă a mediului de piață. Nu se teme de 
responsabilitatea, exprimată prin garanții oferite pentru mulți ani. 
Calitatea constituie o grijă permanentă, prin asigurarea celor mai 
înalți parametrii în conformitate cu normele în vigoare.
 Optimizarea utilizării materialelor, datorată înaltei calități 
a proceselor de producție, determină minimalizarea deșeurilor, 
aducând beneficii mediului înconjurător.
 Pe baza colaborări cu renumiți furnizori de materii prime, 
materiale, clienții vor avea garantate atât menținerea continuității 
realizării comenzilor, cât și siguranța calității produsului obținut.
 Blach Steel Profesional deţine următoarele certificări:
 - SR EN ISO 9001:2008
 - SR EN ISO 14001:2005
 - SR OHSAS 180001:2008

Pentru mai multe informații accesați: www.blachsteel.ro
                          

http://www.blachsteel.ro
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Casa Memorială ''Dr. Vasile Lucaciu''

 În Casa Memorială "Dr. Vasile Lucaciu" din localitatea Apa este 
amenajată o expoziție dedicată  marelui preot, om politic și luptător 
pentru emanciparea românilor din Transilvania și urmărește  punerea în 
valoare a obiectivului muzeal atât prin reconstituiri de interior, cât și 
prin ambianțe  expozitionale create cu mijloace moderne , care 
valorifică din punct de vedere muzeologic și al istoriei viața și 
activitatea acestuia.
 Casa de la Apa se leagă  de perioada copilăriei lui Vasile 
Lucaciu.  În anul 1847, Mihai Lucaciu, tatăl lui Vasile Lucaciu, s-a 
mutat în Apa pentru a fi  cantor al bisericii greco-catolice și dascăl  al 
școlii confesionale greco-catolice, el desfășurând o intensă  activitate ca 
deschizător de drumuri în tainele învățăturii pentru copiii din localitate 
și din împrejurimi. 
 Din păcate,  astăzi  nu se  mai păstrează urme  ale vechii biserici 
și școlii din acea perioadă. Astăzi, în acel loc, doar o cruce modestă  
amintește că acolo a existat, în sec. XIX,  o biserică  de  lemn în care  s-
au  rugat  locuitorii  din Apa. Zona este împrejmuită  cu  un  gard  care  
marchează,  cu  aproximație, dimensiunile vechii biserici din lemn, 
caracteristică  pentru o parohie din zona de câmpie. Datorită acestui 
fapt, prin eforturile Muzeului Județean Satu Mare și ale preotului 
Bologa, în localitatea Apa s-a deschis un muzeu care să amintească  de 
perioada pe care Vasile Lucaciu a  petrecut-o aici, într-o casă   
tradițională a  cărei  arhitectură  se încadrează perfect în tipul de 
construcție a locuințelor din Lunca Someșului. La 25 ianuarie 1981, aici 
a fost inaugurat un mic muzeu, dedicat activității marelui om politic 
sătmărean, cele două  încăperi găzduind  obiecte personale care redau o 

parte a vieții celui care a fost și este Vasile Lucaciu. După 8 ani de la 
inaugurarea casei memoriale, în decembrie 1989, în curtea muzeului a 
fost dezvelit bustul lui Vasile Lucaciu, realizat de sculptorul  Gil 
Rădulescu. Tematica expoziției urmărește să îmbine armonios 
reconstituirea interioară specifică unei case tradiționale din a doua 
jumătate  a secolului XIX cu o prezentare istorică complexă a 
personalității dr.  Vasile  Lucaciu, prin  intermediul  evidențierii 
artefactelor  originale  și contextualizarea lor prin texte explicative și 
imagini relevante, într-o modalitate atractivă pentru vizitatori. Casa are 
o formă dreptunghiulară, fiind ridicată din bârne de lemn, pe o fundație 
din piatră. Întreaga construcție este joasă, alcătuită  din două încăperi și 
o tindă. Camera din față reprezenta așa-zisa "cameră curată". Cuptorul, 
prevăzut cu un horn deschis, este amplasat în tindă, el având rolul de a 
colecta fumul din cele două  camere. În partea din față a casei este 
amplasată o prispă egală cu lungimea ei.

Colecția școlară 
Bocicău

 Bocicăul și Valea Seacă, 
două localități poziționate în cel 
mai nordic punct al județului 
Satu Mare, au făcut pe vremuri 
parte din comitatului Ugocea, 
însă acum ele aparțin ţării 
Oașului, zonă păstrătoare de 
tradiții populare până  în ziua de 
azi, fiind sate componente ale 
comunei Tarna Mare. Satul 
Bocicău are 647 de locuitori și a 
fost menționat pentru prima dată 
în documente în anul 1574. încă 
d e  l a  p r i m a  s a  a t e s t a r e 
documentară,  localitatea a 
aparținut domeniului cu centrul 
la Nyaláb (lângă  Korolevo),  
aflat în proprietatea familiei 
Perényi. 
 O descriere din anul 1796 
caracterizează teritoriul satului 
drept sărac din punctul de vedere 
al solurilor prielnice agriculturii, 
însă bogat în păduri de stejar. Din 
aces t  mot iv,  loca ln ic i i  se 
îndeletniceau cu tăierea  și 
prelucrarea lemnului, una dintre 
cele mai importante surse de 
venit în regiune. La inițiativa 
cadrelor didactice de la Şcoala 

Generală din acest sat, s-a pornit 
o acțiune de colectare de obiecte 
populare tradiționale. În anul 
2 0 0 7 ,  î n  c o l a b o r a r e  c u 
spec ia l i ș t i i  de  l a  Muzeu l 
Județean Satu Mare, s-a  întregit 
colecția la un număr  de  200 de  
piese muzeale, acestea  fiind 
i n v e n t a r i a t e ,  r e s t a u r a t e , 
conservate și etalate într-un 
spațiu situat în holul și mansarda 
școlii. Între piesele muzeale se  
află  costume populare de 
bărbați,  femei și copii, specifice 
zonei Ugocea. Textilele țesute la 
războiul de țesut din in și cânepă  
sunt minuțios brodate, viu 
colorate cu motive geometrice 
stilizate, florale, vegetale sau 
zoomorfe.  Din această categorie 
remarcăm  fe țe  de  masă ,  
așternuturi de pat, perne, zadii și 
șervețele. 
 O diversificare există și 
în domeniul ceramicii și al 
icoanelor pe sticlă. În colecție 
mai există  piese de mobilier: 
lădoi,  masă,  scaune, pat, 
podișor, cât și obiecte casnice și 
de uz gospodăresc cum ar fi: 
război de țesut, furcă de tors cu 
roată, meliță, sucală, fuioare și 
alte piese tradiționale folosite în 
gospodărie.

Gospodăria codrenească din Chilia

 Casa a fost construită în prima jumătate a sec. XX, fiind 
caracteristică arhitecturii din zona etnografică Codru. Din structura 
gospodăriei fac parte: casa, șura  și găbănașul (cămara  de alimente). 
Casa este  construită  din bârne  pe o fundație de piatră spartă  și este 
compusă  din 4 încăperi: camera curată  din față, tinda, camera de locuit, 
în spatele căreia se află o cămară. În camera din față sunt expuse piese de 
mobilier specifice zonei. În tindă, locul de intrare în casă, se află un 
cuptor pentru pâine și un ceaun. Camera din spate sau cea de locuit are 
un pat, un dulap cu costume populare și un bufet.
 Datorită funcțiilor pe care le îndeplinește, șura, prin 
dimensiunile ei mari, este construcția cea mai monumentală  din cadrul 
gospodăriei.  Ea cuprinde un  grajd pentru  animale, spațiu pentru  
depozitarea fânului, adăpost  pentru unelte agricole. Găbănașul sau 
cămara  de alimente este o clădire aparte cu un târnaț sprijinit de stâlpi 
ciopliți și strunjiți, adăpostind hambarul și alte unelte agricole. Sub 
această construcție se află o pivniță
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Programele Rabla şi RablaPlus 
pentru achiziţia de maşini 

electrice

 Persoanele care doresc să caseze un 
autovehicul mai vechi de opt ani, şi să 
achiziţioneze un altul electric, vor beneficia de 
tichete de casare în valoare de 6.500 de lei, de 
un tichet de 20.000 de lei şi de eco-bonusuri, 
ajungând la aproximativ 6.000 de euro, a spus 
ministrul Cristina Paşca Palmer.
 Ministrul Mediului, Cristina Paşca 
Palmer, a făcut aceste afirmaţii miercuri, la 
finalul şedinţei de Guvern, când a anunţat 
lansarea programului Rabla 2016 cu o variantă 
destinată maşinilor electrice intitulată Rabla 
Plus.

Sursa: Mediafax.ro

Continental România: Investiții de peste 130 milioane euro 
în 2015

 Continental România a făcut, anul trecut, investiţii de peste 130 de milioane de euro. 
Compania are o fabrică și în municipiul Carei (ContiTech Carei).
 „Am investit anul trecut peste 130 de milioane de euro în activităţile noastre din 
România. Această sumă a fost cheltuită pe tehnologie de vârf, pe clădiri noi şi software (…) O 
gamă largă de maşini este echipată cu anvelope produse în România şi cu produse ContiTech 
România, precum curele de transmisie, sisteme de ventilaţie, ţevi de aer condiţionat şi 
furtunuri pentru turbocompresoare. Calitatea este prioritatea noastră şi suntem mândri de 
premiile primite în ultimii doi ani de la Ford România şi Automobile Dacia”, a declarat 
directorul general al Continental România, Christian von Albrichsfeld.
 Compania are centre de cercetare şi dezvoltare în Timişoara, Sibiu, Iaşi şi Braşov şi 
unităţi de producţie în Braşov, Sibiu, Timişoara, Nădab şi Carei.
 „16.500 de oameni fac parte din echipa Continental România (…) Vom continua să 
primim în echipă proaspeţi absolvenţi de şcoală profesională pe care îi angajăm în unităţile de 
producţie. În condiţiile în care piaţa se dezvoltă în aceeaşi direcţie, ne aşteptăm să creştem cu 
peste 1.000 de persoane şi în acest an”, a adăugat Anica Stoica, directorul de personal în cadrul 
Continental România.

Guvernul lucrează la o viziune pe termem lung 
de dezvoltare a economiei româneşti 

 Costin Borc, Viceprim-Ministru şi Ministrul Economiei, a fost 
invitatul de onoare al întâlnirii membrilor AHK România din 5 aprilie 
care s-a desfăşurat la hotelul Athenee Palace Hilton din Bucureşti. În 
alocuţiunea sa, ministrul a subliniat că actualul Guvern lucrează la o 
viziune pe termem lung de dezvoltare a economiei româneşti. Se 
doreşte stimularea producţiei românesti oriunde în România, iar pentru 
asta este nevoie în primul rând de o infrastructură adecvată. Şi nu e 
vorba doar de autostrăzi, ci şi de reţele de educaţie şi sănătate, a punctat 
ministrul.  Un stat funcţional mai înseamnă şi funcţionarea de servicii 
online pentru populaţie şi pentru companii, astfel încât să se elimine 
aşteptarea la ghiseu. Trebuie înlăturate barierele din calea 
investitorilor, aceştia nu au nevoie de un stat care să-i îndrume în ceea 
ce fac, a mai spus Borc. Ministerul Economiei are un rol determinant şi 
cand vine vorba de agenda economică europeană. Trebuie regândit 
rolul statului în economie. Ministrul a mai amintit şi planurile de 
reorganizare a Ministerului. Prin înfiinţarea Departamentului de 
investiţii străine şi comerţ exterior de exemplu se doreşte creşterea 
competitivităţii ţării la export. Aceste lucruri, investiţii străine şi 
comerţ exterior, trebuie puse împreună.
 Tema discuţ ie i -panel  care  a  urmat ,  moderată  de 
Vicepreşedintele AHK România Mihai Boldijar (Robert Bosch 
România), a fost competitivitatea României. S-a discutat despre ce ar 
trebui făcut pentru creşterea competitivităţii, s-au ridicat câteva 
probleme şi s-au propus soluţii. Una din problemele sesizate este lipsa 
de personal şi faptul că multe companii investesc în personal, iar apoi 

oamenii pleacă din companie. Pe lângă aceasta companiile se 
confruntă adesea cu o fluctuaţie mare de personal. Una din soluţiile 
propuse este investiţia în învăţământ şi s-a subliniat importanţa 
învăţământului profesional. Un exemplu de succes în acest sens este 
firma Schaeffler care s-a implicat activ în dezvoltarea învăţământului 
profesional din România. Educaţia rămâne una din temele majore în 
România, cu acest lucru au fost de acord toţi participanţii la panel. Pe de 
altă parte România oferă multe oportunităţi, dar e nevoie de mai multă 
planificare şi predictibilitate. 
 Legat de tema panelului, Ministrul Borc a spus că a fost creat de 
curând Comitetul Interministerial pentru Competitivitate care trebuie 
să privească spre acele domenii care aduc competitivitate României. 
Un exemplu este industria auto în care activează şi numeroase 
companii germane.
 La panel au participat, alături de Ministrul Costin Borc, Daniel 
Metz (EBS Romania), Olaf Lausen (Telekom Romania), Alexandru 
Blemovici (Schaeffler Romania) şi Radu Merica (RER Recuperare 
Ecologică şi Reciclare).
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