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 Asociaţia Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest în parteneriat cu Asociația Camera 
Meșteșugarilor Satu Mare au organizat evenimentul: EXPO – 2016 „Fabricat în Satu Mare" ediția a VI-a. Evenimentul 
a avut loc în perioada 24-25 iunie 2016 în hala fostului Supermarket INTEREX, din municipiul Satu Mare.

 Cea de a VI-a ediție a expoziției-eveniment "Fabricat în Satu Mare" a reunit 57 de firme pe 577 metri pătrați 
de spațiu expozițional și peste 1500 de vizitatori.

 Am avut plăcerea să îi avem alături, ca și la edițiile precedente, pe reprezentanții de seamă ai administrației 
locale, reprezentanţi ai altor cluburi economice germane din România, ai Ambasadei Germaniei din România 
precum şi alți invitaţi din străinătate. Le transmitem mulțumiri pentru susținere lui Sebastian Gromig, Radu Bud, 
Pataki Csaba, Kereskenyi Gabor, Doina Feher și Adrian Albu, Josef Szepessy, Jens Weingaertner.

 Berea este o băutura aparte, cu totul specială, iar procesul de 
obținere al acesteia este unul complex și îndelungat. Cele patru 
elemente care intră în compoziția berii, orzul, apa, hameiul și malțul, 
prin amestecul și modurile de prelucrare, sunt cele care dau viață 
acestui mozaic de gusturi, impun aroma și dau culoarea specifice 
acestei băuturi.

Training Open - Collaborative Decision-
Making

 Ne face plăcere să vă invităm la un nou training open marca 
BEST Consulting: Collaborative Decision-Making. Acest curs este 
susținut de către colegul nostru Cristian POPESCU, în perioada 21-
22 Iulie 2016.
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 Asociaţia Economică Germano-Română pentru 
Regiunea de Nord Vest în parteneriat cu Asociația Camera 
Meșteșugarilor Satu Mare au organizat evenimentul: EXPO – 
2016 „Fabricat în Satu Mare" ediția a VI-a. Evenimentul a avut 
loc în perioada 24-25 iunie 2016 în hala fostului Supermarket 
INTEREX, din municipiul Satu Mare.

 Cea de a VI-a ediție a expoziției-eveniment "Fabricat în Satu 
Mare" a reunit 57 de firme pe 577 metri pătrați de spațiu expozițional 
și peste 1500 de vizitatori.

 Am avut plăcerea să îi avem alături, ca și la edițiile 
precedente, pe reprezentanții de seamă ai administrației locale, 
reprezentanţi ai altor cluburi economice germane din România, ai 
Ambasadei Germaniei din România precum şi alți invitaţi din 
străinătate. Le transmitem mulțumiri pentru susținere lui Sebastian 
Gromig, Radu Bud, Pataki Csaba, Kereskenyi Gabor, Doina Feher și 
Adrian Albu, Josef Szepessy, Jens Weingaertner.

 Le mulțumim pentru ajutorul acordat în organizarea ediției a 
VI-a sponsorilor: GOLD: Anvis ROM, Autonet Import România, 
BRD Groupe Societe Generale, ContiTech Fluid Automotive 
România, Nova Oaș, Polipol România, Technosam, Zes Zollner 
Electronic precum și colegului nostru domnul Cornel Mureșan; 
SILVER: NN Asigurări de Viață România SA și MK System; 
BRONZE: Best Consulting, Dräxlmaier România Sisteme Electrice 
și Schlemmer România.

 Aducem mulțumiri speciale firmelor care și-au prezentat 
produsele și serviciile: 3D Mini Me, Alfa Vega, Amik Woodman, 
Anvis ROM, Apaserv, Asociația SAVO, Aurora, Autonet Import, 
Autonova, Blach Steel Profesional, BRD Groupe Societe Generale, 
Camera Meșteșugarilor, CBS Marmura, CECCAR, City Hotel, 
Contitech Fluid Automotive România, Dräxlmaier România 
Sisteme Electrice, ErozProd, Fantezia Decor, GAL-URI din județul 

Sau Mare, Good Will Consulting, Gotec, Havasi Serv Construct, 
Heller, Inedit, Lebăda, Mark Manufaktur, Metamob, MK System, 
MPL Engineering, Neptun Company, NN Asigurări de Viață 
România, Nova Oaș, OJ - FIR Satu Mare, Onodi Lamps, PFA Czier 
Zsolt, PFA Laczko, Plumbek Consulting, Polipol Mobila, Poszet, 
Pro Avis, Ratioterm, Rotaract, Sam Mills, SamStudia, Sarmexin, 
Schlemmer România, Sergames, Spencer, Stahlbau Hermann, 
Steiger, Technosam, VMV, VRSD Consulting, WOCO, ZES Zollner 
Electronic și Zetea.

 Mulțumim reprezentanților cluburilor de mașini de epocă din 
Satu Mare și Baia Mare care au defilat în centrul orașului ca mai apoi 
să se prezinte în parcarea fostei hale a supermarketului Interex.

 Evenimentul a cuprins un workshop cu tematică de HR care 
s-a bucurat de un număr mare ascultători și de numeroase întrebări 
pentru dezvoltarea subiectelor dezbătute de moderatorul Paul Ioviță 
de la Best Consulting și reprezentanții firmelor Anvis, Autonet, NN 
Asigurări de Viață, Polipol, Technosam și Zollner. 

 Pe durata expoziției s-a desfășurat cu succes "Provocarea", 
concurs organizat de Asociația SamStudia în care s-au înscris 12 
tineri. Participanții s-au întrecut în a culege informații despre firmele 
participante și în a le face o analiză cât de amănunțită. În urma celor 
trei probe s-au ales câștigătorii, după cum urmează: Locul 1 - echipa 
"Sonia&Friends"; Locul 2 - echipa "YMR"; Locul 3 – "Nemții 
mișto" și Locul 4 - echipa "Gebelezis".

 Aducem mulțumiri tinerilor voluntari pentru ajutorul acordat 
și participanților la concursul "Provocarea". Ne bucurăm că am avut 
plăcerea să primim din energia voastră.

EXPO – 2016 „Fabricat în Satu Mare”, un real succes

IUNIE 2016
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 Ziua a doua s-a încheiat cu o paradă de modă susținută de 
firmele Inedit și Spencer, membre în Asociația Textiliștilor 
Sătmăreni și designerul sătmărean Nicoleta Obiș. Mulțumim 
acestora pentru delectare și mulțumim modelelor și celor două 
agenții Trust Models și Gaby's Models, managerilor acestora 
Kariklea David și Szelenyi Gabriela, precum și doamnelor care 
s-au ocupat de make-up și hair-style: Szelenyi Gabriela, Ciorcaș 
Valentina, Anamaria Antal și Mihăilă Adelina.

 Mulțumim PIT STOP AUTONET și firmei Truck Zone 
75 BNK (str. Aurel Vlaicu, nr. 80) pentru cele 75 de verificări 
gratuite la sistemele de siguranță a automobilelor.

 "Fabricat în Satu Mare" a înregistrat mai multe premiere 
în această ediție și anume: prezentarea unui printer 3D adus de o 
firmă sătmăreană, 3D Mini Me, prima bere sătmăreană, după o 
absentă semnificativă - Samburger – produsă de Sam Mills, 
intermedierea relațiilor cu China și prezentarea unei tehnologii 
noi de eliminare a igrasiei din case. Mulțumim firmelor pentru 
noutățile prezentate. 

 Asociațiile organizatoare aduc mulțumiri comitetului de 
organizare formată din Iuliu Cadar, Paula Fogaș, Sorina Tulan, 

Josef Holzli, Tiberiu Markos, Alexandra Catargiu, Vlad 
Crasnai, Anca Haiduc, Darian Ienășoiu, Marc Torok, Andrea 
Merker și Ioan Fabian.

 Mulțumim domnilor Sorin Aldea și Zoltan Obiș pentru 
ajutor și spațiul expozițional, domnilor Dan Gheorghe și Mircea 
Morar de la MMS Consulting SRL, doamnei Varga Firuța de la 
Divarg Clean SRL. Deasemenea mulțumim Inspectoratului 
Județean de Pompieri "Someș" Satu Mare, Inspectoratului 
Județean de Poliție, Poliției Locale, Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Satu Mare.

 Mulțumim reprezentanților mass-media pentru modul 
obiectiv în care au promovat evenimentul pe toată durata 
acestuia.

 Nu în ultimul rând, vrem să aducem mulțumiri speciale 
tuturor celor care au avut curiozitatea și interesul să ne viziteze 
expoziția.

Comitetul de organizare”Fabricat în Satu Mare”

IUNIE 2016
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HB TRADITIONAL BREWERY relansează producția de bere Satmăreană

 Berea este o băutura aparte, cu totul specială, iar procesul de obținere al acesteia este unul complex și 
îndelungat. Cele patru elemente care intră în compoziția berii, orzul, apa, hameiul și malțul, prin amestecul și 
modurile de prelucrare, sunt cele care dau viață acestui mozaic de gusturi, impun aroma și dau culoarea specifice 
acestei băuturi.

 HB TRADITIONAL BREWERY este compania care își propune să reînvie producția de bere Sătmăreană, 
să revitalizeze vechea unitate de producție și să contribuie activ la dezvoltarea business-ului local.

 Berea SAMBURGER, marcă a HB TRADITIONAL BREWERY, este o bere obținută printr-o fermentație 
clasică cu o durată de 30 zile, la temperaturi scăzute specifice tipului de bere lager. Termenul de bere lager provine 
de la germanul lagern - a depozita și se referă la faptul că în urmă cu peste 500 de ani călugării bavarezi depozitau 
butoaiele  cu bere în peșteri reci de munte.

 Berea SAMBURGER este o bere ușoară, având o culoare deschisă, cu un gust curat, plăcut, amărui și cu 
perlaj de CO2, rezultat în urma procesului de maturare.

 Pentru fabricarea berii SAMBURGER se utilizează ca materii prime: malțul, orzul, hameiul, drojdia de 
bere și apă. 
 Procesul de fabricare cuprinde 3 etape distincte: obținerea mustului de bere, fermentarea acestuia, iar la 
urmă filtrarea și îmbutelierea berii.
 Începând cu luna Iulie 2016, produsul SAMBURGER va putea fi găsit pe rafturile magazinelor din 
România.

 HB TRADITIONAL BREWERY, parte a SamMills Group, a finalizat procesul de modernizare al unității 
de producție în al doilea trimestru al acestui an si este axată exclusiv pe fabricarea și îmbutelierea berii.

Misiune economică Mercedes-Kecskemet

 În data de, 7 iunie 2016, DRW a organizat o misiune economică având drept scop vizitarea fabricii Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. Au participat reprezentanții firmelor: ANVIS ROM, ALFA VEGA, AUTONOVA, ACCORD BT, CONSULTANȚĂ PENTRU 
DEZVOLTARE, CAMERA MEȘTEȘUGARILOR, MPL ENGINEERING, TECHNOSAM, POLIPOL, STEIGER și SPENCER, cu un total 
32 persoane.

  Fabrica de la Kecskemet se întinde pe o suprafață totală de 441 ha, din care suprafața ocupată până în prezent este de 160 ha. Firma a fost 
înființată în anul 2008, până la sfârșitul anului 2015 numărul angajaților ajungând la aproximativ 4000 persoane.  Au fost fabricate, până în anul 
2015 inclusiv, peste 180.000 autoturisme Mercedes, modelele: clasa B, CLA, CLA Shooting Brake. Directorul Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft  este dl. Christian Wolff.

  În fabrica Mercedes de la Kecskemet, participanții la misiune au vizitat toate secțile existente și dotate cu tehnică de ultimă generație, 
mai puțin vopsitoria, care din motive tehnice nu este accesibilă decât personalului propriu, din secția respectivă. 
 
 Concret, au fost vizitate secțiile de presă, caroserie, îmbinare și asamblare. Participanții la misiune au putut observa la fața locului cum se 
face testarea unităților nou asamblate, acestea  fiind supuse la teste, precum baia de apa și intemperii, test acustic, frânarea, accelerarea etc. A fost 
analizată activitatea compartimentului de logistică din cadrul Mercedes, acest compartiment fiind considerat, pe bună dreptate, creierul 
întregului proces de fabricație. Echipamentul de lucru al angajaților este foarte bine determinat, cum de altfel sunt și locurile de repaus, cantinele 
și altele. Trebuie menționat faptul că fabrica are cresă și gradiniță proprie, iar multe dintre servicii precum paza, PSI, încălzire etc. sunt 
externalizate.
 
 În concluzie putem afirma 
că misiunea economică a fost una 
reușită (feed-back-ul în acest sens 
fiind edificator) și se conturează o 
nouă misiune economică de data 
aceasta la Gyor, la firma Audi, 
respectiv Audi Academy.

Ioan Fabian

IUNIE 2016
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Training Open - 
Collaborative 

Decision-Making

 Ne face plăcere să vă 
invităm la un nou training open 
marca  BEST Consu l t ing : 
Collaborative Decision-Making. 
Acest curs este susținut de către 
c o l e g u l  n o s t r u  C r i s t i a n 
POPESCU, în perioada 21-22 
Iulie 2016.
 
 Fiecare  o rgan iza ț i e 
funționează prin deciziile luate 
de către angajații săi. Managerii 
sau experții tehnici trebuie să 
p l a n i fi c e ,  o rg a n i z e z e ,  s ă 
conducă  ș i  să  con t ro leze 
sarcinile și oamenii, luând 
decizii și implementându-le. 
Eficacitatea acestor decizii și 
hotărârea punerii lor în practică 
determină succesul echipei.
 
 A c e s t  p r o g r a m  d e 
d e z v o l t a r e  a r e  c a  s c o p 
construirea competen țelor 
p a r t i c i p a n ț i l o r  î n  l u a r e a 
deciziilor într-un mod cooperant 
și punerea în practică a acestor 
decizii într-un mod constructiv 
și hotărât în cadrul organizației.
 
Cui ne adresăm?
-      Managerilor, șefilor și 
e x p e r ț i l o r  t e h n i c i  d i n 
departamente de producție sau 
de suport.
 
Durată și locație:
-      2 zile de training interactiv, 
desfășurate în Arad.
 
Investiție:
-      250 euro + tva/participant 
(prânzul și pauzele de cafea sunt 
incluse în preț).

http://www.drwsm.ro/ro/training-open--collaborative-decisionmaking/ 
Mai multe detalii:

http://www.drwsm.ro/ro/training-open--collaborative-decisionmaking/
http://www.drwsm.ro/ro/training-open--collaborative-decisionmaking/
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 În premieră în România, 3D MINI ME SRL având ca 
activitate servicii de fotografiere 3D, modelare și printare 3D, 
deschide noi “dimensiuni” aducând  tehnologia 3D care 
utilizează fotogrammetria în realizarea statuetelor fotorealiste.

 Fotogrammetria este tehnica de a obţine informaţii despre 
obiecte sau mediul înconjurător pe bază de măsurători exacte, în 
cazul nostru 100 de imagini de măsurători şi coordonate exacte cu 
clientul nostru, pentru determinarea formei şi a dimensiunilor 
sale şi de a le transforma într-o singură imagine  utilizând pachete 
de software de grafică tridimensională creând astfel imaginea sa 
digitală 3D. 

 Cu ajutorul echipamentul nostru fotogrammetric dotat cu 
100 de camere foto, acesta este fotografiat instant, în acelaşi timp 
şi din toate unghiurile, fiind ideal pentru copii şi animale.
 
 Procesul final constă în printarea imaginii digitale ce se 
realizează la o imprimantă high-tech 3D full color capabilă să 
redea 390.000 de culori, la înaltă rezoluţie şi o acurateţe de 0,1 
mm, în straturi successive de pulbere.

 Statuetele fotorealiste 3D Mini Me sunt o modalitate 
revoluționară de a surprinde cele mai importante momente din via 
a noastră, fie că este vorba despre un portret de familie, ziua 
nunţii, bucuria de a fi însărcinată, fericirea de a ţine în braţe 
copilul nou-născut, hobby-urile şi pasiunile noastre şi ale copiilor 
noştri, părinţii noştri dragi, animalul de companie ce face parte 
din familie sau orice este reprezentativ pentru noi. 

 Dorim să imortalizăm trăirile frumoase din viaţa ta 
pentru ca tu să le poţi preţui pentru totdeauna!

 Realizate dintr-un material ultra-performant compozit, cu 
dimensiuni începând de la 10 cm până la 35 cm şi preţuri începând 
cu 440 lei pentru o singură persoană, statuetele te transpun în 
relitate pe tine, pe cei dragi ţie, grup de până la 4 persoane.

 Începând cu luna august, pe bază de rezervare, ne putem 
deplasa la dumneavoastră, acolo unde are loc evenimentul special 
ca: nunta, concursuri sportive, prezentări de modă etc. 

 V-am trezit interesul? Vă aşteptăm cu drag la studioul 
nostru situat în Satu Mare, Piaţa Libertăţii, nr. 22 începând 16 
iulie când va avea loc deschiderea oficială!
 
 Mai multe informaţii despre noi şi despre cum poţi adauga 
o nouă dimensiune momentelor tale speciale se găsesc pe site-ul 
nostru  sau telefonic la  numărul www.3dminime.ro
0361/410.510.

3D MINI ME

IUNIE 2016

http://www.3dminime.ro
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Casa ţărănească Certeze

 Casa ţărănească Certeze este o construcţie 
specifică arhitecturii oşeneşti şi se încadrează în 
tradiţia construcţiilor ţărăneşti de lemn din nord-
vestul Transilvaniei. Este construită pe o fundaţie 
din piatră, din bârne de stejar cu lipitură, şi este 
format din: tindă (o încăpere de dimensiuni mai 
reduse decât camera, în care se intră direct de afară 
şi de unde se urcă în podul casei), camera de 
mândru (curată, unde familia îşi păstra obiectele 
cele mai de preţ şi erau primiţi musafirii), camera 
de locuit (unde se pregătea şi se servea mâncarea şi 
unde erau efectuate unele activităţi casnice). Tot 
aici se dormea şi se derula tot ciclul vieţii de 
familie. În partea din faţă şi pe una dintre părţile 
laterale ale casei este prevăzută cu un târnaţ. 
sprijinit de stâlpi din lemn în ”L”. 
 Construcţia nu este foarte veche, ea 
datând din anul 1947. Casa este amenajată tot 
inventarul specific zonei, mobilier, textile de 
interior, icoane şi ceramică decorativă şi utilitară.

Comuna Apa

 Comuna Apa este situată  în partea estică  a județului Satu Mare, pe partea dreaptă a râului Someș, la ieșirea râului Someș dintre munții Gutâi și 
dealurile Codrului, la o distanță  de 24 km de reședința  de județ. Prin localitatea Apa trece  calea  ferată  ce leagă  municipiile Baia Mare și Satu Mare 
și DN 1C, în partea nord-vestică. Apa este  o comună  de mărime  mijlocie, având o suprafață  de 4.505 ha, o populație de 2.882 locuitori și are în 
componență  trei sate: Apa (satul de reședință), Lunca Apei și Someșeni. Localitatea datează din timpuri străvechi, preistorice, o dovadă  în acest sens 
fiind, de exemplu, depozitul de bronzuri din sec. XV d.Hr.,  descoperit în anul 1939. Numele de Apa provine de la denumirea de Satul dintre ape, iar în 
anul 1215 localitatea era menționată  cu numele de villa Apa  și în anul 1414 cu numele de Apa falva, respectiv comuna  Apa. 
 La sfârșitul sec.  XVIII,  ținutul localității Apa era  fărâmițat  între familiile nobililor maghiari, de pe urma cărora  au rămas două  conace, 
construite în stil neoclasic și baroc târziu. De reținut este faptul că localitatea Apa a dat neamului românesc din Ardeal, și nu numai, unul dintre cei mai 
înflăcărați militanți pentru drepturile românilor din  nord-vestul României, în  persoana  dr.  Vasile Lucaciu. Dintre atracțiile  turistice  ale  comunei,  
pe  care  vi   le  recomandăm să  le  vizitati, menționăm:  Biserica Reformată (construită  în anul 1640, în stil gotic cu turn clopotniță);  Biserica   
Ortodoxă   ''Pogorarea   Sfântului   Duh''  (1848);  Casa țărănească  (1853); Casa  Memorială  ''Dr.  Vasile  Lucaciu'';  zona de agreement ''Balastiera 
Apa''. 
 Primăria comunei are în curs de derulare un amplu proiect de dezvoltare, în valoare de 2.500.000 euro, ce are în vedere: înființarea rețelei de 
alimentare și a unei rețele de canalizare, precum și construirea unei stații de epurare  în  satul  Apa;  reabilitarea  porțiunii  de stradă  dintre  DN 1C și  
DJ 192; înființarea unui serviciu social pentru asistența persoanelor vârstnice; dotarea Centrului Cultural ''Emil Matei'' din satul Apa, în scopul 
promovării și conservării patrimoniului cultural local.

Muzeul Șvăbesc

 Localitatea Petrești, în care se află acest lăcaș  de cultură, este situată la 43 km de 
municipiul Satu Mare, pe drumul DN 19 Satu Mare - Oradea. Casa-muzeu este una 
dintre cele mai reprezentative pentru arhitectura populară șvăbească. Construită în 
1881, perpendiculară pe șosea, are în componță patru camere, două holuri, două 
bucătării, două pivnițe, casa terminându-se cu un grajd pentru animale. Pe toată 
lungimea ei are un târnaț sprijinit pe  stâlpi de  lemn, fixați în tălpi  de  fontă,  iar în 
partea  superioară,  cu ornamente florale traforate. Camerele sunt mobilate cu piese de 
brad confecționate de meșteri locali, ornamentate prin pictură  cu motive florale și 
vegetale stilizate, specifice șvabilor. 
 Sunt prezentate  obiectele utilizate în industria casnică  textilă începând de la 
meliță, pieptene de fuioare, furci de tors, vârtelniță, până  la război de  țesut. În 
componența gospodăriei se află și "goreul", continuat de o construcție de mari 
dimensiuni, șura, care adăpostește utilajele agricole.
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EDITOR:
Asociaţia Economică
Germano-Română pentru 
Regiunea de Nord-Vest

Jud. Satu Mare, Satu Mare
Str. Fragilor, Nr. 1              .
Tel:  0261-710316
Fax : 0361-818669
Email: office@drwsm.ro 
Web: www.drwsm.ro

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

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 
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