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Consiliul Director DRW

 Frumusețea sărbătorilor de iarnă să vă găsească în case alături de cei dragi. 
Această sărbătoare să vă aducă multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor 
dorințelor.
 

 CRĂCIUN FERICIT ȘI UN CĂLDUROS LA MULȚI ANI!

Neliniștea unui mare domn sau cum 
acest neamț este un roman extraordinar

 La aniversarea 
celor 70 de ani de viață, 
marele scrimer Josef 
Szepeschy povestește că 
nu ia în calcul o eventuală 
pens ie .  Dimpotr ivă , 
spirit tânăr și energic, 
activează în continuare 
c a  ș i  c o n s u l t a n t  î n 
m a n a g e m e n t u l 
societăților și ca expert în 
scrimă.

 Deoarece Consiliul Director este preocupat permanent de 
îmbunătățirea calității activității DRW,  avem rugămintea să completați 
un chestionar și să îl trimite . ți la adresa de email: office@drwsm.ro

 Opiniile Dvs., ideile, sugestiile sunt binevenite, pentru că numai 
așa vom ști ceea ce își dorește fiecare membru cu adevărat de la această 
organizație.

 Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și colaborare!
Consiliul Director DRW
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Mani Gyenes se pregătește pentru o nouă aventură: Raliul Dakar 2017
 Riderul sătmărean Emanuel Gyenes, împreună cu Autonet Motorcycle Team, se pregătesc de o nouă aventură în cel mai solicitant rally-raid din 
lume, Raliul Dakar, care se va desfășura în perioada 2-14 ianuarie 2017 în America de Sud. Vor fi 6 zile  de concurs la peste 4000 de metri altitudine. Vor fi 
probe speciale în Muntii Anzi, la altitudini mari, însă concurenţii nu vor mai traversa Cordiliera Andină pentru a ajunge în Atacama, cel mai arid deşert din 
lume.
 Participanţii la Raliul Dakar vor începe o călătorie de 9.000 de kilometri din capitala Paraguayului, Asuncion, către capitala administrativă a 
Boliviei, La Paz. Ulterior, sutele de vehicule vor merge către sud, în Argentina, iar finalul va avea loc în Buenos Aires.

 A 38-a ediţie a Raliului Dakar va consta în 12 probe şi va avea loc în perioada 2-14 ianuarie 2017.
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 La aniversarea celor 70 de ani de viață, marele scrimer 
Josef Szepeschy povestește că nu ia în calcul o eventuală pensie. 
Dimpotrivă, spirit tânăr și energic, activează în continuare ca și 
consultant în managementul societăților și ca expert în scrimă.

 Domnul Szepeschy, născut în Satu Mare la data de 13 
Octombrie 1946, este în continuare un observator atent al 
scrimei, atât pe plan național în țara adoptivă, Germania cât și pe 
plan internațional. Din această cauză și tristețea resimțită de 
dânsul atunci când echipa Germaniei a rămas pentru prima dată 
după anii '80 fără medalie la Jocurile Olimpice de la Rio.

 „Anul 1992 a declanșat decadența” spune dânsul cu 
tristețe. Acest fapt nu este întâmplător în opinia dânsului având 
în vedere faptul că mulți sportivi actuali trăiesc din scrimă și nu 
pentru scrimă. Aceste remarci au fost trimise de fostul scrimer la 
Asociația Europeană și Națională Germană de Scrimă, 
rămânând însă fără răspuns, confirmând o oarecare nepăsare cu 
care se confrunta acest sport. Dânsul însă continuă să insiste, nu 
ezită să își exprime părerea adesea critică, considerând că trebuie 
spus lucrurilor pe nume în speranța unei eventuale îmbunătățiri. 
Ceea ce îi lipsește marelui scrimer, cel mai mult în sportul 
practicat cu pasiune, atâția ani, sunt idealiștii.

 Domnul Szepeschy nu a ezitat când a fost invitat de 
Federația Română de Scrimă să îți ofere sfatul în domenii 
importante precum Marketing și Dezvoltare. O idee care s-a 
născut în sfera dansului și a fost pusă în aplicare, a fost 
constituirea unor cluburi private de scrimă în România. În jurul 
Bucureștiului există în acest moment 16 asemenea cluburi. 
Scrimerul s-a implicat activ în probleme de marketing, pregătire 
a antrenorilor, a fost prezent la București cel puțin o dată pe lună 
în perioada în care proiectul era pe rol. Succesul nu a întârziat să 
apară: La Olimpiada de la Rio, echipa de Spadă – fete a 
României a câștigat prima Medalie de Aur.

 Domnul Szepeschy trăiește de 45 de ani în Heidenheim. 
A ajuns acolo înainte de Revoluția din România, parcurgând 
următoarele etape: La turneul mondial din Milano s-a prezentat 
la consulatul Germaniei unde a primit imediat viză, astfel în 25 
ianuarie 1972 se prezenta la Stuttgart de unde era preluat 3 zile 
mai târziu de cel care avea să-i devină un prieten foarte bun, 

domnul Paul Gnaier, stabilindu-se definitiv în Germania. 

 Cariera tânărului talentat, născut din mama de origine 
germană și tată maghiar a luat în țara adoptivă o întorsătura 
fascinantă: a câștigat în anul 1973 titlul de Campion Mondial 
împreună cu echipa de spada a Germaniei împotriva a până 
atunci imbatabilei echipe a Ungariei. Președintele Republicii 
Federale Germane i-a oferit cu ocazia respectivă „Foaia de Dafin 
de Argint”, cea mai înaltă distincție sportivă a Germaniei. La 
alegerea „Sportivului Anului” în anul 1974 s-a clasat pe locul al 
doilea. A fost convocat de 98 de ori în echipa națională a 
României și de 21 de ori în cea a Germaniei. În Hamburg a 
studiat la Academia de Scrimă și s-a pregătit pentru a deveni 
profesor de sport și psiholog sportiv. Anul 1983 a venit cu 
schimbări: a schimbat domeniul de activitate din Sport în 
Economie cu reușite la fel de importante. Și astăzi este 
consultant pentru două societăți și îndeplinește de asemenea o 
serie de funcții onorifice. Una dintre aceste funcții este cea de 
membru în Clubul Economic Maghiar din Budapesta. 

 Marele scrimer a ajuns campion mondial, om de afaceri, 
parlamentar în landul lui, dar nu a uitat niciodată România. După 
anul 1989 s-a întors în țară și a făcut afaceri la Satu Mare, locul în 
care s-a născut. A mediat o serie de contracte cu societăți din 
Germania care au permis crearea unor locuri de muncă . A 
continuat și în alte orașe din România, în unele cu succes, în 
altele lovindu-se de neplăceri pe care însă le-a depășit, 
continuând mereu cu entuziasm și o doză de perseverență.

 Întrebat fiind dacă uneori se mai apropie de spadă, 
raspunde: „Nu, nu am timp” dovedind astfel o energie ieșită din 
comun.
În încheiere nu ne ramâne decât să îl felicităm cu ocazia 
aniversării sale și să îi mulțumim pentru tot, repetându-i că noi, 
cei din Satu Mare, îl vom întâmpina mereu cu mare drag și 
recunoștință, acasă.

Neliniștea unui mare domn sau cum acest neamț este un roman extraordinar

NOIEMBRIE 2016
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Mallul NEPI va fi deschis la Satu Mare în anul 2017. 
Cel puţin aceasta este estimarea dezvoltatorilor imobiliari.

 
 Potrivit Colliers, pentru anul 2017, volumul de spatii comerciale livrat este estimat la 180.000 mp, in conditiile in care vor fi finalizate 
parcurile de retail: Shopping City Satu Mare (18.000 mp) si Prima Shops Oradea (10.000 mp), precum si extinderi ale proiectelor existente Shopping 
City Sibiu (16.900 mp – extindere) si Shopping City Galati (27.000 mp – extindere). 

 Compania NEPI nu a renunţat la construirea Mega Mall-ului din Satu Mare, după scandalul cu licitaţia terenului de pe str. Careiului.
Oficialii au anunţat în revistele din lunile iunie şi august că proiectul din Satu Mare este în fază de obţinere de avize şi autorizaţii. Noul target al 
companiei este ca Mega Mall-ul de la Satu Mare să fie deschis în 2017.
 
 Mall-ul se dorește a fi unul regional, compania NEPI nemaiavând în această zonă vreo investiție de acest gen. Chiriașii mega mall-ului pot fi 
Carrefour, H&M, Takko, Deichmann, JYSK, CCC, Altex şi Flanco şi operatorul de cinematografe Cinema City.

 Locația viitorului mall este în locul fabricii Sarmex de pe drumul Careiului, în apropierea hipermarket-ului Kaufland.
Iniţial, oficialii NEPI au anunţat că vor finaliza investiţia în 2016, dar din cauza unor probleme juridice cu terenul acest lucru nu a fost posibil.

www.portalsm.ro

KFC vine sigur la Satu Mare. 
Este posibil să deschidă până de Crăciun

 Lanțul internațional KFC vine sigur la Satu Mare și este foarte posibil să deschidă 
restaurantul până de Crăciun. Restaurantul va fi deschis în incinta Satu Mare Shopping 
Plaza și va fi amenajat într-un spaţiu modern şi primitor, în zona foodcourt, la etajul patru, 
având o suprafaţă totală de aproximativ 50 de metri pătrați. Este vorba despre o investiție de 
aproximativ 250.000 de euro.

 Potrivit unor surse demne de încredere contractul dintre reprezentanții KFC 
România și Satu Mare Shopping Plaza a fost deja semnat, urmând a fi făcute amenajările 
necesare imediat ce vor fi primite utilajele de gătit.  KFC le va oferi sătmărenilor care își vor 
dori o masă rapidă şi gustoasă, în noul restaurant, produse de pui proaspăt preparate în 
fiecare zi.

 Până atunci, însă, în zona de foodcourt de la etajul patru al Satu Mare Shopping 
Plaza sătmăreni au posibilitatea să se hrănească la Olive. În cel mai scurt timp, aici vor mai 
deschide restaurante Istanbul Kebab și Stop 3 Bistro.

 Zona de foodcourt de la Satu Mare Shopping Plaza are o suprafață de peste 800 de 
mp și dispune de 235 de locuri pe scaune la mese. 

www.portalsm.ro

Rata șomajului, în ușoară creștere

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă (AJOFM) Satu Mare comunică la 
sfârșitul lunii noiembrie o rată a somajului de 
3,95%, în creștere ușoară cu 0,02% față de luna 
octombrie 2016.

 Numărul total de șomeri înregistrai la 
agenție este de 5982 de persoane din care femei, 
2441.

 Din cei  5982 de șomeri ,  538 sunt 
îndemnizați și 5444 sunt neîndemnizați.

 După nivelul de instruire, avem: 5420 cu 
nivel primar, gimnazial și profesional din care 
femei 2141; 453 au studii liceal sau postliceal din 
care femei 227; și cu studii superioare 109 șomeri 
din care 73 sunt femei.

O  cană de fericire!
 

 Începând din data de 5 decembrie, de la ora 18.00, Asociația 
„Rotaract Club” invită sătmărenii să participe la cea de-a III-a ediție a 
proiectului „O cană de fericire!”. Acțiunea se va încheia peste o 
săptămână, în data de 12 decembrie.

 În aceste zile, la căsuța Rotaract, ce este deschisă lângă Hotel 
„Dana II” din Piața Libertății, sătmărenii vor fi serviți cu un vin fiert, ceai, 
ciocolată caldă și fursecuri în schimbul donațiilor lor.

 Banii strânși în urma proiectului vor fi folosiți în acest an la 
dotarea Secției de Anestezie și Terapie Intensivă (AIT) a Spitalului 
Județean de Urgență Satu Mare.

 Căsuța Rotaract va fi deschisă zilnic în intervalul orar 18.00-
22.00.
 În zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică vor avea loc 
reprezentații de cântece și colinde susținute de artiștii sătmăreni.

www.sătmăreanul.net 

NOIEMBRIE 2016
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SFERA DRW

NOIEMBRIE 2016

 CONTINDEX 2015 SRL  este inființată în anul 
2015 din inițiativa mea, adică Mureșan Ioana.

 Cine sunt eu? Sunt absolventă a Universitații de 
Vest Timisoara, Facultatea de Științe Economice promoția 
2002, din anul 2007 am devenit expert contabil, membră a 
Corpului Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați 
din România.

 Ce mă recomandă? Experiența mea, de 14 ani, în 
această profesie. Primii 12 ani, activitate de inspecție 
fiscală la companii mici și mijlocii, 2 ani de activitate în 
poziția de director economic la o companie mijlocie din 
domeniul producției de mobilă.

  Sunt o persoană perseverentă, dinamică, 
consecventă,  o persoană care are o viziune asupra a ceea 
ce însemană transpunerea unei idei de afaceri, plan de 
afaceri și concept in contabilitate. 

 Misiunea mea este că prin suportul contabil pe 
care îl ofer, acea idee, plan de afaceri să aducă clientului 
cele mai mare beneficii, să îi asigure o creștere sănătoasă a 
companiei și progresul acesteia.
 
 CONTINDEX 2015 SRL  oferă servicii integrate 
de contabilitate, consultanță  și îndrumare atât 
intreprinderilor mici și mijolocii, cât și societăților care 
fac parte din corporații internaționale. 

 Societatea își adaptează serviciile contabile și 
fiscale oferite în funcție de nevoile fiecărei firme, 
respectiv în funcție de profilul activității desfășurate de 
acestea. De asemenea, CONTINDEXeste în măsură să 
conceapă și să personalizeze din punct de vedere contabil 
și fiscal orice cerință legată de un sistem propriu contabil 
integrat la nivelul întregii societăți.

Contact: Tel: 0742311455 
    Email:  contindex@gmail.com

CONTINDEX 2015 SRL

 DRÄXLMAIER este cel mai mare angajator din Satu Mare și unul 
dintre cei mai mari investitori străini din România, contribuind la 
dezvoltarea economică și socială a municipiului, dar și a județului. Fabrica 
din Satu Mare a fost fondată în anul 1999, profilul acesteia fiind producerea 
cablajelor pentru mașini de categoria premium. 

 DRÄXLMAIER Group și-a început activitatea în România în anul 
1993. În prezent compania are aproximativ 15.000 de angajați în 5 arii de 
producție care sunt, de asemenea, şi centre de dezvoltare: Piteşti, Satu 
Mare, Timişoara, Hunedoara şi Braşov, plasându-se între cei mai mari 
angajatori din domeniul auto din România. 

 Înființat în1958, DRÄXLMAIER Group este astăzi lider mondial 
în furnizarea de sisteme pentru industria auto. Grupul are peste 55.000 de 
angajați în mai mult de 60 de locații în peste 20 de ţări şi acoperă ca furnizor 
de servicii complete întregul proces, de la ideea iniţială până la livrarea 
unor sisteme şi produse inovatoare.
 
 Scopul principal al companiei este de a găsi noi metode de 
dezvoltare și de a construi la vehiculele viitorului împreună cu cei mai buni 
producători de automobile din lume. Fabricile din toată lumea livrează 
produse pentru mai mult de 100 de modele de automobile din categoria 
premium, de la dezvoltare, simulare, prototip până la producție pe bandă.

 Misiunea companiei DRÄXLMAIER este stâns legată de 
prelucrarea materiilor prime regenerabile, dezvoltarea tehnologiei de 
construcții ușoare și creșterea mobilității folosind gestionarea energiei de 
înaltă tensiune.

 Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.draexlmaier.ro/satu-
mare 
  

DRM Dräxlmaier România Sisteme Electrice

 EXCLUSIV LV s-a înființat în anul 1998 și are ca principală activitate transportul turistic de persoane, intern și extern, prin închirierea de 
autocare și microbuze.

 Oferă transport de calitate, atât pe plan național cât și international deopotrivă pentru grupuri restrâse, dar și grupurilor mari de până la 47 
de personae.

 Servicii Exclusiv LV: închirieri autoturisme (pentru tur oraș, vizitare diverse obiective turistice), asigurarea transportului angajaților de 
la/către locul de muncă pe bază de contract, tururi ale României în scop turistic sau professional pentru participare la conferințe, simpozioane, 
evenimente mondene), tururi ale Europei, curse regulate județene, etc..
 
 De asemenea dispun de un serviciu pentru voiaje școlare, universitare sau alte tipuri de clientele, pentru care oferă reduceri.

 Efectuează transport pentru ruta Satu Mare-Halmeu, având 16 curse pe zi cu porniri din ambele sensuri din oră în oră în intervalul 5,00 și 
21,00.

 Pentru mai multe detalii accesați:    www.exclusiv-lv.ro

Exclusiv LV

mailto:contindex@gmail.com
http://www.draexlmaier.ro/satu-mare
http://www.draexlmaier.ro/satu-mare
http://www.exclusiv-lv.ro
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Repere geografice și căi de acces

 Orașul Negrești-Oaș este situat în extremitatea nord-estică a 
județului Satu Mare, fiind centrul economic și administrativ al zonei 
geografice și etnografice a ''Țării Oașului''. Beneficiază de o așezare  
geografică avantajată  de relativa apropiere de municipiile Satu 
Mare (50 km) și Baia Mare (45 km) și este o punte de legătură cu 
Depresiunea Maramureșului, peste Pasul Huta. În oraș se poate 
ajunge pe DN 19 din Satu Mare, Baia Mare și Sighetu Marmației, pe 
DC 11 din Tur, pe DJ 109 din Bixad și pe drumul DC 75 din zona 
turistică Luna Șes.

Date  istorice și demografice

 Negreștiul este menționat ca având legătură cu "drumul 
sării" care pornea de la Ocnele de sare. Negrești-Oaș și-ar fi primit  
numele, susțin unii, de la culoarea neagră a gubelor oșenești, iar alții 
spun că de la pădurile întunecate de stejar (de exemplu, într-o 
scrisoare a regelui ungar Ștefan, din anul 1270 se menționează că 
originea termenului de Oaș ar fi din termenul de Awas - Oaș, care 
înseamnă  despădurire, curătură, luminiș). 

 În sec. XVIII așezarea se afla, ca de altfel toată zona, sub 
stăpânirea habsburgică.  Conform monografiei lui Szirmay Antal 
apărută în 1809 la Buda, Negreștiul era  cea  mai mare  așezare  
românească din Oaș. Abia în anul 1964 așezarea  a fost ridicată la 
rang de oraș. Orașul Negrești-Oaș are o suprafață  de 13.026 hectare 
și o populație de 11.867 locuitori.

Atracții turistice și evenimente

 Zona orașului Negrești –Oaș și a împrejmuirilor sale 
prezintă una din cele mai frumoase zone din Transilvania, 
impresionând în special prin tradiție, cultură și priveliști pitorești. 
Nu poți trece prin zonă fără să fi vizitat Muzeul Țarii Oașului (pe 
care îl prezentăm pe larg la capitolul Cultură), dar și alte obiective: 
Catedrala Ortodoxă  ''Duminica Tuturor Sfinților'', Biserica  
''Nașterea Maicii Domului'', Biserca Ortodoxă ''Sfântul Dimitirie'' 
din Tur, Schitul  ''Sf. Arhidiacon Ștefan'' de la Luna Șes, Galeriile de 
Artă  ''Dr. Mihai Pop'' de la Muzeul Țării Oașului, parcurile orașului 
( cu sclupturi/monumente de artă contemporană), stațiunea 
turisticăLuna Șes, Tezaurul uman viu – Floare Finta, Luminătorul 
satului Floare Hotca, atelierele meșteșugarilor Ana Mare, Maria 
Poptile Maria Finta. Orașul Negrești-Oaș este punct de plecare într-
o serie de sate renumite pentru bogăția portului, arhitecturii 
populare și a obiceiurilor și tradițiilor – de ex: Certeze (5km), Huta – 
Certeze (9km), Racșa (16km), Tur (1km), Bixad (5 km) , Trip (6 
km), Târșolț, Cămărzana ( 20  km), dar și într-o serie de zone de 
agreement reunite pe plan local – de ex: Complexul Valea Măriei, 
datorită apelor termale și apelor minerale. 

 Totodată, în zonă există posibilităti de pescuit și vânătoare, 
dar și  trasee marcate  pentru drumeții prin munți.  Orașul 
Negrești-Oaș este annual gazda mai multor festivaluri și expoziții 
devenite tradiționale: Șezătoarea de Lăsatu' Secului- luna martie; 
Expoziția anuală de artă   plastică contemporană "Art Bunavestire", 
care are loc în 25 martie; participarea la tradiționala serbare  
câmpenească  "Sâmbra  Oilor" de  la  Huta Certeze - prima 
duminică din luna mai; Festivalul regional al Patrimoniului Culinar 
Carpatic - în luna septembrie; Expoziția națională de fotografie 
"Versus dar Împreună" - luna noiembrie; Festivalul de Datini și 
Obiceiuri de Iarnă - în luna decembrie, a doua zi de Crăciun.

Obiective de investiții

 Unul dintre  cele  mai  importante  proiecte  de  investiții de  
care  se  preocupă administrația locală este cel de dezvoltare a zonei 
turistice Luna Șes, în așa fel încât să ajungă ''Km 0 al turismului 
sătmărean''. Luna Șes este un spațiu deschis de cca 500 ha, la o 
altitudine medie de 500 m, la baza  pantelor nordice ale vârfului 
Pietroasa (1201 m) și ale Muntelui Mic (1013 m). Aici a fost realizat 
deja drumul de acces până  la baza pârtiei, au fost introduse rețelele 
de energie electrică, canalizare și apă și a fost finalizată și linia de 
telescaun. 

 La Luna Șes urmează să fie amenajată o pârtie de schi în 
lungime de 1.800 metri (chiar în vârful pârtiei principale de schi se 
află Monumentul natural Sfinxul Oașului, o ciudată  formă  de rocă  
vulcanică), dotată  cu tunuri de zăpadă, dar intenția edililor 
Negreștiului este să realizeze aici o stațiune cu  atracții turistice în 
toate  anotimpurile. Pentru  dezvoltarea stațiunii, Primăria 
Negrești-Oaș pune la dispoziția investitorilor interesați terenuri în 
viitoarea zonă turistică. Finanțarea proiectului este asigurată din 
fonduri de la bugetul local al orașului  Negrești-Oaș,  bugetul  
Consiliului Județean  Satu  Mare  și  fonduri guvernamentale. Tot pe 
agenda de lucru a Primăriei Orașului Negrești-Oaș se mai află  
înființarea unui Centru național de informare și promovare turistică, 
a unui Centru de  Marketing  pentru  Produse  Tradiționale  
Românești  și  a  unui Centru Transfrontalier de Afaceri și de 
Promovare a Turismului. Alte proiecte se referă la: construcția unui 
parc acvatic în zona de agrement Valea Mariei, dezvoltarea 
infrastructurii  pentru turismul  montan din  Munții  Oașului,  
promovarea turistică  a Țării Oașului, construcția Centrului Cultural 
Multifuncțional ''Țara Oașului''.

Negrești Oaș

NOIEMBRIE 2016
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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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* Cei  care  nu aț i  răspuns  la 
chestionar, vă rugăm să ne ajutați cu 
răspunsurile dumneavoastră pentru 
a afla ce putem face mai bun pentru 
companiile membre în anul care vine. 

**Chestionarele completate vă 
rugăm să le trimiteți la adresa de 
email: office@drwsm.ro 


