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CUPRINS

2016 a fost un an plin de reușite, un an în care ne-am dezvoltat, am învățat, am crescut.
Ne bucurăm că v-am avut alături și sperăm să vă avem aproape şi în continuare drept partener 
și susținător activ al dezvoltării tinerilor și studenților vorbitori de limba germană din România.

Vă mulțumim
pentru încredere şi pentru sprijinul acordat în acest drum ambițios! 
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CUVÂNT ÎNAINTE

Ne considerăm o organizaţie 
mare sau, cu siguranță, una care gândește 

mare. Suntem o echipă de studenți care în ultimii 
șapte ani a uimit prin rezultate, prin proiecte, prin 
entuziasm și, nu în ultimul rând, prin implicare. De 
multe ori, ni s-au închis uși în față, ni s-a zis că nu este 
posibil ce ne dorim sau pur și simplu  am fost refuzați, 
însă mentalitatea de organizație mare, de care am 
vorbit mai sus, ne motivează să ne ridicăm de fiecare 
dată, să mergem mai departe și să abordăm altfel 
problema, până când duce la rezultatul așteptat. 
Asociația Gutenberg trebuie privită, mai degrabă, ca 
un accelerator al economiei, prin resursa umană pe 
care o dezvoltă și o pregătește pentru piața muncii, 
și este, în egală măsură, un facilitator al dezvoltării 
societății civile, prin valorile și ideile pe care le 
promovează în rândul membrilor și al participanților 
la proiecte. 
Ce mai este, pe lângă toate acestea, organizația 
Gutenberg? Este un cadru care se lasă dezvoltat 
și în funcție de nevoile care ne sunt semnalate, de 
necesitățile membrilor sau de interesele partenerilor. 
Am fost acolo de la prima ședință organizată și până 
astăzi, zi în care am contabilizat,  iar cert este că, 
în acești ani, ne-am depășit de multe ori chiar și 
așteptările noastre, ale tinerilor care au cutezat să 
înceapă această inițiativă. 
Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au crezut 
de la bun început în noi, atât partenerilor, cât și 
membrilor, dar și celor care s-au lăsat convinși de 
rezultatele acestei mișcări a tinerilor vorbitori de 
germană din România, fără de care toate aceste 
rezultate nu ar fi fost posibile.

Mark Adrian Török
Fondator și Președinte Gutenberg

Asociația 
Gutenberg 
este pentru 
mine unul din motivele 
schimbărilor care au avut loc în România după 1990 și după 
anul 2000. Gutenberg este o inițiativă fascinantă pentru 
dezvoltarea personală, organizarea și educarea studenților 
vorbitori de limba germană, în sensul în care membrii scriu 
și organizează singuri proiecte de succes. Este de la sine 
înțeles faptul că Universitatea Babeș-Bolyai se mândrește cu 
asemenea inițiative și le susține în totalitate. 
Pe de altă parte, consider că asociația Gutenberg poate să 
joace un rol important în formarea elitelor civilizației României, 
pentru că din asociație fac parte persoane cu potențial și care 
sunt înzestrate, iar aceste persoane sunt capabile să ofere 
cunoștințele acumulate în domeniu mai departe, pentru a 
atrage implicarea activă a tinerilor din România,  și nu numai, 
în formarea și promovarea unei generații viitoare mai bune. 
Concluzionând, sunt de părere că asociația este un cumul 
de energii tinerești, care trebuie totalmente susținute de 
generația mea. Cu siguranță Universitatea Babeș-Bolyai va 
încuraja pozitiv ajutorul membrilor Gutenberg și a tinerei 
generații în formarea unei vieți studențești calitative. 
Asociației îi urez mult succes la toate inițiativele în anul 2017 
și, de asemenea, noi membri competenți care se vor implica 
în cadrul activității asociației și vor ajuta la promovarea liniei 
de studiu în limba germană a Universității Babeș-Bolyai. 

Prof. Dr. Rudolf Gräf
Prorector al Universității Babeș-Bolyai
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Prezentarea organizației
Gutenberg este singura asociație de studenți vorbitori  de 
limba germană din România. 
Gutenberg a devenit peste ani o organizație dedicată 
dezvoltării personale și formării tinerilor vorbitori de limba 
germană, astfel a ajuns de la o inițiativă locală, o organizație 
recunoscută la nivel național și chiar internațional. 
Activitatea asociației se bazează pe voluntariat, toți 
membrii activând conform unor valori și principii comune. 

Organizația are sediul în Cluj-Napoca, dar proiectele 
acesteia se desfășoară la nivel național și internațional.
Prin  intermediul celui mai ambițios proiect de până 
acum - Rețeaua Gutenberg, membrii asociației au reușit 
în 2016 să pună bazele mai multor organizații de tineret 
locale, în diferite orașe din țară, toate acestea acționând 
și organizând proiecte sub egida Gutenberg. 
Pentru anul 2017 ne dorim să extindem brandul Gutenberg 
internațional, în țări din Europa, unde există vorbitori de 
limba germană. 

Obiectivele principale ale asociației sunt:
- facilitarea dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor  
vorbitori de limba germană,
- formarea multiplicatorilor, în vederea promovării valorilor 

şi  transferului de know-how din cadrul organizaţiei,
- pomovarea spiritului de voluntariat și sprijinirea 
mobilităţilor internaţionale,
- susținerea membrilor în dobândirea cunoștințelor 
necesare pentru a dezvolta în timp propriile inițiative.

Ce facem?
Asociația Gutenberg organizează proiecte cu și pentru 
tinerii vorbitori de limba germană pe plan local, național 
și internațional, pentru a contribui la consolidarea 
comunității Gutenberg.

Cum facem?
Credem în crearea unui cadru durabil și sustenabil, în 
care comunitatea tinerilor vorbitori de limba germană, 
prin angajament, prin proiecte și spirit autodidact, poate 
dezvolta și îmbunătăți societatea.

De ce facem ceea ce facem?
Credem ca un grup de tineri uniți de un set de valori 
comune, prin inițiativă, entuziasm, muncă și dorința de 
a se perfecționa pe sine, poate schimba lumea, atât timp 
cât efortul depus este conștient investit în țelurile setate.

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAȚIEI



5

63 de proiecte organizate în 7 ani și jumătate, din care 24 locale // 29 naționale 
// 9 internaționale

960+ de elevi de liceu, vorbitori de limba germană, beneficiari direcți, 
participanți la taberele Gutenberg

14500+ de tineri care au interacționat cu asociația pe parcursul 
anilor de activitate

250+ de foști sau actuali membri în organizație, studenți vorbitori de limba germană

22+ de orașe din România vizitate în cadrul Caravanei Gutenberg

25+ de licee vizitate în România, unde se predă limba germană ca limbă 
maternă sau intensiv

11000 de exemplare tipărite ale Ziarului Gutenberg
850+ de ore de workshop-uri în cadrul taberelor Gutenberg

5000+ de Like-uri pe pagina de Facebook

45+ de entități instituționale partenere, atât din România, cât și din străinătate

25+ de entități private partenere de-a lungul anilor de activitate

11 inițiative independente în 10 orașe din țară, sub egida Gutenberg

GUTENBERG ÎN CIFRE
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Înainte de a fi un lider, succesul înseamnă să te dezvolţi. 
Când vei deveni un lider, succesul înseamnă 

să-i ajuți pe ceilalți să se dezvolte.

JACK WELCH
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CARAVANA GUTENBERG

     SCURTĂ DESCRIERE:

Caravana Gutenberg  îşi propune să viziteze toate școlile și 
universitățile în care limba germană este predată, atât ca 
limbă maternă, cât și ca limbă străină. Totodată, caravana 
vizează și la diferite instituţii din spațiul germanofon, în 
vederea încheierii unor parteneriate. Scopul principal 
este de a informa elevii despre proiectele și activitatea 
asociației, dar şi de a  prezenta oportunități de studiu în 
limba germană.
Prin intermediul caravanei, membrii  organizaţiei susțin  
prezentări în peste 20 de şcoli din România și din 
străinătate.  Elevii au astfel oportunitatea de a intra în 
contact direct cu studenţii și de a afla mai multe informaţii 
despre studiu, despre activităţi extracurriculare şi despre 
activitatea partenerilor. Grupa principală care este vizată 
este cea a tinerilor vorbitori de limba germană cu vârste 
cuprinse între 15 şi 25 ani. Lor le este explicat și cum îşi 
pot valorifica competenţele de limbă şi cele sociale, atât la 
nivel naţional, cât și la nivel internaţional, prin intermediul 
Asociaţiei Gutenberg.
Acest proiect se organizeză și în afara granițelor României, 
membrii organizației vizitând diferite școli, universități și 
instituții din străinătate (Germania, Austria, Ungaria, Serbia 
etc.). Asociația Gutenberg își dorește, astfel, să se extindă 
și pe plan european, construind o rețea internațională 
dedicată tuturor tinerilor vorbitori de limba germană din 
Europa.
Pe parcursul caravanei se vizitează și instituții relevante 
din spațiul germanofon, precum: ambasade, consulate, 
redacții ale ziarelor ce publică în limba germană etc. 
Echipa Gutenberg urmărește să alcătuiască o rețea, o 
comunitate a tinerilor vorbitori de limba germană, pentru a 
menține o informare și un schimb de idei constant în cadrul 
comunității germanofone. În timpul caravanei Gutenberg 
este distribuit și Ziarul Gutenberg, ce cuprinde articole 
în limba germană de interes pentru comunitatea tânără 
vorbitoare de limba germană.

Așadar, caravana este un instrument de informare a 
tinerilor din întreaga țară, cu privire la oportunitățile pe care 
le au tinerii vorbitori de limba germană, intrțnd în contact 
cu asociația. Activități precum cele organizate de asociația 
Gutenberg oferă  elevilor şansa de a se cunoaşte şi de a 
comunica constant,ceea ce ar determina si formarea unei 
comunităţi vorbitoare de limbă germană.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 15 şcoli vizitate din România
- 3 universități în România unde se vorbește limba germană
2 universități în străinătate
- 5 școli cu predare în limba germană din Germania, 
Ungaria și Serbia
- 2500 de elevi din aprox.120 de clase (9-12) au fost 
informaţi despre ofertele de studiu în limba germană 
oferite de Universitatea Babeş Bolyai şi despre proiectele 
Gutenberg. În plus, au fost prezentate şi instituţiile 
partenere ale organizaţiei.
- 1000 de adrese de e-mail ale elevilor și ale profesorilor 
au fost strânse
- 15 instituţii vizitate
- 1500 de exemplare de ziare Gutenberg au fost împărţite 
elevilor,profesorilor dar şi în instituţii
- 1000 de broşuri au fost împărţite cu oferta de studiu în 
limba germană a Universităţii Babeş Bolyai  cât şi un placat 
de publicitate cu evenimente organizate de asociaţie în 2016.

MARTIE - APRILIE ROMÂNIA, EUROPA INTERNAȚIONAL A 7-A EDIȚIE 3000
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ȘCOALA DE VARĂ

     SCURTĂ DESCRIERE:

Școala de vară este cel mai mare proiect al organizației, 
care a adus la un loc peste 200 de tineri din 36 de orașe din 
România, formând împreună cea mai complexă activitate 
de dezvoltare personală, dedicată tinerilor vorbitori de 
limba germană de la nivel național. 
Programul școlii de vară are o ofertă bogată de 
workshopuri, care includ managementul de proiect, soft 
skills, workshop de creativitate, simulări interactive și 
activități de divertisment. Anul trecut au ținut astfel de 
sesiuni de formare personalități din mediul business, din 
mediul universitar şi nu numai, persoane cu experiență 
și competențe consacrate, precum: un fost parlamentar 
în Parlamentul Germaniei, reprezentanți ai Ambasadei 
Germaniei la București, un antreprenor din Germania, 
reprezentanți ai companiilor partenere, dar și membri sau 
alumni ai asociației.
Credem că putem contribui la schimbarea României 
prin aceste competențe de management de proiect, prin 
transferul cunoștințelor dobândite de Asociația Gutenberg 
către tinerii vorbitori de limba germană care pot produce 
un impact în comunitățile locale. În acest sens, în 
cadrul proiectului, nu doar sunt transmise informațiile și 
competențele, ci este creat și cadrul la nivel local prin care 
ei pot să pună în practică cele învățate la școala de vară. 
Acest cadru de numește ”Rețeaua Gutenberg”, iar unul din 
obiectivele nostre este să implicăm cât mai mulți tineri, 
profesori și școli în acest proiect.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 180 de elevi înscriși la proiectul, din 36 de orașe
- 30 de organizatori, membri și voluntari
- 600+ de ore investite în realizarea proiectului, de către 
echipa organizatoare
- 25 de ore de workshop-uri, pe teme diverse asociate 
managementului de proiect
- 16 traineri și referenți invitați
- 14 proiecte inițiate și simulate de participanți
- 3 burse în Germania, pentru cei mai activi participanți ai 
școlii de vară
- 18 parteneri instituționali și privați implicați în proiect

IULIE CLUJ-NAPOCA NAȚIONAL A 7-A EDIȚIE 200
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EWOCA3

     SCURTĂ DESCRIERE:

Tabăra internațională pentru tineri ”ewoca3” a fost 
găzduită în acest an de Asociația Gutenberg, în parteneriat 
cu Serviciul Social al orașului german înfrățit Cluj-
Napocăi, Köln. Proiectul, inițial implementat acum 8 ani în 
Germania, a căpătat amploare la nivel european, ”ewoca3” 
ajungând sa includă un număr de 15 proiecte similare 
pe întregul continent în 2016. Ideea taberelor este de a 
crea parteneriate între organizații non-guvernamentale 
din diverse state europene, în scopul creării unui cadru 
comun pentru tinerii de naționalități diferite, în care 
aceștia să facă schimb de experiențe culturale, ideologice 
și nu numai.  Astfel, asemenea celorlalți organizatori 
cooptați pentru aceste tabere, Asociația Gutenberg a 
contribuit la facilitarea unei întâlniri de două săptămâni 
între tineri români și germani cu vârste între 15 și 19 ani, 
care a avut loc în comuna Hosman din județul Sibiu, dar și 
în Cluj-Napoca. Activitatea principală promovată în cadrul 
taberei a fost munca în echipă pentru atingerea unui scop 
comun, mai exact, reabilitarea parțială a unei biserici săsești 
vechi de aproximativ 800 de ani (în Hosman), dar și pentru 
reconcilierea tuturor diferențelor de mentalitate și valori 
între participanți. De asemenea, pe durata șederii în comuna 
sibiană, participanții împreună cu coordonatorii de grup s-au 
implicat activ în organizarea unui festival anual local dedicat 
minorității săsești, Holzstock, eveniment organizat sub egida 
Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu. Programul a 
inclus și excursii în punctele importante ale Transilvaniei, 
ultimele zile de proiect desfășurându-se în Cluj, experiență 
ce a venit în ajutorul misiunii inițiale a proiectului, și anume, 
schimbul de experiență și adoptarea toleranței ca valoare 
morală și socială relevantă indiferent de vârstă.

     REZULTATE OBȚINUTE:

”ewoca3” a adus cu sine, prin potențialul nu doar pedagogic, 
ci și organizatoric și chiar diplomatic, numeroase beneficii 
atât la nivelul celor implicați direct în organizare, respectiv 

participare, cât și la nivelul global al organizației,
- realizarea unui parteneriat durabil cu o organizație din 
Köln, Germania,
- 25 de tineri au luat parte la programul integral și au 
beneficiat de facilitățile oferite prin tabăra ”ewoca3”, au 
intrat în contact cu noi culturi căpătând astfel o înțelegere 
comprehensivă asupra relevanței toleranței în cadrul 
statelor europene și nu numai,
- contribuția la reabilitarea vechii biserici din comuna 
Hosman, activitate inițiată de voluntarii Forumului German, 
dar în continuare în lucru, și stimulată de prezența echipei 
”ewoca3” la fața locului,
- activitate de voluntariat în cadrul festivalului local 
Holzstock, dedicat în principal minorității germane din 
România,
- menținerea unei relații armonioase între orașele 
înfrățite Cluj-Napoca-Köln, dar și îmbogățirea contactelor 
internaționale ale Asociației Gutenberg, proiectul 
beneficiind și de prezența unor coordonatori de grup 
germani, aparținând Serviciului Social din orașul german. 

AUGUST CLUJ-NAPOCA,
HOSMAN, SIBIU

INTERNAȚIONAL PRIMA EDIȚIE 25
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TÂRGUL DE JOBURI MEIN JOB
OCTOMBRIE CLUJ-NAPOCA LOCAL A 2-A EDIȚIE 800

     SCURTĂ DESCRIERE:

“Mein Job: Zilele Carierei” este unul dintre evenimentele 
de promovare a primului start-up al Asociației Gutenberg 
- MeinJob.ro - singura platformă online din România 
dedicată exclusiv vorbitorilor de limba germană care se 
află în căutarea unui job.  
Proiectul a luat naștere din dorința de a le oferi informații 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă despre 
varietatea oportunităților unei cariere în limba germană, 
pe piața de muncă din Cluj-Napoca. Evenimentul a adus 
în același loc mediul academic, tineri vorbitori de limba 
germană și 15 companii cu renume pe plan internațional 
care sunt în căutare de angajați ce stăpânesc limba 
germană, din Cluj-Napoca și nu numai. 
Ediția din acest an a cuprins un târg de joburi destinat 
exclusiv vorbitorilor de limba germană, ce a avut loc în 
perioada 20-21 octombrie 2016, unde au fost prezente 15 
companii ce au împărtășit informații vizitatorilor cu privire 
la oportunitățile de angajare în Cluj-Napoca.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- Organizarea celei de-a doua ediții a singurului târg de 
joburi pentru vorbitori de limba germană, din țară,
- Participarea a 15 companii ce activează pe piața muncii 
din Cluj-Napoca,
- Distribuirea, în cadrul târgului, precum şi direct în rândul 
studenților şi al altor tineri vorbitori de limba germană, 
a peste 600 de exemplare ale Revistei Mein job, ediție 
realizată special pentru eveniment și care cuprinde oferte 
de angajare din partea companiilor prezente.
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ACADEMIA MEIN JOB
OCTOMBRIE CLUJ-NAPOCA LOCAL A 2-A EDIȚIE 30

     SCURTĂ DESCRIERE:

Din programul ”Mein job: Zilele Carierei” a făcut parte şi 
”Academia Mein Job”, din dorința de a le oferi tinerilor o 
pregătire de bază pentru a se putea lansa drept candidați 
ideali pentru angajatori. Evenimentul a adus în același loc 
mediul academic, tineri vorbitori de limba germană și 5 
companii cu renume pe plan internațional care sunt în 
căutare de angajați ce stăpânesc limba germană, din Cluj-
Napoca și nu numai. 
Astfel, a fost organizată o serie de workshopuri 
desfășurate în parteneriat cu firme din mediul de afaceri 
clujean. Studenți vorbitori de limba germană au beneficiat 
de o serie gratuită de 5 workshopuri, susținute de către 
reprezentanți ai angajatorilor de top clujeni, având drept 
focus dezvoltarea personală și profesională a studenților, 
cu scopul de a facilita pregătirea, formarea și dezvoltarea 
anumitor abilități și aptitudini ale acestora, pentru a avea 
un început de succes pe piața muncii.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- Organizarea a 5 activități independente pe subiecte 
precum recrutarea angajaților, susținerea unui interviu, 
comunicare eficientă, personal branding etc.,
- Participarea a peste 30 de tineri vorbitori de limba germană 
la activitățile de formare personală şi profesională,
- Participarea în calitate de traineri a 9 reprezentanți din 
partea a 5 companii partenere, ce activează pe piața 
muncii în Cluj -Napoca.
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SESIUNE DE FORMARE PE ANGAJABILITATE
MAI CLUJ-NAPOCA LOCAL A 2-A EDIȚIE 15

     SCURTĂ DESCRIERE:

Unul dintre proiectele locale organizate în acest an a fost 
un training având drept subiect angajabilitatea și formarea 
aptitudinilor tinerilor pentru susținerea cu succes a unui 
interviu de angajare, în parteneriat cu angajatori de top 
clujeni.
Studenți vorbitori de limbă germană au beneficiat de 
acest workshop gratuit, susținut de către un specialist 
în recrutare şi branding. Workshopul a avut drept focus 
dezvoltarea personală și profesională a studenților, cu 
scopul de a facilita pregătirea, formarea și dezvoltarea 
anumitor abilități și aptitudini ale acestora, pentru a avea 
un început de succes pe piața muncii. Prin intermediul 
workshopului, tinerii participanți au avut șansa să 
cunoască aspecte specifice ale accesului pe piața muncii 
pentru vorbitorii de limba germană din Cluj-Napoca și nu 
numai.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- Participarea a 15 tineri vorbitori de limba germană la 
training,
- Posibilitatea de a participa la o activitate calitativă de 
formare personală şi profesională, în limba germană,
- Dezvoltarea abilităților participanților în ceea ce priveşte 
procesul de recrutare şi susținerea unui interviu de 
angajare, într-un mod interactiv şi practic.
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TABĂRA DE IARNĂ GUTENBERG
DECEMBRIE BARU MARE NAȚIONAL A 6-A EDIȚIE 60

     SCURTĂ DESCRIERE:

”Tabăra de Iarnă Gutenberg” este al doilea cel mai mare 
proiect al asociației Gutenberg, organizat anual în Baru 
Mare, jud. Hunedoara, la baza de practică și cercetare a 
Universității Babeș-Bolyai. În fiecare decembrie, organizația 
aduce împreună 40 de tineri vorbitori de limba germană cu 
vârste cuprinse între 15 și 19 ani și le oferă o săptămână 
plină de workshopuri, seminare, jocuri, simulări și activități 
recreative, totul în limba germană.
Scopul ”Taberei de Iarnă” este de a contribui la dezvoltarea 
personală a tinerilor vorbitori de limba germană, de a le 
aduce mai aproape teme actuale din societatea civilă și 
de a dezvolta gândirea critică, susținând prin programele 
complexe și îmbunătățirea competențelor lingvistice.
Tema abordată la ediția din 2016 a fost educația politică, 
oferta de seminare și activități interactive focusându-se pe 
modul de funcționare a politicii în plan local.
Ne-am dorit ca prin participarea la proiect, tinerii să 
înțeleagă, nu doar cum funcționează pârghiile democrației 
la nivel local sau să își facă o idee despre spectrul politic 
în plan local, ci, prin uneltele și cunoștințele dobândite, 
să ajungă suficient de motivați pentru a participa activ ca 
cetățeni ai comunității locale, de a se implica în procesele 
decizionale, de a influența evoluția comunității locale.
Astfel programul a inclus seminare pe teme precum 
“Drepturile și obligațiile cetățenilor”, „Society Building”, 
„Advocacy” sau „Gândire critică”, precum și o simulare de 
două zile a sistemelor decizionale locale.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 41 de tineri vorbitori de limba germană, participanți la 
proiect din 21 de orașe diferite
- 19 organizatori, dintre care 10 studenți, membri ai 
Asociației Gutenberg și 9 voluntari, elevi din întreaga țară, 
care au mai participat la minim 2 proiecte Gutenberg
- 6 coordonatori de seminare
- 18 ore în care s-au oferit seminare pe diferitele teme ale 
educației politice
- 2 zile pentru simularea modului de funcționare a politicii 
în plan local
- 3 parteneri instituționali (Consulatul Republicii Federale 
Germania la Sibiu, Universitatea Babeș-Bolyai, Fundația 
„Haus des Deutschen Ostens“ din München)
- 8 firme partenere ale asociației care au susținut proiectul
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REȚEAUA GUTENBERG

     SCURTĂ DESCRIERE:

“Rețeaua Gutenberg” este una dintre noile inițiative 
implementate de Asociația Gutenberg în anul 2016 și se 
îndreaptă în direcția creării unei comunități naționale de 
membri activi și proactivi social care aderă la valorile 
noastre și, mai mult decât atât, le urmează și le transformă 
în realitate prin organizarea de proiecte Gutenberg la nivel 
local. Mai specific, proiectul „Rețeaua Gutenberg” își 
propune să ofere grupurilor de tineri dornici de schimbare 
cadrul favorabil implementării ideilor lor sub forma unor 
evenimente propuse, planificate, organizate și evaluate 
chiar de ei, totul sub egida Gutenberg. Rețeaua cuprinde 
3 tipuri de programe pe care le pune la dispoziția tuturor 
elevilor de liceu vorbitori de limba germană, ce au spirit de 
inițiativă, și anume:
- Gutenberg Botschafter (Ambasador Gutenberg): inițiativă 
în cadrul căreia elevi din diferite orașe ale României decid 
să își asume rolul de promotor Gutenberg în orașele de 
proveniență și să faciliteze propagarea tuturor proiectelor 
Gutenberg în rândul tineretului local cunoscător al limbii 
germane; 
- Gutenberg JuPro: concurs de finanțare de proiecte cu 
ajutorul căruia grupuri de elevi de minim 3 persoane propun 
o idee de proiect implementabil în perioada octombrie 
2016-iunie 2017 și se angajează să ducă la capăt o astfel 
de inițiativă sub egida „Rețeaua Gutenberg”.
- Gutenberg Jugendverein (Asociație de tineret Gutenberg): 
program menit să creeze condițiile favorabile dezvoltării 
unor inițiative de durată în diferite orașe ale României , prin 
încurajarea formării de asociații de tineri la nivel local, care 
să acționeze sub egida Gutenberg și care să implementeze 
un minim de 2 proiecte pe parcursul sesiunii octombrie 
2016 - iunie 2017. 
Ne propunem să punem fundația unor inițiative durabile, 
nu doar din prisma echipelor de proiect care se formează, 
ci și din cea a proiectelor în sine, care ne dorim să 
poată să continue să crească și în următoarele ediții ale 

”Rețelei Gutenberg”. De asemenea, ne dorim consolidarea 
relațiilor asociației cu instituțiile publice de la nivel 
local și dezvoltarea unei înțelegeri profunde a tuturor 
mecanismelor implicate în sprijinirea și administrarea 
activităților tineretului la nivel local.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 7 asociații de tineret Gutenberg 
- 2 echipe de proiect JuPro 
- 3 Ambasadori Gutenberg 
Până în iunie 2017 estimăm următoarele rezultate:
- 800+ de beneficiari direcți ai acestor proiecte
- 60+ de participanți activi la proiect din poziția de 
implementatori 

2016-2017 ROMÂNIA NAȚIONAL PRIMA EDIȚIE 560
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REȚEAUA GUTENBERG - PROIECTE

   SATU MARE
   ACTUL 1 - ATELIERUL DE TEATRU

”Atelierul de teatru” este un proiect destinat tinerilor 
vorbitori de limba germană de la nivel național și are 
scopul de a dezvolta personal tinerii participanți prin 
intermediul teatrului. Asociația Gutenberg din Satu Mare 
a organizat în 7-13 februarie, în Satu Mare, o nouă ediție 
a proiectului, sub îndrumarea talentatelor Silvia și Diana 
Török, actrițe ale Teatrului de Stat German din Timișoara. 
Pe parcursul săptămânii de proiect, participanții și-au 
dezvoltat abilitățile și cunoștințele în domeniul artelor 
teatrale, realizând împreună un mini-spectacol de teatru, 
pus în scenă la sfârșitul proiectului către publicul larg.

    SATU MARE
    SCHULHOFFEST (FESTIVALUL DIN CURTEA ȘCOLII) 

Prin acest proiect se dorește sprijinirea inițiativelor tinerilor, 
organizând un eveniment care să promoveze, atât limba, 
cât și cultura germană, un eveniment care să promoveze 
gândirea liberă, arta stradală, muzica electronică preferată 
de tineri, activități sportive, ateliere, dar și o competiție 
pentru tinerii artiști sătmăreni. Fiind organizat în curtea 
Liceului Teoretic German “Johann Ettinger”, scopul acestui 
eveniment este de a prezenta curtea școlii ca fiind un 
spațiu de destindere pentru tinerii sătmăreni. Anul acesta 
a avut loc cea de-a doua ediție a festivalului, mult mai 
dezvoltată, cu numeroase activități sportive, creative și 
educaționale. Pe lângă acestea, a avut loc un DJ Contest 
cu scopul de a promova tinerii talentați din Satu Mare, 
pasionați de muzica electronică. 

    SATU MARE
    SECRETELE PROFESORILOR

În noiembrie 2016 a avut loc prima ediție a proiectului, 
organizat în cadrul ”Rețelei Gutenberg” de către Asociația 
Gutenberg din Satu Mare, cu sprijinul Liceului Teoretic German 
“Johann Ettinger”.  Proiectul a fost un succes în rândul 
elevilor vorbitori de limba germană, având peste 70 de tineri 
participanți în cadrul a trei întâlniri și discuții cu reprezentanți 
ai liceului, cadre didactice ce au împărtășit din experiența lor 
personală și profesională. Realizarea unui asemenea proiect 
a contribuit la consolidarea relației elev-profesor, facilitând 
întâlnirea acestora într-un cadru nonformal. 

2016 - 2017 ROMÂNIA NAȚIONAL PRIMA EDIȚIE 560
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REȚEAUA GUTENBERG - PROIECTE

    SATU MARE
    SESIUNE DE FORMARE ȘI TRAINING

Formarea personală și profesională continuă este un factor 
decisiv în succesul fiecărei persoane - acesta este mesajul 
pe care tinerii Asociației Gutenberg Satu Mare, formată din 
elevi ai Liceului Teoretic German ”Johann Ettinger” au dorit 
să-l transmită, organizând o sesiune de formare și training 
ce a cuprins workshopuri interactive pe diferite teme precum 
dezvoltare personală, leadership, time management, project 
management, dar și consultare în alegerea unei cariere sau 
jocuri de cunoaștere. Creativitatea și imaginația tinerilor a 
fost pusă la încercare, din dorința de a dezvolta mai multe 
proiecte de tineret interesante și inovative pe viitor.
Pe această cale, le mulțumim Liceului Teoretic German 
”Johann Ettinger” și Formului Democrat al Germanilor din 
Satu Mare.

   RÂMNICU VÂLCEA
   VORBEȘTE. ÎNVAȚĂ. JOACĂ-TE CU GUTENBERG

Primul proiect al organizației de tineret din Râmnicu 
Vâlcea a fost gândit pentru elevii care vor să își dezvolte, 
atât cunoștințele de limba germană, cât și abilitățile de 
comunicare. 
Workshop-ul „Vorbește. Învață. Joacă-te cu Gutenberg” 
a reunit aproximativ 30 de participanți cu vârste cuprinse 
între 14 și 18 ani, pentru a petrece împreună un weekend 
cu jocuri interactive, exerciții de comunicare și activități 
destinate învățării limbii germane.

   CLUJ-NAPOCA
   GUK:FESTIVALUL DE SCURTMETRAJE GUTENBERG 7

Elevii clujeni au inițiat, ca prim proiect, o nouă ediție a deja 
cunoscutului festival de filme de scurt-metraj Gutenberg 
(GuK). În data de 4 martie a fost organizată o seară de 
filme, plină de umor, dramă și suspans. Cu ajutorul celor 

aproximativ 30 de participanți și al celor 6 filme în limba 
germană, care s-au bazat pe teme precum istoria și 
societatea, organizația de tineret a făcut un pas semnificativ 
în lumea managementului de proiecte.
   

   CLUJ-NAPOCA
   GUK: FESTIVALUL DE SCURTMETRAJE GUTENBERG 8 

A doua seară de filme a fost organizată în cadrul evenimentului 
„Cluj Never Sleeps”, susținut de Primăria Cluj-Napoca. În 
data de 18 iunie, tinerii clujeni au pregătit o seară de filme, 
popcorn și voie bună destinată vizitatorilor „nocturni” ai 
orașului, distrându-se împreună pentru câteva ore.

2016 - 2017 ROMÂNIA NAȚIONAL PRIMA EDIȚIE 560
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REȚEAUA GUTENBERG - PROIECTE

  CLUJ-NAPOCA
  SOMMERWELLE („VALUL VERII”) @ ȘCOALA DE VARĂ

Un nou concept de festival al elevilor s-a concretizat în cadrul 
proiectului național Gutenberg „Școala de vară”, unde 
tinerii organizatori au oferit celor 200 de tineri  participanți 
o seară cu jocuri de societate și cântece de chitară, într-
un chill-lounge improvizat în campusul Hașdeu. Seara de 
26 iulie le-a adus participanților, atât activități noi, cât și 
dovada că implicarea socială și entuziasmul tinerilor pot 
să ducă la un rezultat impresionant.

  CLUJ-NAPOCA
  MARTINS LICHT („LUMINA LUI MARTIN”)

Elevii din Cluj-Napoca au păstrat tradiția școlilor cu 
predare în limba germană din România și au organizat, în 
noiembrie, o celebrare a Zilei Sfântului Martin, destinată 
copiilor claselor primare. Alături de copiii de 8, 9 și 10 ani, 
organizatorii au petrecut o seară plină de lumini, jocuri și 
voie bună.

  BRĂILA
  DEUTSCHCAFÉ

Tinerii din organizația de tineret din Brăila s-au gândit la 
metode de a face limba germană cunoscută și interesantă, 
într-un oraș în care limba și cultura respectivă nu sunt 
foarte populare. Astfel, ei au venit cu ideea unei cafenele 
speciale: „Deutschcafé”. Acest concept are rolul de a 
aduce vorbitorilor de limba germană din zonă ceva nou 
și atractiv, propunându-și să implementeze o versiune 
neobișnuită a unei cafenele: o întâlnire nelipsită de râsete, 
prieteni noi și voie bună, care are loc lunar începând din 
noiembrie 2016.

  BRĂILA
  ZUKUNFTKINDER („COPIII VIITORULUI”)

Organizația de tineret din Brăila își propune să promoveze 
limba și cultura germană, atât în rândul adolescenților, cât 

și al celor mai mici. În acest sens, tinerii s-au gândit la 
organizarea unor întâlniri regulate cu acei elevi din clasele 
primare care nu învață limba germană la școală în mod 
obligatoriu: copiii viitorului. Cu ajutorul jocurilor interactive, 
al pieselor de teatru și al altor activități lingvistice, tinerii 
organizatori au început deja să se distreze cu cei mici, 
învățând limba germană.

2016 - 2017 ROMÂNIA NATIONAL PRIMA EDIȚIE 560
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PARTICIPAREA LA OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ
APRILIE PLOIEȘTI NAȚIONAL

     SCURTĂ DESCRIERE:

Olimpiada de Limba Germană Modernă este un concurs 
național între cei mai talentați elevi la limba germană din 
fiecare județ, indiferent de nivelul la care se află, cu un 
concept unic în România, incluzând nu doar probe axate pe 
cunoștințele gramaticale, ci devenind în timp un concurs 
de creativitate, centrat pe dezvoltarea personală a fiecărui 
participant. Valorile comune și grupul țintă identic au adus 
Asociația Gutenberg și organizatorii olimpiadei împreună, 
pentru a colabora în cadrul etapei naționale.
Membrii Gutenberg prezenți la eveniment au oferit seminare 
în limba germană profesorilor însoţitori pe teme precum 
„Gândire critică” şi „Comunicare eficientă”, au prezentat 
asociaţia şi proiectele adresate elevilor vorbitori de limba 
germană, au distribuit materiale informative despre 
activităţile organizaţiei şi materiale aparţinând partenerilor şi 
au organizat un concurs de articole pentru elevii participanţi, 
în cadrul căruia se puteau câștiga cupoane cu reducere la 
cel mai mare proiect al nostru, ”Şcoala de Vară Gutenberg”. 

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 4 membri prezenți la etapa naţională a olimpiadei
- 2 seminare oferite de câte 2 ori fiecare, însumând 14 ore 
de training cu metode informale şi interactive
- 30 de profesori, participanţi la seminare
- Peste 150 de contacte noi strânse de la participanţii 
elevi, vorbitori de limba germană
- Peste 60 de contacte strânse de la profesorii însoţitori şi 
din comisia centrală de evaluare
- 150 de broşuri cu oferta de studiu în limba germană, 
distribuite elevilor şi profesorilor
- 200 de exemplare ale Ziarului Gutenberg care au fost 
distribuite elevilor şi profesorilor
- 3 câştigători premiaţi în cadrul concursului de articole 
lansat de asociație în cadrul olimpiadei
- 9 elevi care, în urma prezentării la olimpiadă, au participat 
la ”Şcoala de Vară Gutenberg”

210
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SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE PRIMĂRIILE CELOR
 DOUĂ ORAȘE ÎNFRĂȚITE KÖLN ȘI CLUJ-NAPOCA

DECEMBRIE KÖLN INTERNAȚIONAL PRIMA EDIȚIE 7

JULEICA

     SCURTĂ DESCRIERE:

Juleica este un program de formare pentru viitori lideri de 
tineret. Acest program, organizat de asociația germană 
DJO - Deutsche Jugend in Europa (Tineri germani în 
Europa) are loc anual în Germania, la finalul proiectului 
participanții obținând un card care atestă faptul că aceștia 
pot fi lideri și coordonatori pentru alți tineri în cadrul 
diferitelor proiecte. În august 2016 acest tip de program 
s-a organizat trilateral, având participanți din Germania, 
Cehia, dar și România. Astfel Asociația Gutenberg a avut 
ocazia de a trimite 7 membri la această sesiune de 
formare. Câmpurile tematice abordate în cadrul acestui 
proiect au inclus  jocuri de grup și dinamică, stiluri de lideri 
și roluri, psihologia dezvoltării, teme juridice referitoare 

la supravegherea tinerilor minori, comunicare și conflict, 
metode și idei noi de lucru cu tinerii,  individual și în grupuri.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 7 membri formați și atestați să fie coordonatori de grupe 
de tineret
- participarea la un curs de prim ajutor, acesta fiind util 
organizației la viitoarele proiecte organizate
- oportunitatea de a trimite și în anul 2017 alți membri 
Gutenberg doritori să participe la un astfel de program
-oportunitatea membrilor participanți în anul 2016 de 
a organiza o astfel de formare, devenind multiplicatori 
pentru alți tineri interesați

AUGUST BAHRATAL(GERMANIA) INTERNAȚIONAL PRIMA EDIȚIE 7

     SCURTĂ DESCRIERE:

În perioada 11-15 decembrie, un reprezentant al Asociației 
Gutenberg a participat la schimbul de experiență între 
primăriile celor două orașe înfrățite, Cluj-Napoca și 
Köln, un proiect care a dorit să întărească relațiile între 
primăriile orașelor înfrățite Cluj-Napoca și Köln, să 
analizeze rezultatele obținute din colaborările trecute și 
să dezvolte noi posibilități de parteneriat. La întâlnire s-a 
dezbătut tema incluziunii rromilor în cele două țări, precum 
și o vizită la o școală care aplică metode inovative pentru 
integrarea copiilor cu dizabilități, dar și despre tineret. 
De asemenea, s-au dat exemple de bune practici și s-au 
discutat perspective de viitor pentru acest domeniu. 

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 15 reprezentanți ai diferitelor instituții reprezentative 
pentru tema abordată (Primăria Köln, Primăria Bonn, 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, reprezentanți ai 
școlilor adresate tinerilor cu dizabilități, asociații implicate 
în probleme de tineret), dintre care 8 din Germania și 7 din 
România
- 5 zile de program, cu 5 întâlniri programate pentru 
a dezbate posibilitățile de colaborare între cele 2 
municipalități
- 5 contacte noi, cu potențial de a dezvolta noi parteneriate 
pe viitor
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INTERKULTURAL
OCTOMBRIE TIMIȘOARA NAȚIONAL PRIMA EDIȚIE 30

     SCURTĂ DESCRIERE:

Interkultural a fost o inițiativă nouă, care dorea să aducă 
tineri aparținând minorității germane, rrome și majorității 
române împreună pentru dialog și dezbatere cu privire la 
interesele lor, atât individuale, cât și comune. În cadrul 
proiectului s-au întâlnit în octombrie 2016 la Timișoara 30 
de tineri români, germani și rromi, pentru a participa la un 
atelier de educație politică cu metode non-formale. 
Scopul seminarului a fost, pe de o parte, de a-i face pe tinerii 
participanți capabili să se exprime și să acționeze pentru 
a-și articula interesele în societatea civilă, iar, pe de altă 
parte, de a interconecta, atât tinerii grupurilor minoritare, 
cât și de a-i aduce împreună cu tinerii aparținând societății 
majoritare. Pe termen mediu, proiectul și-a propus să 
consolideze rolul și prezența tinerilor la nivelul politicii 
locale și naționale, motivându-i pe aceștia în a-și articula 
și reprezenta interesele.
Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani s-au întâlnit 
în cadrul seminarului, care s-a desfășurat pe parcursul a 
patru zile. În trei grupuri de lucru, ei s-au familiarizat prin 
metode-nonformale de educație cu elementele care stau 
la baza conceptelor de democrație, a conceptelor Uniunii 
Europene, și și-au însușit în paralel competența mediatică.  
La finalul seminarului, tinerii au oferit un workshop elevilor 
din trei școli din Timișoara, pentru a amplifica transferul 
de cunoștințe, devenind ei la rândul lor multiplicatori ai  
metodelor și conceptelor învățate în cele 4 zile.
Membrii Gutenberg prezenți la proiect au participant în 
calitate de traineri și facilitatori ai metodei Betzavta (din 
limba ebraică, cuvântul înseamnă “împreună”). 
Proiectul a fost finanțat de către Organizația pentru 
Siguranță și Colaborare în Europa a Ministerului de Afaceri 
Externe Germane (Arbeitsstab OSZE-Vorsitz 2016) și 
organizat de Biroul Regional al Institutului pentru Relații 
Externe.

     REZULTATE OBȚINUTE:

- 30 de tineri participanți, aparținând minorității germane, 
rrome și majorității române
- 2 traineri, membri Gutenberg, precum și un coordonator 
pentru conținutul mediatic
- 4 zile de program, însumând 15 ore de workshop, 
sesiuni de lucru în echipe mixte, prezentări și discuții cu 
coordonatorul media
- 3 prezentări, 3 jocuri și 3 video-uri, pregătite de 
participanți și livrate elevilor din 3 licee din Timișoara
- 1 site funcțional, care promovează interculturalismul
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ZIARUL GUTENBERG ȘI GHIDUL STUDENTULUI

Ideea ziarului „Gutenberger 
Zeitung” s-a născut din dorința 
de oferi tinerilor vorbitori de 
limba germană de la nivel local, 
naţional și internațional, un canal 
de comunicare realizat de către 
ei, pentru ei, care să cuprindă 
numai informații de interes pentru 

acest grup țintă, de la articole 
despre evenimente culturale și 
de divertisment, la articole legate 
de antreprenoriat și oportunități 
de practică și multe alte subiecte 
relevante pentru tineri.
Cu o variantă online, precum și 
o variantă tipărită, într-un tiraj 

de minim 3000 de exemplare pe 
an, acesta ajunge, atât în posesia 
elevilor și studenților vorbitori de 
limba germană, prin intermediul 
Caravanei Gutenberg, cât și la 
diferite entități publice și private 
cu caracter germanofon, din 
România şi din străinătate.

Studentenhandbuch  (sau  Ghidul  
studentului  din  anul  I  de  la  
linia  germană)  este  o  broșură cu  
caracter  informativ,  realizată  anual  
de  către  Asociația  Gutenberg,  fiind  
distribuită  tuturor studenţilor  din  

anul  I  din  cadrul  Linei  Germane  
a  Universității  Babeș-Bolyai  Cluj-
Napoca.  Având un  format  atractiv  și  
un  design  prietenos, acesta  conţine  
informaţii  diversificate  cu  privire  la  
viaţa studenţească,  menite  să  ajute  

studentul  ”boboc”  în  parcursul  său  
spre  o  cunoaștere  deplină  a mediului 
universitar,  cultural și de divertisment. 
Ediția 2016 a fost publicată în cadrul  
liniei germane a Universității Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca.

ANUAL CLUJ-NAPOCA
RO, HU, AT, DE

INTERNAȚIONAL A 5-A EDIȚIE 3500
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  DWNT: RECEPȚIA DE ANUL NOU (NEUJAHRSEMPFANG)   
  @ CLUJ-NAPOCA

În fiecare an în ianuarie, DWNT - Clubului Afaceriştilor 
Germani din Nordul Transilvaniei organizează un eveniment 
pentru a sărbători noul an, pentru a întări relațiile de 
parteneriat și pentru a realiza noi contacte. Organizația 
Gutenberg este prezentă în fiecare an la eveniment, 
sprijinind și desfășurarea acestuia.

  DWNT: FESTIVALUL DE VARĂ AL ECONOMIEI GERMANE
  (SOMMERFEST) @ CLUJ-NAPOCA

În 26 de iunie a avut loc Festivalul de Vară al Clubului 
Afaceriştilor Germani din Nordul Transilvaniei, un eveniment 
care aduce împreună numeroşi actori din mediul economic, 
politic, academic şi cultural. Prezenţa asociaţiei noastre s-a 
putut resimţi ca parte implicată în organizarea festivităţii şi 
la întâmpinarea oaspeţilor. Asociația este prezentă la fiecare 
ediţie a Festivalului de Vară.

    DWNT:  FESTIVALUL  DE  TOAMNĂ  AL  ECONOMIEI       
    GERMANE (HERBSTFEST) @ CLUJ-NAPOCA

Pentru cea de-a cincea ediție a deja tradiționalului Festival 
de Toamnă al Economiei Germane, organizatorii au pus 
la dispoziția publicului o serie diversă de prezentări și 
activități, organizația noastră implicându-se activ, atât 
în mediatizarea evenimentului, cât și în desfășurarea 
acestuia, prin organizarea a 2 activități: Sprachanimation - 
activități interactive de învățare a limbii germane, precum și 
organizarea în parteneriat a unui workshop pentru conectarea 
companiilor germane din Cluj cu tinerii vorbitori de limba 
germană aflați în căutarea de oportunități de carieră. 

Pe parcursul anilor de activitate, asociația a consolidat parteneriate de lungă durată cu entitățile reprezentative ale 
mediului economic și de afaceri prezent în România, entități germane, austriece și elvețiene. Vă prezentăm pe scurt 
evenimentele la care a participat organizația, pe parcursul acestui an.
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    AHK: SĂRBĂTOAREA VERII (SOMMERFEST) 
    @ BUCUREȘTI

Într-o atmosferă relaxantă și pe o vreme minunată, a 
fost sărbătorită, alături de circa 500 de membri, prieteni 
și oaspeți ai Camerei de Comerț și Industrie Româno-
Germane, tradiționala Sărbătoare a Verii, la care au luat 
parte și reprezentanți ai asociației. Evenimentul a marcat și 
încheierea mandatului domnului Radu Merica și învestirea 
noului președinte al AHK - domnul Dragoș Anastasiu.

   AHK: BAYERN MEETS CLUJ @ CLUJ-NAPOCA

Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, doamna 
Judith Urban, Ministerul Bavarez pentru Economie, Media, 
Energie și Tehnologie și AHK România au avut plăcerea de 
a invita la Cluj reprezentanți ai mediului economic, pentru o 
sesiune de informare si networking. Și organizația Gutenberg 
a luat parte la această vizită oficială a unei delegații a 
Ministerului Bavarez al Economiei în România.

    CCER: SWISS NETWORKING EVENING @ TIMIȘOARA

Camera de Comerț Elvețiano-Română  a organizat în 
Timișoara o seară de socializare, având drept invitați 
companii locale și alți colaboratori, cu participarea specială 
a Excelenței Sale - Ambasadorul Confederației Elvețiene în 
România - domnul Urs Herren.

    WKO: SĂRBĂTOAREA DE VARĂ A AUSTRIAN          
    BUSINESS CIRCLE @ CLUJ-NAPOCA

În luna iunie, reprezentanți ai asociației au participat la 
întâlnirea oamenilor de afaceri austrieci din Transilvania 
de Nord şi ai partenerilor lor locali. Secţia Comercială a 
Ambasadei Austriei la Bucureşti şi Biroul său Comercial din 
Cluj-Napoca a invitat copmaniile partenere la un eveniment 
de socializare.

    WKO: AUSTRIAN BUSINESS CIRCLE @ CLUJ-NAPOCA

În luna octombrie, a avut loc un eveniment dedicat 
societăţii austriece de business din nord-vestul ţării. Secția 
Comercială a Ambasadei Austriei la București, împreuna cu 
Biroul Comercial al Austriei din Cluj-Napoca, a invitat cordial 
toate firmele austriece prezente în regiune sau cele pentru 
care regiunea respectiva prezintă interes, împreuna cu 
partenerii lor locali.

    DRW SM: EXPO 2016 ”FABRICAT ÎN SATU MARE”
    @ SATU MARE

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 reunit 57 de firme 
pe 577 metri pătrați de spațiu expozițional și peste 1500 de 
vizitatori. Asociația Gutenberg Satu Mare a fost partener în 
organizarea acestui eveniment.

2016 ROMÂNIA NAȚIONAL




