
LIST OF PARTICIPANTS –  16th of May, 15.00- 19.00, Hotel Maxim 

 

 

UNIVERSITY OF ORADEA 

1. Faculty of Textiles and Leather - 3 persons + 2 students 

2. Faculty of Architecture and Constructions – 2 persons + 2 students 

3. Faculty of Environmental Protection – 4 persons+ 4 students 

“Mihai Viteazul” TECHNICAL COLLEGE – 3 persons 

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BIHOR – 3 persons 

 

COMPANIES 

1. SCM ARTA CRISANA – www.artacrisana.ro, hand-made carpets; folk dolls and folk costumes; 

2. HOLCIM S.A.–  www.holcim.ro, manufacture and distribution of cement, and the production, 

processing and distribution of aggregates (crushed stone, gravel and sand), ready-mix concrete 

and asphalt. The company also offers consulting, research, trading, engineering and other 

services. 

3. PHENALEX  S.R.L. http://www.phenalex.ro  –  producers of ANTIOXI vita –food supplements; 

Propolis esenta – food supplements 

4. PROMED M.T. SRL – constructions 

5. S.C. SALEX PROD COM S.R.L - http://www.salex.ro/en/home ; one of the regional leaders in 

terms of manufactured products, such as: polyethylene film and packaging, developing strong 

national brands. 

6. PLASTOR S.A. – http://www.plastor.ro/en , manufacturer of plastic parts design; design of 

injection moulds and blow-molding moulds for plastics processing; technologies design; 

manufacturing of injection moulds and blow-molding moulds for plastics processing; pre-series 

of plastic parts made by injection or blow-molding; serial plastic parts production made by mold-

injection and blow-molding (traditional or suction blow-molding); 3D measurements; plastic 

parts decoration (printing, painting); assembling of finished goods; finished product packaging; 

logistics and transportation to the required destination; PLASTOR S.A. quality management 

system is certificated by the German company DQS according to ISO 9001 and ISO TS 16949 

standards.  

7. PIELTEX ART DESIGN – http://www.steffie.ro/lang-en/content/4-about-us , production of leather 

goods; leather goods articles ( bags, briefcases, wallets, belts); Hunting and fishing equipment 

(gun belts, accessories, rifle holsters,  game/fowling bags, backpacks, cartridge belts/pouches, 

knife holsters, clasp knife holsters)- www.outdoor-adventures.eu  

8. SC ALGRA TEX SRL, production of textile goods excepting clothes and underwear 

9. AURA S.A., http://www.aura.ro ,  it has a solid reputation among the trimmings manufacturers, 

for its wide range of products that satisfy the demands of a large variety of industries such as: 

ready-made clothes, footwear, interior decorations, packaging, upholstery, gardening, 
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mountaineering, etc. The certificate ISO 9001 stands as a proof of our competence and strong 

will to optimize the quality of the production. In the production process we use both natural and 

synthetic raw materials, such as: cotton, polyamide, polyester, polypropylene, PNA, viscose, 

metallic yarn, rubber yarn.We offer a wide range of colors thanks to our own dye-works. Among 

other finishings we mention: bleaching, coating, waxing, flame retardation, waterproofing, etc. 

10. Ovidiu Benta – architect  

11. KALUNA S.A. – http://www.kaluna.ro , landscaping and maintenance  

 

ORGANIZATIONS/ASSOCIATIONS 

1. Romanian Order of Architects – www.arhitect-oradea.ro/  2 architects  

2. Association of Education, Health, Agriculture, Environment and Tourism- 1 person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista 

 

1. Directia pentru agricultura Bihor, http://www.directiaagricolabihor.ro/  

2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, http://www.apia.org.ro/centre/bihor.htm  

 

Potrivit recensământului din anul 2002, Bihorul are o populaţie de 634.854 locuitori, reprezentând 3% 

din populaţia întregii ţări, iar suprafaţa, de 7.535 km2, este destul de întinsă în comparaţie cu alte judeţe. 
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Una dintre bogăţiile naturale ale subsolului judeţului este apa geotermală, cunoscute fiind staţiunile 

balneoclimaterice Băile Felix şi Băile 1 Mai.  

 

 Acesteia i se adaugă lignitul, bauxita, nisipurile bituminoase, petrolul, marmura şi argila refractară. 

Agricultura ocupă 438.580 ha de teren agricol, trei sferturi fiind teren arabil. Se cultivă mai ales grâu şi 

porumb, iar dintre plantele tehnice, floarea soarelui, sfecla de zahăr şi cartoful. Creşterea animalelor are 

o pondere însemnată, atât datorită întinselor suprafeţe de păşuni şi fâneţe, cât şi tradiţiei locuitorilor. 

În judeţul Bihor există peste 60 de rezervaţii naturale şi monumente ale naturii, dintre care se detaşează 

Cetăţile Ponorului, Cetatea Rădesei, Valea Sighiştelului, Izbucul de la Călugări, Groapa Ruginoasă - Valea 

Seacă, Valea Galbenei, Platoul carstic Padiş, Săritoarea Bohodeiului, Poiana Florilor, Peştera Vântului, 

Peştera Meziad, Pârâul Peţea, Defileul Crişului Repede şi Parcul Natural Apuseni (întins pe 75.780 ha, din 

care 31,92 % pe teritoriul judeţului Bihor). 

Dacii şi romanii cunoşteau bine băile termale de lângă Ulpianum (Oradea), ceea ce rezultă din pietrele de 

mormânt descoperite în apropiere de Băile Felix.  

 

 Frumoasele ţinuturi ale Bihorului au fost râvnite pe rând de mai multe neamuri de năvălitori: vandali, 

goţi, huni, gepizi, longobarzi, avari, slavi, pecenegi, cumani şi unguri (907 - 1000).  

 

 În secolele IV - X apărarea Bihorului s-a făcut în centrul de rezistenţă reprezentat de Cetatea Bihorului, 

cetate dacică, fortificată în timp, ajungând în vremea stăpânirii voivodului Menumorut reşedinţă 

domnească.  

 

 În cronica lui Anonymus este menţionat momentul în care Menumorut o dă pe fiica sa drept soţie fiului 

lui Arpad, descendentul lor fiind regele Ştefan cel Sfânt, întâiul rege creştin al Ungariei (997-1038).  

 

 Peste timp, cetatea Bihorului devine o ruină, cedând importanţa ei istorică Cetăţii Oradea.  

 

 În timpul năvălirii tătare din 1241-1242 cetatea este dârz apărată de canonici, în frunte cu Rogerius.  

 

 Regii unguri, după Bela al IV-lea, prin catolici, încep persecuţiile îndreptate în special contra ţăranilor 

români, care se revoltă în 1393, atacând cetatea.  

 

 În vreme de pace se dezvoltă arta şi cultura, ţinutul Bihorului devenind important centru comercial, nod 

de legătură între orient şi apus. Matei Corvin, ajuns rege al Ungariei, numeşte episcop al Bihorului pe 



Ioan Vitez, care recunoaşte iniţial toate privilegiile românilor, pentru ca mai târziu să le anuleze. În anul 

1514 ţăranii conduşi de Gheorghe Doja se răscoală împotriva nobililor dar sunt învinşi de oastea 

principelui Ardealului, Ioan Zapolya.  

 

 După bătălia de la Mohaci, în 1526 Ungaria este transformată în paşalâc turcesc şi Ioan Zapolya este 

proclamat regele Ardealului. În 1598, paşa Omer asediază cetatea Oradiei timp de 5 săptămâni, dar nu 

reuşeşte să o cucerească.  

 

 După acest asediu începe cearta dintre împăraţii Austriei şi principii Transilvaniei, cu privire la stăpânirea 

acestor locuri.  

 

 Mihai Viteazul cere împăratului Rudolf, după ce intră în Alba Iulia, încă 5 judeţe printre care şi Bihorul, 

cerere admisă prin Decretul din 12 septembrie 1600.  

 

 Timp de 32 de ani, începând cu 1660, Oradea a căzut sub stăpânire turcească. După anexarea Ardealului 

la Austria, în 1692 Cetatea Oradea îşi pierde însemnătatea strategică. 

 

  "Suplex Libellus Valachorum", redactat la 1791, poartă şi amprenta suferinţelor românilor de pe aceste 

meleaguri, fiind formulat cu sprijinul cărturarilor bihoreni - Ignatie Dărăbant şi Samuil Vulcan.  

 

 În secolul al XIX-lea reprezentanţi de frunte ai lupte ideologice pentru drepturile şi libertăţile românilor 

de pe meleagurile bihorene au fost: Emanuil Gojdu, Alexandru Roman, Partenie Cosma, Nicolae Jiga şi 

Iosif Vulcan.  

 

 Ultima filă a luptei bihorenilor se fundamentează pe Declaraţia de independenţă a naţiunii române 

("Declaraţia de la Oradea") semnată printre alţii de: Aurel Lazăr, Alexandru Vaida Voevod, Vasile Goldiş, 

Ioan Suciu, Ioan Ciordaş.  

 

 După citirea Declaraţiei la 18 octombrie 1918 în Parlamentul de la Budapesta de către Alexandru Vaida 

Voevod, Consiliul Naţional Român se retrage la Arad pentru a pregăti Marea Adunare Naţională din 1 

Decembrie 1918, de la Alba Iulia.  

 

 După două decenii de linişte, în urma Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, Bihorul a fost rupt în 

două, Oradea fiind cedată Ungariei hortyiste.  



 

 La 12 octombrie 1944, trupele române din Divizia “Tudor Vladimirescu”, Divizia 3 Munte şi Divizia 337 

sovietică eliberează Oradea şi judeţul Bihor. 


