
 

 

    

fost odată ca niciodată... 

 

...o poveste despre împletirea dintre trecut şi prezent, dintre moştenirea strămoşilor și realizările 

de astăzi. 

Locul în care trăim influențează viaţa noastră cu trecutul şi prezentul său. Credem că ne 

cunoaştem ambientul, în realitate însă ştim destul de puţine lucruri despre el. Castelul Karolyi din 

Carei  pare să-și trăiască minunata poveste și în prezent. Legende, personaje, fantastice, pe toate le 

simți încă de la primii pași pe care îi faci. 

Castelul din Carei și Cetatea de la Ardud au fost restaurate în cadrul proiectului, finanțat prin 

POR, DMI 5.1. Pentru castelul Karolyi din Carei s-au realizat lucrări de restaurare, lucrări de instalații 

(electrice, sanitare, încălzire, ventilare, climatizare), crearea Centrului de promovare a turismului 

cultural - circuitul târgurilor medievale, acțiuni de promovare și vizibilitate ale proiectului, activități de 

marketing. Pentru Castelul (Cetatea) Karolyi din Ardud au fost realizate amenajări, lucrări de 

restaurare, consolidare, lucrări de instalații electrice și crearea unui Centru de promovare a turismului 

cultural. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord – Castelul 

Karolyi din Carei, Castelul (Cetatea) Karolyi din Ardud 
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fost odată ca niciodată... 
 

 

 

…o fermă de piscicultură din județul Satu Mare care crește crap, amur, somn, sânger și novac! 

Dintotdeauna omul a fost culegător, vânător şi pescar. Supravieţuirea speciei umane a fost 

condiţionată în epoca primitivă de abilitatea de a-şi asigura în permanenţă hrana necesară. Peştele a 

fost şi este o componentă importantă în alimentaţia omului. Tehnica pescuitului a cunoscut progrese 

pas cu pas de la pescuitul cu mâna, la ostie, cârlig, capcane (oboare) şi plase. 

Ferma din poveste are o capacitate de producție de peste 400 tone de pește anual. În urma 

derulării proiectului, finanțat prin POP, DMI 3.1, în valoare de 5 milioane de euro, amplasamentul a 

fost extins cu 125 de ha, a fost construită o fabrică de procesare a peștelui și au fost achiziționate utilaje 

pentru producția de furaje. 

Pe viitor se intenționează construirea unui parc fotovoltaic de 1MW asigurarea autonomiei 

energetice, cumpărarea și închirierea a 7-8 spații în mai multe orașe reședință de județ pentru realizarea 

propriei rețele de desfacere și  construirea unui han cu specific pescăresc. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Modernizare fermă piscicolă, sat Adrian, oraș Livada, județul Satu 

Mare 

�� 
 


