
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la                                        

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri 

 

               Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

         având în vedere Referatul de aprobare al S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. nr. 518/06.05.2022, Raportul de specialitate comun al Direcției 

Economice și Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate                                               

nr. 11857/11.05.2022, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 

12707/19.05.2022., precum și avizul comisiilor de specialitate,  

ținând cont de adresa nr. 520/06.05.2022 a S.C. High – Tech Industry Park 

Craiova S.A. privind solicitarea acordării unui mandat special împuterniciților 

județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. High – 

Tech Industry Park Craiova S.A., 

în baza art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), d) și art. 125 alin. (1) din Legea 

nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a art. 3 pct. 2 lit. h) și art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d),  art. 182 alin. (1) și              

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. 

High-Tech Industry Park Craiova S.A., domnilor Salan Codruț-Iulian și Chirea 

Aurel-Laurențiu, să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor 

aprobarea următoarelor: 

 

1. Situațiile financiare ale High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 

2021 (Anexa nr. 1) pe baza Raportului Directorului General pentru 

activitatea desfășurată în anul 2021, pe baza Raportului Consiliului de 

Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea 

desfășurată în anul 2021 și a raportului auditorului extern S.C. Audit 

Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova 

S.A. în exercițiul financiar 2021. 



2. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul 

financiar 2021.  

3. Raportul de evaluare anual privind activitatea Consiliului de 

Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021 – Anexa 

nr. 2.  

4. Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021 – Anexa 

nr. 3. 

5. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de 

Administrație pe anul 2021 – Anexa nr. 4. 

Art. 3 Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, 

împuterniciții Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech-Industry Park 

Craiova S.A. și împuterniciților Județului Dolj la societate. 
 

Nr. _____      Adoptată la data de ..................2022   

 

 

 

       PREŞEDINTE,                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                           SECRETAR GENERAL AL 

JUDEȚULUI, 

 

 

  DORIN - COSMIN VASILE          CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

              J16/600/2014 ;  CUI : RO 33012575 

              Municipiul Craiova, Str. Calea București 325C, Cod poștal 200445 

              Capital social subscris/vărsat: 9.046.800 lei 

              e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

              www.hightechindustrypark.ro 

            Nr. 518 / 06.05.2022 

 

 
                                                                                         PREŞEDINTE,    
  
                                                                                 DORIN COSMIN VASILE      

 
 

  
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la                                        

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri 

 

     S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice                                    

nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică 

română de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari: 

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept 

public fără scop lucrativ, 

2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat. 

     Prin adresa cu nr. 520/06.05.2022, S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. solicită Consiliului Județean Dolj mandatarea împuterniciților 

săi în Adunarea Generală a Acționarilor ca, în prima ședință să voteze 

materialele de pe ordinea de zi, respectiv să aprobe: 

- Situațiile financiare ale High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 

2021 (Anexa nr. 1) pe baza Raportului Directorului General pentru activitatea 

desfășurată în anul 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al 

High – Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 

2021 și a raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind 

activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 

2021. 

- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul 

financiar 2021.  

-Raportul de evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al 

High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021 – Anexa nr. 2.  

http://www.hightechindustrypark.ro/


- Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021 – Anexa 

nr. 3. 

- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de 

Administrație pe anul 2021 – Anexa nr. 4. 

 

Având în vedere materialele înaintate prin Dosarul de ședință AGOA, 

anexate prezentului referat, vă supunem spre aprobare în Consiliul Județean 

Dolj proiectul de hotărâre anexat, prin care să aprobați acordarea unui mandat 

special împuterniciților Consiliului Județean Dolj în AGA la societate, ca în 

prima ședință ordinară, să se aprobe: 

- Situațiile financiare ale High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 

2021 (Anexa nr. 1) pe baza Raportului Directorului General pentru activitatea 

desfășurată în anul 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al 

High – Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 

2021 și a raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind 

activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 

2021. 

- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul 

financiar 2021.  

- Raportul de evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al 

High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021 – Anexa nr. 2.  

- Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021 – Anexa 

nr. 3. 

- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de 

Administrație pe anul 2021 – Anexa nr. 4. 
 

Anexăm alăturat: 

- Proiectul de Hotărîre de Consiliu Județean Dolj; 

- Adresă High – Tech Industry Park Craiova S.A. cu nr. 519/06.05.2022 de 

înaintare a Convocatorului AGOA împreună cu dosarul de ședință AGOA. 

 

 

Întocmit, 

Director General 

Pîrvulescu Ionuț - Cosmin 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE INSTITUȚII SUBORDONATE 

Nr. 11857 / 11.05.2022                 

                     

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special reprezentanților Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a vota unele 

măsuri 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., cu sediul social în municipiul 

Craiova strada Calea București nr. 325 C, CUI: 33012575, număr de înregistrare la 

Oficiul Registrului Comerțului J16/600/2014, persoană juridică înființată de către:  

• Consiliul Județean Dolj, pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

H.C.J. nr. 59/25.02.2014,  

• S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin Hotărârea nr. 

1/AGOA/25.02.2014 

a solicitat în temeiul art. 111 şi al art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 3 pct. 2 

lit. h) și art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 173 alin. 

(1) lit. a) şi alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a dezbate şi aproba 

următoarele documente prevăzute de lege: 

➢ Situațiile financiare ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

pentru anul 2021, pe baza raportului Consiliului de Administrație  al 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea 

desfășurată în anul 2021 (Anexa nr. 1) și a raportului auditorului extern 

S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2021 (Anexa nr. 2) și 

certificarea bilanțului contabil la 31.12.2021 împreună cu notele 

explicative, conform anexei nr. 3;  

➢ Descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 

2021; 

➢ Raportul de evaluare anual privind activitatea Consiliului de 

Administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 

2021 (Anexa nr. 1.1 la Raportul CA);  

➢ Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 

2021 (Anexa nr. 1.2 la Raportul CA); 
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➢ Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de 

Administrație pe anul 2021 (Anexa nr. 1.3 la Raportul CA). 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează ca societate pe 

acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, cu un capital subscris, 

de către cei doi acționari fondatori, la data de 31.12.2021, în sumă de 9.214.500 lei, 

respectiv: 

o - Județul Dolj cu un capital subscris şi vărsat de 9.212.500 lei (un număr de 

92.125 acțiuni), reprezentând 99,9783% din acțiuni; 

o - S.C. Parc Industrial Craiova S.A. cu un un capital subscris şi vărsat de 

2.000 lei (un număr de 20 acțiuni), reprezentând 0,0217% din acțiuni. 

La începutul anului 2021 capitalul societății era de 14.000.000 lei, iar în 

decursul anului 2021 s-a diminuat capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. prin diminuarea numărului de acțiuni al acționatului majoritar cu 47.855 

acțiuni (în sumă de 4.785.500 lei) ca urmare a trecerii din patrimoniul S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului Dolj a unor bunuri 

în natură în valoare totală de 4.785.500 lei, conform Hotărârii Consiliului Județean 

Dolj nr. 30/25.02.2021. 

 

Potrivit legii şi Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație are cu 

societatea  un Contract de Administrare – Mandat. 

În perioada 01.01.2021 – 28.01.2021, Consiliul de Administraţie a fost compus 

din: 

- Bunta Gabriel – Preşedinte; 

- Ghiţă Vasile – Administrator; 

În perioada 29.01.2021 – 21.07.2021 Consiliul de Administraţie a avut 

următoarea componență: 

- Bunta Gabriel – Preşedinte; 

- Ghiţă Vasile – Administrator; 

- Petrescu Cătălin - Administrator. 

În prezent, Consiliul de Administraţie este compus din: 

- Bunta Gabriel – Preşedinte; 

- Ghiţă Vasile – Administrator; 

- Vîlculescu Ionela – Administrator; 

- Lupșoiu Dragoș-Ionuț – Administrator; 

- Tudorache Tatian – Administrator.  

Activitatea societăţii a fost supravegheată în perioada 01.01.2021-31.12.2021 

de către auditorul extern statutar S.C. Audit Consulting S.R.L. 

Ca urmare a faptului că societatea are sub 50 de salariaţi, o cifră de afaceri sub 

35.000.000 lei şi active sub 17.500.000 lei, S.C. High-Tech Industry Park Craiova 

S.A. este „Întreprindere mică”, autonomă, conform Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

La 31.12.2021 numărul rezidenților parcului era 46.  

Situația investițiilor care au fost realizate în Parcul Industrial High-Tech 

Industry Park, până la data de 31.12.2021 se prezintă astfel: 
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o Valoarea totală a investițiilor realizate 11.566.592 lei, din care au fost 

predate Consiliului Județean Dolj bunuri în valoare de 4.046.279 lei, 

rezultând un sold de 7.520.313 lei; 

o Valoarea investițiilor în curs realizate 164.536 lei. 

 

 

Rezultate economico-financiare la data de 31.12.2021 

 

La sfârșitul exercițiului financiar 2021 S.C. High-Tech Industry Park Craiova 

S.A. a înregistrat următoarele rezultate economice: 

- Venituri din exploatare                            =      5.897.112 lei; 

- Venituri financiare                                   =           45.051 lei; 

- Venituri excepționale                               =                 - 

Total  venituri                                           =      5.942.163 lei; 

- Cheltuieli de exploatare                           =      6.100.553 lei; 

- Cheltuieli  financiare                                =                 -   

- Cheltuieli excepționale                             =                 - 

Total cheltuieli                                           =      6.100.553 lei; 

 Pierdere                                                     =         158.390 lei; 

- Impozit pe profit                                       =                     0 lei. 

 

Rezultatul financiar la data de 31 decembrie 2021 este unul negativ, în sumă 

brută de 158.390 lei. 

 

Cu toate că statul de funcții al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

prevedea un număr de 12 posturi, societatea avea angajați la data de 31.12.2021 un 

număr de 9 salariați, inclusiv Directorul General. 

Societatea nu deține obligații contractuale către foștii administratori sau 

directori şi nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 

Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către S.C. Audit Consulting 

S.R.L., conform Contractului de prestări servicii nr. 27/01.10.2020, încheiat pentru 

auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 2020, 2021, 2022 şi 2023. 

 

Raportul de evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al 

High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021 fost elaborat în spiritul 

practicilor și principiilor guvernanței corporative şi în baza prevederilor din 

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare. 

Raportul are la bază Planul de Administrare al societăţii, criteriile din matricea 

consiliului de administratie si a profilului individual al membrului consiliului de 

administratie, respectă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 

2021 conform documentelor anexate. 

 

Din analiza documentelor anexate la referatul de aprobare întocmit de S.C. 

High-Tech Industry Park Craiova S.A. rezultă îndeplinirea indicatorilor de 
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performanță financiari și nefinanciari pe anul 2021 conform actului adițional nr. 1 la 

contractul de mandat al administratorilor. 

 

Față de cele prezentate se propune acordarea unui mandat special 

reprezentanților Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. 

High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a vota unele măsuri. 

  

 

        DIRECTOR EXECUTIV,                         DIRECTOR EXECUTIV,     

     

              MARIAN MECU                                    LARISA RĂDUCAN        



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.12707/19.05.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

           Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților 

județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în 

adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților 

județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în 

adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri, propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special împuterniciților 

județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să 

voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), d) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 3 pct. 2 lit. h) și art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art.182 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările 

și completările ulterioare 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

            AVIZAT,                                                                                  ÎNTOCMIT, 

 Șef Serviciu Juridic,              Consilier Juridic, 

     DAIANA STOICA                                                                       Bărăgan Simona 



A
dr

es
a

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 9.214.500

Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 



BILANT
F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

1)



F10 - pag. 3



F10 - pag. 4



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3



F30 - pag. 4

(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5



F30 - pag.6

 

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7



F30 - pag.8

F30 - pag.9



 



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

F40 - pag. 2



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3





  



Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
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Anexa A 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA  S.A.                                                                         

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

Sediul social : Municipiul Craiova, Str. Calea București, nr. 325C, cod poștal 200445 

Capital social subscris/vărsat: 9.046.800 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

 

 

RAPORT DIRECTOR GENERAL 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN PERIOADA  

01.01.2021- 31.12.2021 

 

Prezentul raport de activitate se întocmește pentru activitatea Directorului General al societății 

High Tech Industry Park Craiova S.A. în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, după cum urmează: 

- Activitatea desfasurată de către Dl. Pîrvulescu Ionuț Cosmin – Director General pentru perioada 

01.01.2021 – 31.12.2021 este menționată în prezentul raport. 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoană juridică înființată pe baza Legii           

nr. 31/1990 modificată cu toate actualizările la zi, de către Consiliul Județean Dolj în baza                 

Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind înființarea Societății Comerciale care urmează 

să administreze parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova și H.C.J.D. nr. 60/2014 privind 

înființarea parcului industrial și desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

S.A. ca societate administrator al acestui parc industrial. Societatea are ca principală activitate 

administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat în administrare conform contractului 

de administrare Nr. 2077 din 04.02.2015, în regim de “PARC INDUSTRIAL’’ conform legii nr. 

186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca 

societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial având ca acționari                         

2 persoane juridice de drept public și privat, respectiv: 

Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A în valoare de 9.214.500 lei 

este 100% privat și aparține unor  persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul 

Dolj. 

   La începutul anului 2021, capitalul societății era de 14.000.000 lei, iar în 26.02.2021, s-a 

trecut din patrimoniul  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al 

Nr. 

crt. 

Denumirea acționarului % Nr. acțiuni 

1 Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj 99,9783 92.125 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0217 20 

 TOTAL 100 92.145 

http://www.hightechindustrypark.ro/
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Județului Dolj, conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 30/25.02.2021, a următoarelor 

bunuri, după cum urmează : 

1. “Rețea alimentară cu apă”, având valoarea totală de 545.623,68 lei, din care TVA 87.116,39 

lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

2.  “Rețea de canalizare menajară”, având valoarea totală de 509.298,79 lei, din care TVA 

81.316,61 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

3. “Canalizare pluvială”, având valoarea totală de 2.458.675,58 lei, din care TVA 392.561,65 

lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

4. “Rețea de hidranți interiori și exteriori”, având valoarea totală de 1.271.901,95 lei, din care 

TVA 203.076,78 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C. 

 

   Astfel, s-a diminuat capitalul social al  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., deținut 

de Județul Dolj, de la valoarea totală de 13.998.000 lei la valoarea totală de 9.212.500 lei, prin 

diminuarea numărului de acțiuni, în schimbul restituirii către Acționarul Majoritar Județul Dolj, a 

bunurilor în natură în valoare totală de 4.785.500 lei. 

      

Potrivit legii și Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație are cu societatea  un Contract de 

Administrare – Mandat. 

 

         În perioada 01.01.2021 – 28.01.2021, Consiliul de Administrație a avut următoarea 

componență: 

- Bunta Gabriel   –   Președinte C.A.  

  - Ghiță Vasile    –  Administrator  

 

           În perioada 29.01.2021 – 21.07.2021, Consiliul de Administrație a avut următoarea 

componență: 

- Bunta Gabriel   –   Președinte C.A. (prelungire Contract mandat 4 luni prin Hotărârea                      

nr. 1/AGOA/25.05.2021 și HCJD nr. 113/24.05.2021) 

  - Ghiță Vasile       –  Administrator (prelungire Contract mandat 4 luni prin Hotărârea                        

nr. 1/AGOA/25.05.2021 și HCJD nr. 113/24.05.2021) 

- Petrescu Cătălin – Administrator, numit în baza Hotărârii nr. 1/AGOA/29.01.2021 și a 

HCJD nr. 3 din 28.01.2021 (prelungire Contract mandat 4 luni prin Hotărârea                                              

nr. 1/AGOA/25.05.2021 și HCJD nr. 113/24.05.2021) 

 

În perioada 21.07.2021 – 31.12.2021, Consiliul de Administrație, numit pe o perioadă de 

4 ani prin Hotărârea nr. 1/AGOA/21.07.2021 și HCJD nr. 131/29.06.2021, este format din: 

              - Bunta Gabriel   –   Președinte C.A. 

- Ghiță Vasile – Administrator 

- Vîlculescu Ionela – Administrator 

- Lupșoiu Dragoș – Ionuț – Administrator 

- Tudorache Tatian - Administrator 

 

          Activitatea societății a fost supravegheată de : 

-  în perioada de 01.01.2021 – 31.12.2021 de către auditorul extern statutar, respectiv                        

S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anilor 

2021. 

 

     Ca urmare a faptului ca societatea are sub 50 de salariati, o cifră de afaceri sub 35.000.000 

lei și active sub 17.500.000 lei, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este “Întreprindere 

mică’’, autonomă, conform Legii 346/2004 modificată prin OUG 139/06.12.2007. 

 

         Consiliul de Administrație a convocat și a desfășurat în perioada                                               

01.01.2021 – 31.12.2021 opt Adunări Generale ale Acționarilor și treisprezece ședinte de CA 

în care au fost adoptate Decizii pentru buna desfășurare a activității. 
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1.CA din 29.01.2021 în care: 

➢ A fost prezentată execuția bugetară pe anul 2020; 

➢ Dnul. Director General Pirvulescu Ionut Cosmin a adus la cunoștință faptul că investițiile realizate în 

parcul industrial High – Tech Industry Park Craiova S.A. vor fi predate Consiliului Județean Dolj. 

Predarea lor va reduce presiunea financiară exercitată asupra societății administrator  din cauza valorii 

extrem de mare a cheltuielilor cu amortizarea, presiune transmisă și asupra rezidenților parcului 

industrial prin valoarea mare a taxei de APSC; 

➢ D-l Bunta Gabriel Presedintele Consiliului de Administrație a prezentat membrilor Consiliului de 

administrație și Domnului Director General Pîrvulescu Ionuț – Cosmin pe noul membru al Consiliului 

de Administrație, Dl. Petrescu Cătălin. 

 

2.CA din 19.02.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului 

Dolj a bunului imobil “Rețea alimentară cu apă”, având valoarea totală de 545.623,68 lei, din care 

TVA 87.116,39 lei situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și înaintează AGEA spre aprobare; 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului 

Dolj a bunului imobil “Rețea de canalizare menajară”, având valoarea totală de 509.298,79 lei, din 

care TVA 81.316,61 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și înaintează AGEA spre 

aprobare; 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului 

Dolj a bunului imobil “Canalizare pluvială”, având valoarea totală de 2.458.675,58 lei, din care TVA 

392.561,65 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și înaintează AGEA spre aprobare; 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului 

Dolj a bunului imobil “Rețea de hidranți interiori și exteriori”, având valoarea totală de 1.271.901,95 

lei, din care TVA 203.076,78 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și înaintează AGEA 

spre aprobare; 

➢ Aprobă diminuarea capitalului social al  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. deținut de 

Județul Dolj, de la valoarea totală de 13.998.000 lei la valoarea  totală de 9.212.500 lei, prin 

diminuarea numărului de acțiuni în schimbul restituirii către Acționarul Majoritar Județul Dolj, a 

bunurilor în natură în valoare totală de 4.785.500 lei, prezentate în anexa la prezenta hotărâre și 

înaintează AGEA spre aprobare; 

 

 3.CA din 01.03.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Aprobă modificarea termenului de plată privind taxa de administrare, costul asigurării utilităților și 

costul cheltuielilor de mentenanță individuală, după cum urmează : administratorul parcului va emite 

facturile reprezentând taxa de administrare, costul asigurării utilităţilor și costul cheltuielilor de 

mentenanţă individuale, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data emiterii facturilor de către 

furnizori, urmând ca  plata să se efectueze în maxim 20 zile calendaristice de la data emiterii facturilor 

de către administratorul parcului, în contul curent al High-Tech Industry Park Craiova S.A., nr. 

RO79INGB0012000049948911, deschis la ING BANK – Agenţia Bancară Craiova sau în contul 

curent RO11 BRMA  0999 1000 9062 9812 deschis la Banca Romanească, Agenția Bancară Craiova, 

sau în numerar la casieria societăţii pentru sumele ce nu depăşesc prevederile legale ori prin orice alte 

instrumente legale de plată. 

 4.CA din 29.03.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Modificarea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare cât și a componenței 

Comitetului de audit al Consiliului de Administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice actualizată cu toate modificările la zi. 

➢ Comitetul de nominalizare și remunerare: 

- Bunta Gabriel 

- Ghiță Vasile 

- Petrescu Cătălin – Doru 

➢ Comitetul de Audit: 

- Bunta Gabriel 

- Ghita Vasile 

- Petrescu Cătălin - Doru 
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 5.CA din 05.04.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate ale 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova  S.A. pentru anul 2020 pe baza Raportului Directorului General 

al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfașurată în anul 2020 – Anexa nr. 1, 

Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa nr. 1.1 la raportul Directorului General,  

Raportului Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea 

desfășurată în anul 2020 – Anexa nr. 2 și a Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. 

în exercițiul financiar 2020 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa nr. 2.1 la raportul 

Consilului de Administrație și conform Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 și 6.3; 

➢ Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020, conform Anexei nr. 7; 

➢ Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorului Generali Executiv, pentru 

exercițiul financiar 2020. 

➢ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa 

nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri si cheltuieli, 

gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform 

Anexelor nr. 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5. 

 

 6.CA din 17.05.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se ia act de adresa nr. 6319/17.03.2021 a Consiliului Județean Dolj, înregistrată la societate sub                

nr. 364/17.03.202, prin care ne solicită să efectuăm demersuri pentru dezmembrarea corpului de 

proprietate cu NC/CF 211341, deoarece, o suprafață de teren estimată a fi sub 5% din suprafața totală 

de 13.632 m², este necesară obiectivului de investiții “Unitate de Intervenție în Situații de Urgență 

zona transfrontalieră România – Bulgaria”. 

➢ Consiliul de Administrație este informat cu privire la dezmembrarea terenului în suprafață totală de 

13.632 mp, situat în localitatea Craiova, Calea București, nr. 325A, jud. Dolj, amplasamentul 6, în 

două loturi: 

- a)lotul 1 – NC/CF 246927, situat în localitatea Craiova, Calea București,  nr. 325A, jud. Dolj, 

amplasament 6, având suprafața măsurată de 422 mp. 

- b)lotul 2 – NC/CF 246928, situat în localitatea Craiova, Calea București,  nr. 325A, jud. Dolj, 

amplasament 6, având suprafața măsurată de 13.210 mp. 

➢ Consiliul de Administrație ia act de adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănatate                                 

nr. 4313/19.03.2021, înregistrată la societate sub nr. 420/25.03.2021 prin care ni se aduce la 

cunoștință faptul că nu s-a aprobat virarea sumei de 1847 lei, reprezentând indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate plătite în luna noiembrie 2018. 

➢ Se ia act de Notificarea nr. 548/07.05.2021 către rezidentul Snow White House S.R.L. prin care 

contractul de închiriere nr. 55/H-T/U14.3/04.08.2020 a încetat de plin drept, conform dispozițiilor 

cap. VII. Încetarea contractului, art. 15 lit. c „încetarea contractului ca urmare a nerespectării 

obligațiilor asumate conform art. 7, art. 8 c), art. 11 e)”. 

 

 7.CA din 14.06.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se ia act de lista actualizată a rezidenților parcului industrial  High – Tech Industry Park Craiova 

S.A. – Anexe nr. 1, 2. 

➢ Consiliul de Administrație este informat cu privire la activitatea compartimentelor societății                 

High – Tech Industry Park Craiova S.A, desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.05.2021 – Anexe 

nr. 3, 4, 5, 6. 

 

            8.CA din 21.07.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se alege prin vot liber exprimat președintele Consiliului de Administrație al  High–Tech Industry Park 

Craiova S.A. în persoana domnului Bunta Gabriel, CNP 1861208160019, născut la data de 

08.12.1986, în localitatea Craiova, domiciliat în Municipiul Craiova, Str. General Nicolae Magereanu 

nr. 8, bl. H2, sc. 1, et. 3, ap. 12, jud. Dolj, cetățean român, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 260131, 

eliberat de SPCJEP Dolj la data de 20.11.2017. 

➢ Se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit al Consiliului de 

Administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

actualizată cu toate modificările la zi. 
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➢ Comitetul de nominalizare și remunerare: 

- Bunta Gabriel 

- Vîlculescu Ionela  

- Lupșoiu Dragoș - Ionuț 

➢ Comitetul de Audit: 

- Bunta Gabriel 

- Ghiță Vasile 

- Tudorache Tatian 

➢ Consiliul de Administrație aprobă ca, pe perioada contractelor de mandat ale administratorilor, dna. 

Timofticiuc Anda Camelia, angajat al High–Tech Industry Park Craiova S.A., să asigure 

secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație cu acordarea unei indemnizații pentru această 

responsabilitate suplimentară în cuantum lunar brut de 800 lei, indiferent de numărul şedintelor din 

acea lună. 

➢ Consiliul de Administrație aprobă Actul Adițional nr. 5 la contractul individual de muncă al dnei. 

Timofticiuc Anda Camelia nr. 27/H-T/28.02.2019 privind numirea în functia de secretar tehnic al 

Consiliului de Administrație al High–Tech Industry Park Craiova S.A. începând cu data de 

21.07.2021, care va constitui anexa 1 la prezenta decizie.  

 

   9.CA din 12.08.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se aprobă Planul de Administrare al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., întocmit de 

membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2021 – 2025, conform Anexei nr. 1 la prezenta 

decizie. 

➢ Consiliul de Administrație aprobă declanșarea procedurii de atribuire, prin cerere de ofertă, a  

investiției “Amenajare drumuri interioare în regim de șantier”. 

➢ Consiliul de Administrație ia act de dezmembrarea suprafeței de 1624 mp. (aferentă sediului 

administrativ High – Tech Industry Park Craiova S.A.) în 2 loturi, respectiv 1.211 mp și 413 mp. și 

de închirierea prin licitație, în data de 04.08.2021, a parcelei de 413 mp. de către rezidentul Casa 

Corina S.R.L. în vederea extinderii investiției sale “Fabrica Casa Corina”. 

➢ Consiliul de Administrație este informat despre solicitarea către R.A.T. S.R.L. Craiova cu privire la 

prelungirea traseului autobuzului 9  cu încă o stație în interiorul parcului High – Tech Industry Park 

Craiova S.A., ca urmare a fluxului mare de angajați ai rezidenților parcului industrial. 

 

 10.CA din 28.09.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Consiliul de Administrație aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 

al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2021, conform Notei de fundamentare nr. 

1165/23.09.2021 și a Anexelor nr. 1, 2, 3, 4. 

 

   11. CA din 26.10.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Aprobă corelarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai 

Directorului General pentru perioada mandatului 2021 – 2024 cu cei din Actul Adițional nr. 1 la 

Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi semnat de societate cu administratorii în baza 

HCJ Dolj nr. 201/29.09.2021 și a Hotărârii  nr. 1/AGOA/06.10.2021. 
➢ Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 3 încheiat în data de 24.04.2020 al 

Directorului General Pîrvulescu Ionuț – Cosmin, care va constitui anexa nr. 1 la prezenta decizie. 

 

           12.CA din 23.11.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Consiliul de Administrație aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al High – Tech 

Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2021, conform Notei de fundamentare  nr. 1165/23.09.2021 

și a Anexelor nr. 1, 2, 3, 4. 

➢ Se adoptă codul de etică al Consiliului de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova S.A. 

➢ aprobă codul de etică al personalului High -Tech Industry Park Craiova S.A., revizia 1. 

➢ Consiliul de Administrație ia act de informarea primită de la W.L. Protegini Construct S.R.L. și 

Cardiosense S.R.L., înregistrată la societate sub  nr. 1355/04.11.2021, cu privire la stadiul demersului 

de eliberare a avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 
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           13.CA din 16.12.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Menținerea costului unitar al taxei de administrare la valoarea de 0,064 Euro/mp./lună plus TVA, la 

cursul oficial de schimb Euro/Lei al B.N.R. din ziua facturării, până la data de 31.12.2022 – Anexa 2 la 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al parcului industrial High – Tech Industry Park Craiova, 

art. V. Costul contractului și modalități de plată. 

➢ Se aprobă actul adițional nr. 3 la contractul de mandat nr. 3 încheiat în data de 24.04.2020 al 

Directorului General High –Tech Industry Park Craiova S.A., dl. Pîrvulescu Ionuț - Cosmin, care va 

constitui anexa 1 la prezenta decizie. 

 

1.A.G.O.A. din 22.01.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă modificarea Organigramei S.C. High - Tech Industry Park Craiova S.A., conform Anexei nr. 

1 la HCJD nr. 244 din 15.12.2020.  

➢ Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. High - Tech Industry Park 

Craiova S.A. conform Anexei nr. 2 la HCJD nr. 244 din 15.12.2020.  

➢ Se ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului Triță Dan Alexandru, CNP 

1840705160038, cu domiciliul în Craiova, Str. Spania nr. 8, bl. o23, sc. 1, et. 3, ap. 14, posesor al C.I. 

Seria DZ nr. 366160, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 08.07.2019, ca urmare a renunțării 

unilaterale la mandat începând cu data de 06.10.2020 și se declară vacant postul de administrator, 

membru al Consiliului de Administrație, cu modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv. 

➢ Se ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului Dașoveanu Dan, CNP 1580530163198, 

cu domiciliul în Craiova, Ale. Blanduziei nr. 2, posesor al C.I. Seria DZ nr. 418174, eliberat de SPCLEP 

Craiova la data de 29.05.2020, ca urmare a renunțării unilaterale la mandat începând cu data de 

04.12.2020 și se declară vacant postul de administrator, membru al Consiliului de Administrație, cu 

modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv. 

➢ Se împuternicește directorul general să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Dolj actul constitutiv al societății, modificat și completat. 

 

2. A.G.O.A. din 29.01.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă numirea noului membru al consiliului de administrație al S.C. High – Tech Industry Park 

Craiova S.A., domnul Petrescu Cătălin - Doru, cetățean român, având CNP 1730903163217, cu 

domiciliul în Craiova, Ale. 2 Păltiniș nr. 9, jud. Dolj, posesor al C.I. Seria DZ nr. 269122, eliberat 

de SPCLEP Craiova la data de 18.01.2018.  

➢ Se aprobă contractul de mandat al domnului Petrescu Cătălin – Doru pe perioada                          

29.01.2021 – 25.05.2021, conform Anexei la HCJD nr. 3 din 28.01.2021. 

➢ Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație. 

 

        3. A.G.E.A din 26.02.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, Calea 

Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului Dolj, a 

bunului imobil “Rețea alimentară cu apă”, având valoarea totală de 545.623,68 lei, din care TVA 

87.116,39 lei situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, Calea 

Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului Dolj, a 

bunului imobil “Rețea de canalizare menajeră”, având valoarea totală de 509.298,79 lei, din care 

TVA 81.316,61 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, Calea 

Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului Dolj, a 

bunului imobil “Canalizare pluvială”, având valoarea totală de 2.458.675,58 lei, din care TVA 

392.561,65 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C;  

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, Calea 

Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului Dolj, a 
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bunului imobil “Rețea de hidranți interiori și exteriori”, având valoarea totală de 1.271.901,95 lei, 

din care TVA 203.076,78 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

➢ Aprobarea diminuării capitalului social al  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., deținut de 

Județul Dolj, cu restituirea către Acționarul Majoritar Județul Dolj, a bunurilor în natură în valoare 

totală de 4.785.500 lei, prezentate în anexa la prezenta hotărâre, cu modificarea corespunzatoare 

a Articolului 6 din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: 

,,  Capitalul social – acționarii 

        Capitalul social al High –Tech Industry Park Craiova S.A. este de 9.214.500 lei, a fost subscris 

și vărsat integral de cei doi acționari și este împărțit în 92.145 acțiuni nominative cu valoare 

nominală de 100 lei fiecare, deținute după cum urmează : 

1. Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în Municipiul Craiova, Str. Unirii 

nr 19, cod de înregistrare fiscală 4417150, reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu 92.125                

acțiuni – având numerele de ordine de la 1 la 10.000, de la 10.021 la 23.000, de la 23.001 la 

33.000, de la 33.001 la 73.000, de la 73.001 la 113.000, de la 113.001 la 130.000, de la 130.001 

la 140.000 și de la 140.000 la 92.145  – ceea ce reprezintă un aport în numerar în valoare de 

9.212.500 lei, cu o cota de participare la profit sau pierdere de 99,9783%, care a fost vărsat integral 

în numerar, după cum urmează: 

- 1.000.000 lei la constituire aferent acțiunilor cu numărul de ordine de la 1 la 10.000 ; 

-  998.000 lei în luna martie 2015, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 10.021 la 20.000; 

-  300.000 lei în luna mai 2017, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 20.001 la 23.000; 

- 1.000.000 lei în luna septembrie 2017, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 23.001 la 

33.000; 

- 4.000.000 lei în luna iulie 2018, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 33.001 la 73.000 ; 

- 4.000.000 lei în luna noiembrie 2018, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 73.001 la 

113.000 ; 

- 1.700.000 lei în luna mai 2019, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 113.001 la 

130.000 ; 

-1.000.000 lei în luna martie 2020, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 130.001 la 

140.000. 

- 4.785.500 lei (diminuare) în luna februarie 2021, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 

92.146 la 140.000. 

2. S.C. Parc  Industrial  Craiova S.A., persoană juridică romănă de drept privat, cu sediul în                           

Str. Aviatorilor nr. 10, comuna Ghercești, Județul Dolj, CUI 16689999, atribuit fiscal RO, 

reprezentată de Administrator – Director General, cu 20 de acțiuni – având numerele de ordine de 

la 10.001 la 10.020 – ceea ce reprezintă un aport în valoare de 2000 lei, cu o cota de participare 

la profit sau pierdere de 0.0217%, care a fost vărsat în numerar la constituire. 

➢ Se împuternicește directorul general să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Dolj actul constitutiv al societății, modificat și completat. 

 

         4.A.G.O.A. din 28.04.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă situațiile financiare ale S.C. HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA  S.A. pentru 

anul 2020 pe baza raportului directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 2020                         

(Anexa nr. 1), a raportului de evaluare al directorului general (Anexa nr. 1.1 la raportul directorului 

general), a raportului consiliului de administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

privind activitatea desfășurată în anul 2020 (Anexa nr. 2), a raportului auditorului extern S.C. Audit 

Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul 

financiar 2020 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2020 (Anexa nr. 2.1 la raportul consiliului 

de administrație) și a Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 și 6.3 la Hotărârea nr. 91 din 22.04.2021; 

➢ Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020, conform Anexei nr. 7              

la Hotărârea nr. 91/22.04.2021; 

➢ Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a Directorului General 

Executiv, pentru exercițiul financiar 2020; 

➢ Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pe baza Notei de Fundamentare, Anexa              

nr. 8.1, detalierea indicatorilor economico - financiari, gradul de realizare a veniturilor totale, 

programul de investiții, dotările și sursele de finanțare, măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și 
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reducere a plăților restante, conform Anexelor nr. 8, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1 și 8.5 la Hotărârea                             

nr. 91/22.04.2021; 

 

        5. A.G.O.A. din 25.05.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de administratori 

provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni, 

conform anexei nr. 1 la HCJD nr. 113 din 24.05.2021. 

➢ Se aprobă prelungirea, prin act adițional, a contractului de administrare-mandat încheiat de societate 

cu administratorii Bunta Gabriel, Petrescu Cătălin-Doru, Ghiță Vasile, pentru perioada                               

25.05.2021 – 25.09.2021, conform anexei nr. 2 la HCJD nr. 113 din 24.05.2021. 

 

         6.A.G.O.A. din 21.07.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Revocarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii (Bunta Gabriel, Petrescu  

Cătălin – Doru, Ghiță Vasile) numiți prin HCJ Dolj nr. 113/24.05.2021 și Hotărârea AGOA                          

nr. 1/25.05.2021. 

➢ Aprobă numirea Consiliului de Administrație a S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., pe 

o perioadă de 4 ani începând cu data de 21.07.2021, cu următoarea componență: 

1. Dl. Bunta Gabriel, CNP 1861208160019, născut la data de 08.12.1986, în localitatea Craiova, 

domiciliat în Municipiul Craiova, Str. General Nicolae Magereanu nr. 8, bl. H2, sc. 1, et. 3, ap. 

12, jud. Dolj, cetățean român, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 260131, eliberat de SPCJEP Dolj la 

data de 20.11.2017. 

2. Dl. Ghiță Vasile, CNP 1770605163230, născut la data de 05.06.1977, în Orașul Segarcea, 

domiciliat în Municipiul Craiova, Bld. Dacia nr. 213, bl. 63IVA, sc. 1, et. 4, ap. 17, jud. Dolj, 

cetățean român, identificat cu C.I. seria DX, nr. 779130,  eliberat de SPCLEP Craiova la data de 

07.06.2011. 

3. Dna. Vîlculescu Ionela, CNP 2710404163233, născută la data de 04.04.1971, în Municipiul 

Băilești, domiciliată în Municipiul Craiova, Str. Dr. Constantin Severeanu nr. 18, bl. V8, sc. 1, ap. 

3, jud. Dolj, cetățean român, identificată cu C.I. seria DZ, nr. 078054, eliberat de SPCLEP Craiova 

la data de 02.04.2015. 

4. Dl. Lupșoiu Dragoș - Ionuț, CNP 1821122160017, născut la data de 22.11.1982, în localitatea 

Craiova, domiciliat în Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 46, bl. 10C, sc. 1, ap. 11, 

jud. Dolj, cetățean român, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 124016, eliberat de SPCLEP Craiova la 

data de 26.11.2015. 

5. Dl. Tudorache Tatian, CNP 1560125163283, născut la data de 25.01.1956, în Comuna Lacrița, 

domiciliat în Municipiul Craiova, Str. Dezrobirii nr. 170, bl. b2, sc. 3, ap. 7, jud. Dolj, cetăţean 

român, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 332000, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 08.01.2019. 

➢ Aprobă Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform Anexei la Hotărârea   

Consiliului Județean Dolj nr. 131 din 29.06.2021; 

➢ Aprobă remunerația fixă a administratorilor, în valoare brută maximă de 1.000 lei brut/lună; 

➢ Aprobă modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății; 

➢ Se împuternicesc domnii Salan Codruț – Iulian și Chirea Aurel – Laurențiu să semneze în numele 

și pentru societate contractul de mandat cu administratorii societății High-Tech Industry Park                   

Craiova S.A.; 

➢ Se împuternicește directorul general să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Dolj actul constitutiv al societății, modificat și completat; 

 

         7.A.G.O.A. din 06.10.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai consiliului de 

administrație pentru perioada mandatului 2021 – 2025. 

➢ Se stabilește componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de   

3.125 lei, acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru anul 

precedent. 

➢ Se aprobă modificarea art. 16 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi (anexă la HCJ 

Dolj nr. 131/29.06.2021), după cum urmează: „Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă 

lunară brută în sumă de 1.000 lei pentru executarea mandatului încredințat. Suplimentar, președintele 



9 
 

consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația fixă lunară a 

directorului general.” 

➢ Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi semnat de 

societate cu administratorii în baza Hotărârii nr. 1/AGOA/21.07.2021 (HCJ Dolj nr. 131/29.06.2021).               

Actul adițional nr. 1 constituie anexă la prezenta hotărâre. 

➢ Se mandatează împuterniciții județului Dolj, domnii Salan Codruț – Iulian și Chirea                               

Aurel – Laurențiu, să semneze în numele și pentru societate, actul adițional la contractul de mandat 

încheiat de societate cu administratorii societății High -Tech Industry Park Craiova S.A. 

 

         8. A.G.O.A. din 20.12.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza Notei de 

Fundamentare, conform anexelor nr 1, 2, 3 și 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            În perioada 01 Ianuarie 2021  - 31 Decembrie 2021 au fost derulate următoarele activități: 

 

- Au fost încheiate contracte de administrare și prestări de servicii conexe cu următorii rezidenți: 

Printgolden Media Design S.R.L., Proflex Sud S.R.L., Mob Confort S.R.L., Nasky S.R.L., 

Euroetans Industri S.R.L. și 1001 Escapes S.R.L.; 

- Au fost semnate contracte de racordare la utilități cu următorii rezidenți: Demiuma Cominpex 

S.R.L., Proflex Sud S.R.L., Drovares S.R.L., Bacolux Intercom S.R.L. și Nasky S.R.L.; 

- Pentru a crește gradul de satisfacție al rezidenților cu privire îndeplinirea obligațiilor 

administratorului parcului, High-Tech Industry Park Craiova S.A. a încheiat un contract de prestări 

servicii (deszăpezire, defrișare) cu Ecoabac Serv S.R.L. și un contract de prestări servicii (efectuarea 

analizei de risc la securitatea fizică) cu firma ACIB EVAL ERSF CRAIOVA S.R.L. ; 

- Au fost solicitate oferte de preț pentru furnizare energie electrică, respectiv gaze naturale, furnizorilor 

activi pe piața cu amănuntul. În urma analizării ofertelor, au fost alese acele oferte care aveau prețul 

cel mai mic. Au fost semnate: Contractul de furnizare a energiei electrice pe piata concurențiaă pentru 

clienții noncasnici - Enel Energie S.A. și Contractul de vânzare gaze naturale - Premier Energy 

Trading S.R.L. 

- A fost reziliat contractul de închiriere cu Snow White House S.R.L. ca urmare a nerespectării 

obligațiilor contractuale. 

- Au fost cesionate următoarele contracte de superficie: Softrom Grup S.R.L. către Pardoseli Design 

S.R.L., RDG Seven către Ciugulin Mob S.R.L., Check Motors S.R.L. către Fresh Food Logistics 

S.R.L., JMT Impex S.R.L. către Tonini Ind&Lo S.R.L., Super Details S.R.L. către Drovares 

S.R.L. și Ciugulin Mob S.R.L. către CNC Studio Service S.R.L. 

- Au fost semnate contracte de superficie cu următorii rezidenți: Team World Construct S.R.L., 

Tonini Ind&Lo S.R.L, Carbody Shop S.R.L., CNC Studio Service S.R.L., Ion Service Center 

S.R.L. și Pop Depozit Logistica S.R.L. 

- Au fost predate: “Rețea alimentară cu apă”, “Rețea de canalizare menajară”, “Canalizare pluvială”, 

“Rețea de hidranți interiori și exteriori”. 

 

La sfârșitul anului 2021, situația rezidenților se prezintă astfel: 

 

Nr.crt. Rezident/Domeniu de activitate 

1. TEAM WORLD CONSTRUCT S.R.L. 
4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

2. DEMIUMA COMIMPEX S.R.L. 

1419- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii 

3. NISSINTEX FASHION S.R.L. 

1413- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 
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4. PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN S.R.L. 

1812- Alte activități de tipărire n.c.a. 

5. TRANSALEX CARS S.R.L. 
3312 -Repararea mașinilor 

6. PARDOSELI DESIGN S.R.L. 

4333- Lucrări de pardosire și placare a pereților 

7. MEDIACONCEPT S.R.L. 

1392- Fabricarea de articole confecționate din textile 

8. DIVERS ECO TECH S.R.L. 
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 

9. CEDY LIQUIDS LOGISTICS S.R.L. 

5229 - Alte activități anexe transporturilor 

10. PLUS PAN S.R.L. 
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 

11. LINK POINT S.R.L. 
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației 

12. TONINI IND&LO S.R.L. 

1413-Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 

13. BUZMARCOM S.R.L. 

1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 

14. ECOABAC SERV S.R.L. 

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate menajere 

15. CARBODY SHOP S.R.L. 

4520 – Întretinerea și repararea autovehiculelor 

16. YBA AUTO SERVICE S.R.L. 
4520 - Întretinerea și reparația autovehiculelor 

17. DROVARES S.R.L. 
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor 

comestibile 

18. NASKY S.R.L. 

2363- Fabricarea betonului 

19. UVEX S.R.L. 

2711- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 

20. CNC STUDIO SERVICE S.R.L. 
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

21. EUROETANȘ INDUSTRI S.R.L. 
4690 – Comerț cu ridicata nespecializat 

22. STIMEX DISTRIBUTION S.R.L. 
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse 
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23. 

 
PROFLEX SUD S.R.L. 
4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane 

24. FRESH FOOD LOGISTIC S.R.L. 
4941- Transporturi rutiere de mărfuri 

25. MED TEHNICA S.R.L. 
7022- Activități de consultanță pentru afaceri și mangement 

26. ION SERVICE CENTER S.R.L. 

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor 

27. WINERS MOB’S S.R.L. 
3109- Fabricarea de mobilă n.c.a 

28. BELADI S.R.L. 
1812-Alte activități de tipărire n.c.a 

29. POP DEPOZIT LOGISTICA S.R.L. 
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  

30. ORPRO S.R.L. 
8010 - Activități de protecție și gardă 

31. LINK S.R.L. 
2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 

32. KING MOTORS GROUP S.R.L. 
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii autovehicule 

33. 

 
METALCOM S.R.L. 
3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a 

34. 

 
PROMAX ENTERPRISE CO S.R.L. 
1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor 

conservate de patiserie 

35. 

 
POPECI AUTO S.R.L. 
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

36. 

 

 

CARDIOSENSE S.R.L. 
8622  -Activități de asistență medicală specializată 

37. 

 

 

W.L. PROTEGINI CONSTRUCT S.R.L. 
8622 - Activități de asistență medicală specializată 

38. 

 

 

LENOSAF&CO S.R.L. 
5210 - Depozitări 

39. 

 

 

CASA CORINA S.R.L. 
4722 - Comerțul cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne 

 

 

40. 

 

 

BACOLUX INTERCOM S.R.L. 
4711 - Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

41. 

 
MOB CONFORT S.R.L. 
4759 - Comerțul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de 

uz casnic n.c.a  
42. ELECTRIC MASTERS S.R.L. 

4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

43. TOP DIF S.R.L. 
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4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și 

piețelor 

44. TIVIREDEX S.R.L. 
4636- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolate și produselor zaharoase 

45. 1001 ESCAPES S.R.L 
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. 

46. ALUC PRODCOM S.R.L. 

2593 - Fabricarea articolelor din firemetalice, fabricarea de lanțuri și arcuri 

 

 

   Date sintetice despre rezidenții parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova la 31.12.2021 

- Nr. rezidenți : 46 

- Suprafață închiriată: 234.270 mp; 

- Investiții asumate prin contracte: 29.082.340 Euro 

- Locuri de muncă ce vor fi create: 2.544 

- Certificate de urbanism obținute: 16 

- Autorizații de construire obținute: 4 

- Investiții finalizate: 8 

- Investiții în curs: 7 

 

Situația investițiilor care au fost realizate în Parcul Industrial High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 Investiții realizate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021: 98.105 lei; 

➢ Valoarea totală a investițiilor realizate de High-Tech Industry Park Craiova S.A. până la data 

de 31.12.2021 este de 11.566.592 lei din care au fost predate Consiliului Județean Dolj 

următoarele bunuri imobile în valoare de 4.046.279 lei:  “Rețea alimentară cu apă”, “Rețea de 

canalizare menajară”, “Canalizare pluvială”, “Rețea de hidranți interiori și exteriori”, 

rezultând un sold al imobilizărilor la sfârșitul anului 2021 de 7.520.313 lei; 

➢ Valoarea investițiilor în curs realizare de High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 

31.12.2021 este de 164.536 lei. 

 

Conturi de imobilizări 

               La data de 31.12.2021 conturile de imobilizari prezintă un sold de 7.520.313 lei. 

 Conturile financiare 

La data de 31.12.2021, disponibilitățile bănești sunt de 2.167.305 lei, astfel: 

- Contul curent ING BANK                 =      346.255  lei; 

- Conturi Banca Românească               =   1.817.413  lei;     

- Casa în lei                                           =          3.637 lei. 

Conturile de datorii și creanțe 

În ceea ce privește datoriile societății la data de 31.12.2021, acestea sunt în sumă de 329.548 lei, 

din care: 

- Garanții furnizori                                     =       69.724 lei 

- Furnizori materiale                                  =      152.964  lei; 

- Datorii cu personalul                               =       47.260 lei; 

- Datorii în legătură cu BAS și BS            =       34.248  lei; 

- TVA de plată                                           =       11.667 lei; 

- TVA neexigibila                                      =         8.016 lei; 

- Creditori diversi                                      =         5.669 lei; 

 

În ceea ce privește creanțele societății la data de 31.12.2021, acestea sunt în sumă de 287.642 lei, 

din care: 

- Creanțe comerciale                              =  251.407 lei; 
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- Creanțe în legătură cu BAS și BS       =    19.513 lei; 

- Alte creanțe                                          =    15.303 lei; 

- Cheltuieli înregistrate în avans             =     1.419 lei. 

 

  Situația Patrimoniului                                                                                                       lei 

                                                                                  

ACTIVE 10.424.924 

a) imobilizări necorporale 486.743 

b) imobilizări corporale 7.033.570 

      - terenuri (amenajări) 1.148.173 

      - construcții  4.905.573 

      - echipamente, aparate, mijloace de transport 144.914 

      - mobilier, sisteme supraveghere 670.374   

     - imobilizări în curs  164.536 

c) active circulante, din care: 2.493.752 

      - creanțe comerciale 291.630 

      - alte creanțe 34.817 

      - disponibilități din care: 2.167.305 

               - banca 2.163.668 

               - casa 3.637 

 d) cheltuieli in avans 1.419                

 e) Pierdere ani anteriori 251.050 

 f) Pierdere an curent 158.390 

PASIVE 10.424.924 

a) capital social  9.214.500 

      capital social   subscris vărsat 9.214.500 

      capital social   subscris nevărsat  0 

b) rezerve legale  0 

c) profit 0 

d) amortizare 840.653 

e) datorii curente din care: 329.548 

      -garanții furnizori  69.724 

      - furnizori 152.964 

      - personalul 47.260 

      - sănătate 7.774 

      - contrib. asig. sociale 19.792 

      - contribuție asig. pt. muncă 1.647 

      - impozit  salarii 5.035 

      - TVA de plată 11.667 

      - TVA neexigibila 8.016 

      - alte datorii 5.669 

  f) Provizioane pentru deprecierea creantelor 40.223 

                                                                                                                         

Contul de profit  și pierdere 

Datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021, se prezintă astfel: 

- Venituri din exploatare                          =                  5.897.112 lei; 

- Venituri financiare                                 =                       45.051 lei; 

- Venituri exceptionale                             =                                0 lei; 

   Total  venituri                                      =                  5.942.163 lei;   

- Cheltuieli de exploatare                         =                  6.018.567 lei; 

- Cheltuieli  financiare                              =                                0 lei; 

- Cheltuieli excepționale                           =                                0 lei; 

   Total cheltuieli                                      =                 6.100.553 lei.  

- Pierdere                                                    =                     158.390 lei; 

- Impozit pe profit                                      =                               0  lei.      
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 Concluzii: 

 

 Rezultatul financiar la 31 decembrie 2021 este unul negativ,  în suma brută de 158.390 lei. 

 

Situația personalului 

   Cu toate ca statul de funcții al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un număr 

de 12 posturi, societatea avea ocupate la data de 31.12.2021 un număr de 9 posturi, dintre care                          

8 salariați și un contract de mandat pentru Director General. 

 Societatea nu deține obligații contractuale către foștii administratori sau directori și nu a acordat 

avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 

        Situațiile financiare ale societății sunt auditate de S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., conform 

Contractului de prestări servicii nr. 27/01.10.2020, încheiat pentru auditarea exercițiilor financiare 

aferente anilor 2020, 2021, 2022 și 2023. 

 

      Dintre recomandările auditorului extern AUDIT CONSULTING au fost înregistrate la                                   

31 decembrie 2021, următoarele operații: 

- înregistrare ajustare pentru o investiție cu risc de nerealizare “Centru de afaceri” – înregistrare 

neefecutată deoarece investiția este cuprinsă în planul de investiții pe anii 2022-2024, proiectul fiind 

depus în diverse programe de dezvoltare regională în vederea obținerii de fonduri. În data de 

19.04.2022, investiția a fost predată Consiliului Județean Dolj; 

- înregistrare  subvenție pentru facturile de gaze naturale de la Premier Energy aferente lunilor 

noiembrie și decembrie, pe contul de subvenții; 

- înregistrare ajustare valoare pentru depreciere SNOW WHITE HOUSE S.R.L. - deschis litigiu; 

- înregistrare provizion: ajustarea PARC STRAND IMPEX S.R.L.  - neachitare penalități la plecarea 

din parcul industrial HTIP; 

- ajustarea creanțe cu risc de neîncasare NASKY; 

- ajustarea creante cu risc de neîncasare PLUS-PAN (nu plătește taxa de administrare); 

- înregistrarea cheltuielii cu concediile de odihnă aferente anului 2021, neefectuate la 31.12.2021 și 

acordate în luna ianuarie 2022; 

- ajustare suma înregistrată în contul 473 - diferența între drepturile salariale calculate de expertul 

contabil și cele calculate de unitate în litigiul pe rol cu salariata Rădulescu Nicoleta Alina (creanță 

incertă); 

- înregistrare consum apă aferent lunii decembrie 2021 de la Compania de apă;  

- înregistrare consum energie electrică aferent lunii decembrie 2021 de la  ENGIE; 

- înregistrare facturi ce urmează a fi întocmite către rezidenți pentru consumul din luna decembrie 

2021. 

 

Având în vedere cele prezente, vă solicităm să aprobați: 

➢ Bilanțul contabil la data de 31.12.2021, împreună cu Notele explicative, Contul de profit și pierdere 

la 31.12.2021, Datele informative la 31.12.2021 și Situația Activelor Imobilizate la data de 

31.12.2021. 

➢ Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Directorul General al High – Tech 

Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021. 

➢ Descărcarea de gestiune a Directorului General Pîrvulescu Ionuț-Cosmin pentru exercițiul 

financiar 2021. 

 

 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

 

Director General 

 

Pîrvulescu Ionuț - Cosmin 

 



  Anexa A1 

 

 

 

 

 

NOTĂ 
privind  îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță  de către  

Directorul  General 

2021 

 
Având în vedere rezultatele financiare contabile înregistrate în evidențele societății la                     

data de 31 decembrie 2021, Directorul General raportează îndeplinirea indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari angajați prin Actul Adițional nr. 2/26.10.2021 la Contractul său de Mandat 

nr. 3/24.04.2020, aferenți anului 2021, după cum urmează : 

 

 Obiective 

 
Indicator Prevăzut 

2021 

Realizat an 

2021 

Realizare rețele utilități interioare 55% 72% 

Ocuparea parcelelor >35 45 

Realizare documentație extindere II 

titlu de parc industrial 

50% 50% 

 
 

  Indicatorii financiari și nefinanciari: 

 

 

 

Nr.  

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

NEFINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(100%) 

Pondere 

aprobată

% 

Pondere 

realizată 

1 Realizare rețele 

utilități interioare             

(plan de investiții) 

Rețele 

realizate/Total 

rețele x 100 

55% 72% 131% 30% 39.27% 

2 Ocuparea parcelelor Număr parcele 

închiriate 

>35 45 129% 30% 38.57% 

3 Realizare 

documentație 

extindere  II Titlu 

Parc Industrial 

 50% 50% 100% 30% 30% 

             GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE             120%   90% 107.84% 



 

Nr. 

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

FINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(100%) 

Pondere 

aprobată 

% 

Pondere 

realizată 

1 Viteza de rotație a 

creditelor furnizori  

Sold mediu 

furnizori / Cifra 

de afaceri x 365 

8 zile 6 zile 133.33% 20% 26.67% 

2 Productivitatea 

muncii 

Venituri totale 

din exploatare/ 

Nr. mediu de 

salariați 

95 200 210.52% 20% 42.10% 

3 Investiții Cheltuieli totale 

din program 

investiții 2021 

10% 65% 650% 20% 130% 

4 Perioada de 

rambursare a 

datoriilor 

Datorii 

totale/Cifra de 

afaceri x 365 

60 zile 42 zile 142.86% 20% 28.57% 

5 Nr. mediu de 

personal 

Număr personal >6 9 150% 20% 30% 

 GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE                            257.34%  100% 257.34% 

Nr. 

Crt 

ICP 

Guvernanță 

corporativă – 50% 

 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(50%) 

Pondere 

aprobată 

50% 

Pondere 

realizată 

1 Comunicarea cu 

APT: 

comunicarea 

hotărârilor AGA 

și Decizii CA în 

termenele 

prevăzute de lege; 

 

Hotărâri AGA, 

Decizii AGA 

comunicate/ 

Nr. total 

hotarari AGA, 

Decizii CA x 

100 

100% 100% 100% 50% 50% 

2 Înștiințarea CJ Dolj 

cu privire la toate 

situațiile în care 

poate apărea un 

potențial conflict de 

interese 

 100% Nu a fost 

cazul 

100% 50% 50% 

3 Notificarea, în 

timp util, a tuturor 

modificărilor de la 

indicatorii de 

performanță. 

 

 100% Nu a fost 

cazul 

100% 50% 50% 

 GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE                                 100 %  150% 150% 

Grad de indeplinire Total                                                      159.11%    

        

        



DIRECTORUL GENERAL A ÎNDEPLINIT 100% FIECARE INDICATOR DE 

PERFORMANȚĂ FINANCIAR ȘI NEFINANCIAR, PENTRU ANUL PRECEDENT, GRADUL 

GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE FIIND DE 159.11%. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 
 

PÎRVULESCU IONUȚ - COSMIN 

 
 
 
 

         
 
 
 

           

                                                                                                                             Contabil Șef 

                          Păun Raluca Rovena 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                              Întocmit, 

                                                                                                                              Secretar CA 

                                                                                                                              Timofticiuc Anda Camelia 



HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A. 

NOTA 1 
 

 
 

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 

31.12.2021 

lei

 

 

 
Denumirea elementului de 

imobilizare *) 

 

Valoare bruta **) 
Ajustari de valoare***) 

(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) 

Sold la inceputul 
exercitiului 
financiar 

Cresteri ****) Cedari, 
transferuri si 
alte reduceri 

Sold la sfarsitul 
exercitiului 
financiar 

Sold la inceputul 
exercitiului 
financiar 

Ajustari inrg. in 
cursul exercit. 

financiar 

Reduceri sau 
reluari 

Sold la sfarsitul 
exercitiului 
financiar 

0 1 2 3 4 = 1 + 2 - 3 5 6 7 8 = 5 + 6 - 7 

Imobilizari necorporale din care: 478712 8031 0 486743 114864 32434 0 147298 

- cheltuieli de constituire si cheltuieli 
de dezvoltare 

 

433067 
 

8030 
 

0 
 

441097 
 

98010 
 

31250 
 

0 
 

129260 

- alte imobilizari 45645 1 0 45646 16854 1184 0 18038 

- avansuri acordate pt. imobilizari 
necorporale 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

- Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Imobilizari corporale din care: 10989774 90075 4046279 7033570 372584 345621 24850 693355 

- terenuri 1148173 0 0 1148173 100153 43111 0 143264 

- contructii 8861777 90075 4046279 4905573 169042 223417 24850 367609 

- instalatii tehnice si masini 144914 0 0 144914 67644 16689 0 84333 

- alte instalatii, utilaje si mobilier 670374 0 0 670374 35745 62404 0 98149 

- Investitii imobiliare 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

- Active biologice productive 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Imob. corporale in curs de executie 164536 0 0 164536 0 0 0 0 

- Inv. imobiliare in curs de executie 0 0 0 0 0 0 0 0 

- avansuri acordate pt. imob. corporale 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imobilizari financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11468486 98106 4046279 7520313 487448 378055 24850 840653 



Metoda de amortizare folosita, pentru cheltuielile de dezvoltare, este metoda liniara. Durata de amortizare este pe perioada contractului de administrare si constau in documentatii de 

dezmembrare terenuri, proiecte tehnice de amenajare retele utilitati, documentatii tehnice pentru desfiinatare cladiri si cheltuieli de racordare a instalatiei de energie electrica a Parcului 

Industrial la reteaua electrica a operatorului Cez Distributie S.A.  

 

 

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. 
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. 
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu 

motivele care au determinat-o. 
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si 

justificata in notele explicative. 
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare. 

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna. 
 

 
 
 

ADMINISTRATOR, 
 

Numele si prenumele 
 

PIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General 

 
 

Numele si prenumele 
 
PAUN RALUCA ROVENA 

INTOCMIT, 
 

Calitatea 
 

12--CONTABIL SEF 



31.12.2021
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA 

HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A.

NOTA 2

Denumirea provizionului *)

Sold la inc. 
exercitiului 

financiar

Sold la sf. 
exercitiului 

financiar

Transferuri **) 

in cont din cont

0 1 2 3 4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)

Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) 
din care:

- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de 
garantie:

- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia 
acordata clientilor

Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale 
si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)

Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:

- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei 
parti a afacerii

- Provizioane pentru inchiderea unor sedii ale entitatii

- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de 
exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un 
efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii

Provizioane pentriu pensii si obligatii similare 
(ct.1515)

Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

Alte provizioane (ct. 1518) din care:

- Provizioane pentru clienti neincasati

- Provizioane pt pierderi schimb valutar

- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei 
in curs de executie

- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. 
de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia 
contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau 
al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar 
plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii

- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza 
sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de 
acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii

- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: 
prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, 
prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. 
biodiversitatii si a peisajului ;

-  Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta 
parte etc.

- Provizioane pentru deprecierea createlor

- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie

- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului 
din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.

- Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, 
daunele si alte datorii incerte

        *) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
        **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.         
        Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2021 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.        

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

PIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General

Numele si prenumele

PAUN RALUCA ROVENA

INTOCMIT,
Calitatea
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0

1833

0 0

0
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000
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000

0 0 0

000

0 0 0

000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

lei



HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A. 

NOTA 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPARTIZAREA  PROFITULUI *)  IN ANUL  2021 
 

 
 
 

lei 
 

 
DESTINATIA 

 
SUMA 

 

PROFIT NET DE REPARTIZAT : 
 

0 

rezerva legala** 0 

 

acoperirea pierderii contabile din anii precedenti*** 
 

0 

participarea salariatilor la profit 0 

dividende de platit 0 

 

alte repartizari prevazute de lege 
 

0 

PROFIT NEREPARTIZAT : 0 

 
 
                      Societatea a inregistrat o pierdere neta de 158.390 lei. 
 
 

 
*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia. 
**) - vezi cont 1061 

***) - vezi cont 117 
 

 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR, 
Numele si prenumele 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele                                            Calitatea

 
PIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General                          PAUN RALUCA ROVENA 
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HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A. 

NOTA 4 
 

 

ANALIZA  REZULTATULUI  DIN  EXPLOATARE  LA DATA  DE 
 

31.12.2021 
 

lei 
 

 
Denumirea indicatorului 

Exercitiu financiar 

Precedent Curent 
 

0 
 

1 
 

2 

1. Cifra de afaceri neta 1514124 1863635 

 

2. Venituri din productia in curs de executie 0 0 

3. Venituri din productia de imobilizari 0 0 

4. Alte venituri din exploatare 6546 4027696 

 

I. VENITURI  DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4) 1520670 5895279 

5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile 8043 10454 

 

6. Alte cheltuieli materiale 10901 10288 

 

7. Cheltuielile externe cu energia si apa 182281 560793 

8. Cheltuieli privind marfurile 0 0 

9. Reduceri comerciale primite 0 0 

 

10. Cheltuieli cu personalul 716017 747112 

11. Alte cheltuieli de exploatare 400426 4392019 

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11) 1522496 6098720 

PROFITUL DIN EXPLOATARE ( I – II) 0 0 

 

PIERDEREA DIN EXPLOATARE ( II – I) 1826 203441 

 
 
 

Fluctuatiile inregistrate la alte venituri din exploatare reprezinta sume aferente activeleor cedate 

actionarului majoritar, Consiliul Judetean Dolj, constand in instalatii de alimentare cu apa potabila, 

canalizare menajera, pluviala si reteaua de hidranti in suma totala de  4.021.429 lei in corespondenta cu 

cheltuielile cu descarcarea din gestiune a acestor active, in suma de 4.021.429 lei. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR, 
Numele si prenumele 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele                                            Calitatea

 
PIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General                             PAUN RALUCA ROVENA 
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HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE

NOTA 5

Creante

Sold la 
sfârsitul 

ex.financiar

I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 0

31.12.2021

lei

1 = 2 + 3

sub 1 an

Nr.
rd.

Termen de lichiditate

peste 1 an

2 3

1 0 0

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE: 2 326446 326446 0

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 
4092 + 411 + 413 + 418) 3 291630 291630 0

Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 4 0 0 0

Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 
437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 5 19513 19513 0

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 6 0 0 0

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473) 7 15303 15303 0

III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) ( ct. 491 
+ 495 + 496)

9 40223 40223 0

Dobânzi de încasat (ct. 5187) 8 0 0 0

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) 10 1419 1419 0

TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10) 287642 287642 0

        In decursul anului  nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in 
exercitul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata 
incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi 
reluate la venituri.        

Datorii

Nr.
rd.

Sold la 
sfârsitul 

ex.financiar

Termen de exigibilitate

1 = 2 + 3 + 4

sub 1 an

2

1 - 5 ani

3

peste 5 ani

4

I. Datorii financiare – total, din care: 11

Împrumuturi, dobanzi si provizioane din emisiuni de obligatiuni  ct. 161+1681-
169) 12

Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 
+ 5197+5198 ) 13

Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente 
(ct.5193+5194+5195+5198) 14

Credite bancare pe termen lung  si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 
1627+1682) 15

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)
16

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)
17

Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
18

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare ct.269
19

69725

0

69725

0

0

0

0

0

0

69725

0 0

69725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0



        Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul):  a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente 
imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:  c) valoarea obligatiilor pentru care s-au 
constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.        

Datorii

Nr.
rd.

Sold la 
sfârsitul 

ex.financiar

Termen de exigibilitate

1 = 2 + 3 + 4

sub 1 an

2

1 - 5 ani

3

peste 5 ani

4

III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) 28

II.Alte datorii – total, din care: 20 259823 259823

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 
401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) 21

Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 
426 + 427 + 4281) 22

Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 
437 +4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) 23

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)
24

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)
25

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)
26

Dobânzi de platit (ct. 5186)
27

TOTAL DATORII(rd.11+20+28) 29

        PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea 
realizabila previzibila  (sume initial facturate        mai putin ajustarile pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru 
creantele incerte in vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza        ce are in vedere vechimile,  litigiile in 
curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi  
clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de 
lichidare pana la un an sunt prezentate in continuare.        

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

PAUN RALUCA ROVENAPIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General

Numele si prenumele

INTOCMIT,
Calitatea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0329548

0

0

5669

0

0

53931

47260

152963152963

47260

53931

0

0

5669

0

0

329548

NOTA 5
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PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2021)

HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A.
NOTA 6

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. 

12--CONTABIL SEF

Calitatea

PAUN RALUCA ROVENA

Numele si prenumele

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General

OMFP 1802/2014

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: 
* natura; 

* motivele;

* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile XDa. Nu.
nu este cazul* comentarii relevante

nu este cazul

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia. 

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem: 
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii; 

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificarile rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

XNu.Da.g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal
 suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea 
determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului Da. Nu. X

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. nu este cazul



HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A. 

NOTA 7

PARTICIPATII   SI  SURSE          DE  FINANTARE (INFORMATII              AFERENTE ANULUI FISCAL 2021)  
 
lei

 

a) existenta  oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; Da.  Nu. X 

nu este cazul 

b) capital  social subscris/patrimoniul entitatii; 9.214.500 

c) numarul si valoarea  totala  a fiecarui  tip de actiuni  emise Numar: 92.145 Valoare actiuni - 1: 100 Valoare actiuni - 2: 0 

* au fost integral varsate da 

* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; nu este cazul 

d) actiuni  rascumparabile: 

* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; nu este cazul 

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii; nu este cazul 

* valoarea eventualei prime de rascumparare; nu este cazul 

e) actiuni  emise in timpul  exercitiului financiar: 

* tipul de actiuni; NOMINALE 

* numar de actiuni emise;                                                                               92.145 

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; nu este cazul 

* drepturi legate de distributie: nu este cazul 

* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; nu este cazul 

* perioada de exercitare a drepturilor; nu este cazul 

* pretul platit pentru actiunile distribuite; nu este cazul 

f) obligatiuni emise: 

* tipul obligatiunilor emise; nu este cazul 

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; nu este cazul 

* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita nu este cazul 

* valoarea nominala; nu este cazul 

* valoarea inregistrata in momentul platii. nu este cazul 

 
 

 
  La sfarsitul anului 2021 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 9.214.500 lei, împartit într-un numar de 92.145 actiuni nominative, cu 
valoarea nominala de 100 lei/actiune. În luna Februarie anul 2021 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat diminuarea capitalului social  
cu 4.785.500 lei . Astfel, capitalul social scade de la 14.000.000 lei, la 9.214.500 lei, iar numarul de actiuni de la 140.000  la 92.145.



NOTA 7 
 
 

 
Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2021 este detinut de catre urmatorii actionari: 

 

 
 
 

  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Denumire/ Nume prenume asociat CONSILIUL JUDETEAN 

DOLJ 

PARC INDUSTRIAL 

CRAIOVA SA 

   

Nr. Parti sociale detinute la 

01/01/2021 

 

                 139.980 
 

20 
   

Procent detinut din capitalul 

social la 01/01/2021 

                    

              99,9857% 

                              

               0,0143% 

   

Nr parti sociale detinute la 

31/12/2021 

 

                 92.125 
 

20 
   

Procent detinut din capitalul 

social la 31/12/2021 

                    

             99,9783% 

                    

               0,0217% 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR, 
 

Numele si prenumele 

    

INTOCMIT, 
 

Numele si prenumele                                                                     Calitatea
 
        PÎRVULESCU     
        IONUȚ COSMIN 

 
     PĂUN RALUCA       

     ROVENA 
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INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, 
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2021)

HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A.
NOTA 8

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; 

lei

nu este cazul

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;

Da. Nu. X

0valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare Conducere 0 Supraveghere 0

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul 
exercitiului financiar 2021.
Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si 
protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt 
inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor 
sau altor categorii de personal.

Valoare:

Administratie

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: 

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; 

* suma rambursata pana la acea data; 

* principalele clauze ale creditului; 

* rata dobanzii;

d) salariati: 

* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

* cheltuieli cu asigurarile sociale; 

* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;

* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 

709487

37625

0

7

2Conducere

Executie



12--CONTABIL SEFPAUN RALUCA ROVENAPIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Calitatea

INTOCMIT,

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent  au fost urmatoarele:

Cheltuielile cu salariile 
personalului (incl. tichite de masa) 668428 709487

Lei An precedent An curent

Contributia unitatii la asigurarile 
sociale 0 0

Contributia unitatii pentru 
ajutorul de somaj 0 0

Contributia unitatii la asigurarile 
sociale de sanatate 0 0

–directori,presedinti 0 0

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar An precedent An curent

0 0

0 0

0 0

0 0

–directori economici, contabili sefi

–directori adjuncti, vicepresedinti

–diferenta personal TESA

–personal indirect productiv

–personal direct productiv(operativ) 0 0

TOTAL 0 0

1729927614
Alte cheltuieli salariale

726786696042
TOTAL 

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

NOTA 8



HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A.
NOTA 9

1. Indicatori de lichiditate: 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2021

lei

a) Indicatorul lichiditatii curente  (indicatorul capitalului circulant)
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)

Datorii curente
=

0

329547
= 0

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)
Active curente - Stocuri

Datorii curente
=

2453528

329547
= 7.45

2. Indicatori de risc: 
a) Indicatorul gradului de indatorare 

Capital imprumutat

 Capital propriu
=

0

8805060
= 0

* capital imprumutat = credite peste un an; 

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

Cheltuieli cu dobanda
=

0

0
= 0

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii 
este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: 

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

Costul vanzarilor

Stoc mediu
=

20742

0
= 0

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate 

Costul vanzarilor

Stoc mediu
=

0

20742
= 0

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

 Cifra de afaceri

Sold mediu clienti
=

165813

1863635
= 32.48

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai 
greu de incasat (clienti rau platnici). 

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

Achizitii de bunuri (fara servicii)

Sold mediu furnizori
=

72120

20742
= 1269.11

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar 
creditorii comerciali. 

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

X 100

X 365

X 365

X 365



3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la: 

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

Imobilizari corporale
=

1863635

6340215
= 0.29

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita 
cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

Total active
=

1863635

9134607
= 0.2

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

PAUN RALUCA ROVENA

Numele si prenumele

INTOCMIT,
Calitatea

PIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General

4. Indicatori de profitabilitate 

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere: 

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

Capital angajat
=

0

8805060
= 0

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul 
propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. 

b) Marja bruta din vanzari 
Profitul brut din vanzari

Cifra de afaceri
=

0

1863635
= 0

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina 
pretul de vanzare optim.

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

NOTA 9

X 100
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HIGH - TECH  INDUSTRY  PARK  CRAIOVA S.A. 

NOTA 10 
ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2021 

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului  II „Formatul si continutul  situatiilor financiare anuale”  

HIGH - TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI , Nr.325 C, Cod Postal: 200445 este persoana juridica romana, functioneaza 
sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. 
Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. 

Societatea a desfasurat activitati de "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate" in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul 
exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 9 angajati pe parcursul anului 2021. Societatea estimeaza ca impactul evenimentelor care au loc in anul 2022 (conflictul din Ucraina si 
efectele pandemiei COVID 19) constand , intre altele, in dificultati in recuperarea creantelor comerciale, cresterea preturilor la materii prime si energie, inflatia, cresterea dobanzilor, pot 
genera pierderi operationale care sa afecteze semnificativ capitalurile proprii ale firmei și fluxurile operaționale ale acesteia, determinând o reducere a predictibilității bugetelor pentru 
perioada următoare. Aceste evenimente, indică existența unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-si continua activitatea. Conducerea Societății a analizat 
impactul acestor evenimente si are in vedere măsuri de securizare a finanțării pentru următoarele 12 luni, fiind asigurată continuitatea activităţii în această perioadă. 

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati  in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 9.2. 

nu este cazul 

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. 

nu este cazul 

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: 

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 0 

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; 0 

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului  
0 

* impozitul pe profit ramas de plata. 0 

e) Cifra de afaceri: 

* pe segmente de activitati Comert 0 Servicii 708907 Lucrari  

* pe piete geografice. Romania 1154728 International 0 

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului  care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a 

lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: 

* natura evenimentului; nu este cazul 

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. nu este cazul 

g) Explicatii despre valoarea si natura: 

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare; nu este cazul 

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. nu este cazul 

h) Ratele achitate  in cadrul unui contract de leasing. 

nu este cazul 

i) Leasing financiar - informatii: 

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing; nu este cazul 

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. nu este cazul 

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare; nu este cazul 

 
 
 



 

NOTA 10 

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentar 
si alte operatiuni de leasing. 

e                                                             nu este cazul  

*dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul 

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. 

nu este cazul 

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. 

nu este cazul 

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. 

nu este cazul 

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. 

nu este cazul 

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie 

facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala.  De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta 

nu este cazul 

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o 

asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. 

nu este cazul 

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare. 

nu este cazul 

 

Cheltuielile nedeductibile  luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul curent sunt: 
 

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)                                                                                  0 

* Cheltuieli cu combustibilul                                                                                                  0 

* Cheltuieli cu asigurari                                                                                                      0 

* Amenzi penalitati                                                                                                     168 

* Alte cheltuieli nedeductibile                                                                                         26301 

Total cheltuieli nedeductibile                                                                                          26469 
 

Legislatia fiscala in Romania  si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor 
autoritati. 

 

 
 

      ADMINISTRATOR,                                                        INTOCMIT, 
 

Numele si prenumele                                                               Numele si prenumele                                                                      Calitatea 
 

PIRVULESCU IONUT COSMIN- Director General                                  PAUN RALUCA ROVENA                                                                                        12--CONTABIL SEF 
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S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA   S.A.                                                             

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

Sediul social : Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, cod poștal 200445 

Capital social subscris/vărsat: 9.046.800 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE ANUAL 

PRIVIND  ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE ADMINISTRATORII  

HIGH TECH INDUSTRY PARK  CRAIOVA S.A. PE ANUL 2021 

Întocmit în baza art.36 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă 

 

Având în vedere prevederile art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, Comitetul de Audit a procedat la evaluarea activității administratorilor High 

Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2021. 

Prezenta evaluare a fost efectuată în baza următoarelor documente de intrare: 

- BVC 2021 - Anexa 1 la Hotărârea nr. 1/AGOA/28.04.2021 (HCJ Dolj nr. 91/22.04.2021); 

- Contractele de Mandat din 21.07.2021 ale administratorilor pentru perioada 2021 – 2025;  

- Actele Adiționale nr. 1/CA/06.10.2021 la Contractele de Mandat ale administratorilor privind 

Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2021 - 2025 

- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație  pentru perioada 2021 – 2025; 

- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2021; 

- Formularul ANAF-S1001/nr. 363057465/14.04.2022 – Date finale pe anul 2021 - Raportarea unor 

indicatori economico-financiari la ANAF, conform OMFP nr. 2873/2016; 

- Nota privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță de către CA pe anul                   

2021 – 2025 anexa 1.2 la Raportul CA. 

-  

 DATE GENERALE 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoană juridică înființată pe baza Legii   nr. 

31/1990 modificată cu toate actualizările la zi, de către Consiliul Județean Dolj în baza Legii 

215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind înființarea Societății Comerciale care urmează să 

http://www.hightechindustrypark.ro/


 

2 

 

administreze parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova și H.C.J.D. nr. 60/2014 privind 

înființarea parcului industrial și desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

ca societate administrator al acestui parc industrial. Societatea are ca principală activitate 

administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat în administrare conform contractului de 

administrare Nr. 2077 din 04.02.2015, în regim de “PARC INDUSTRIAL’’ conform legii                          

nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. 

 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca 

societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial având ca acționari                         

2 persoane juridice de drept public și privat, respectiv: 

          

 Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A în valoare de 9.214.500 lei este 

100% privat și aparține unor  persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul Dolj. 

 

         Ca urmare a faptului că societatea are sub 50 de salariați, o cifră de afaceri sub 35.000.000 lei 

și active sub 17.500.000 lei, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este “Întreprindere 

mică’’, autonomă, conform Legii 346/2004 modificată prin OUG 139/06.12.2007. 

 

    Evaluarea activității 

           

Consiliul de Administrație a avut, pe parcursul anului 2021, următoarea structură: 

 

  În perioada 01.01.2021 – 28.01.2021, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență: 

- Bunta Gabriel   –   Președinte C.A.  

 - Ghiță Vasile    –  Administrator  

 

 AGA, prin împuternicitului său, a semnat cu aceștia la data de 25.05.2017 și contractele de 

mandat pentru perioada 2017 – 2021 așa cum au fost ele aprobate prin Hotărârea nr. 

125/25.05.2021. 

 

    În perioada 29.01.2021 – 21.07.2021, Consiliul de Administrație a avut următoarea 

componență: 

- Bunta Gabriel   –   Președinte C.A. (prelungire Contract mandat 4 luni prin Hotărârea                      

nr. 1/AGOA/25.05.2021 și HCJD nr. 113/24.05.2021) 

  - Ghiță Vasile   –  Administrator (prelungire Contract mandat 4 luni prin Hotărârea                        nr. 

1/AGOA/25.05.2021 și HCJD nr. 113/24.05.2021) 

Nr. 

crt. 

Denumirea acționarului % Nr. acțiuni 

1 Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj 99,9783 92.125 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0217 20 

 TOTAL 100 92.145 
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- Petrescu Cătălin – Doru - Administrator, numit în baza Hotărârii nr. 1/AGOA/29.01.2021 și a 

HCJD nr. 3 din 28.01.2021 (prelungire Contract mandat 4 luni prin Hotărârea                                              

nr. 1/AGOA/25.05.2021 și HCJD nr. 113/24.05.2021) 

 

CA a desfășurat în această perioadă 7 ședințe în care: 

 

            CA din 29.01.2021 în care: 

➢ A fost prezentată execuția bugetară pe anul 2020; 

➢ Dnul. Director General Pirvulescu Ionut Cosmin a adus la cunoștință faptul că investițiile realizate 

în parcul industrial High – Tech Industry Park Craiova S.A. vor fi predate Consiliului Județean Dolj. 

Predarea lor va reduce presiunea financiară exercitată asupra societății administrator  din cauza 

valorii extrem de mare a cheltuielilor cu amortizarea, presiune transmisă și asupra rezidenților 

parcului industrial prin valoarea mare a taxei de APSC; 

➢ D-l Bunta Gabriel Presedintele Consiliului de Administrație a prezentat membrilor Consiliului de 

administrație și Domnului Director General Pîrvulescu Ionuț – Cosmin pe noul membru al 

Consiliului de Administrație, Dl. Petrescu Cătălin. 

 

            CA din 19.02.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului 

Dolj a bunului imobil “Rețea alimentară cu apă”, având valoarea totală de 545.623,68 lei, din care 

TVA 87.116,39 lei situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și înaintează AGEA spre aprobare; 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului 

Dolj a bunului imobil “Rețea de canalizare menajară”, având valoarea totală de 509.298,79 lei, din 

care TVA 81.316,61 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și înaintează AGEA spre 

aprobare; 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al 

Județului Dolj a bunului imobil “Canalizare pluvială”, având valoarea totală de 2.458.675,58 lei, 

din care TVA 392.561,65 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și înaintează AGEA spre 

aprobare; 

➢ Trecerea din patrimoniul S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al 

Județului Dolj a bunului imobil “Rețea de hidranți interiori și exteriori”, având valoarea totală de 

1.271.901,95 lei, din care TVA 203.076,78 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C și 

înaintează AGEA spre aprobare; 

➢ Aprobă diminuarea capitalului social al  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. deținut de 

Județul Dolj, de la valoarea totală de 13.998.000 lei la valoarea  totală de 9.212.500 lei, prin 

diminuarea numărului de acțiuni în schimbul restituirii către Acționarul Majoritar Județul Dolj, a 

bunurilor în natură în valoare totală de 4.785.500 lei, prezentate în anexa la prezenta hotărâre și 

înaintează AGEA spre aprobare; 

 

 CA din 01.03.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Aprobă modificarea termenului de plată privind taxa de administrare, costul asigurării utilităților și 

costul cheltuielilor de mentenanță individuală, după cum urmează : administratorul parcului va 

emite facturile reprezentând taxa de administrare, costul asigurării utilităţilor și costul cheltuielilor 

de mentenanţă individuale, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data emiterii facturilor de 

către furnizori, urmând ca  plata să se efectueze în maxim 20 zile calendaristice de la data emiterii 

facturilor de către administratorul parcului, în contul curent al High-Tech Industry Park Craiova 

S.A., nr. RO79INGB0012000049948911, deschis la ING BANK – Agenţia Bancară Craiova sau în 

contul curent RO11 BRMA  0999 1000 9062 9812 deschis la Banca Romanească, Agenția Bancară 
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Craiova, sau în numerar la casieria societăţii pentru sumele ce nu depăşesc prevederile legale ori 

prin orice alte instrumente legale de plată. 

 

 CA din 29.03.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Modificarea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare cât și a componenței 

Comitetului de audit al Consiliului de Administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată cu toate modificările la zi. 

➢ Comitetul de nominalizare și remunerare: 

- Bunta Gabriel 

- Ghiță Vasile 

- Petrescu Cătălin – Doru 

➢ Comitetul de Audit: 

- Bunta Gabriel 

- Ghita Vasile 

- Petrescu Cătălin – Doru 

 

 CA din 05.04.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate ale 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova  S.A. pentru anul 2020 pe baza Raportului Directorului 

General al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfașurată în anul 2020 – 

Anexa nr. 1, Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa nr. 1.1 la raportul Directorului 

General,  Raportului Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova S.A privind 

activitatea desfășurată în anul 2020 – Anexa nr. 2 și a Raportului auditorului extern S.C. Audit 

Consulting S.R.L. în exercițiul financiar 2020 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – 

Anexa nr. 2.1 la raportul Consilului de Administrație și conform Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 și 

6.3; 

➢ Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020, conform Anexei nr. 7; 

➢ Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorului Generali Executiv, pentru 

exercițiul financiar 2020. 

➢ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa 

nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri si cheltuieli, 

gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform 

Anexelor nr. 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5. 

 

 CA din 17.05.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se ia act de adresa nr. 6319/17.03.2021 a Consiliului Județean Dolj, înregistrată la societate sub                

nr. 364/17.03.202, prin care ne solicită să efectuăm demersuri pentru dezmembrarea corpului de 

proprietate cu NC/CF 211341, deoarece, o suprafață de teren estimată a fi sub 5% din suprafața 

totală de 13.632 m², este necesară obiectivului de investiții “Unitate de Intervenție în Situații de 

Urgență zona transfrontalieră România – Bulgaria”. 

➢ Consiliul de Administrație este informat cu privire la dezmembrarea terenului în suprafață totală de 

13.632 mp, situat în localitatea Craiova, Calea București, nr. 325A, jud. Dolj, amplasamentul 6, în 

două loturi: 

- a)lotul 1 – NC/CF 246927, situat în localitatea Craiova, Calea București,  nr. 325A, jud. Dolj, 

amplasament 6, având suprafața măsurată de 422 mp. 

- b)lotul 2 – NC/CF 246928, situat în localitatea Craiova, Calea București,  nr. 325A, jud. Dolj, 

amplasament 6, având suprafața măsurată de 13.210 mp. 
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➢ Consiliul de Administrație ia act de adresa Casei Naționale de Asigurări de Sănatate                                 

nr. 4313/19.03.2021, înregistrată la societate sub nr. 420/25.03.2021 prin care ni se aduce la 

cunoștință faptul că nu s-a aprobat virarea sumei de 1847 lei, reprezentând indemnizațiile de 

asigurări sociale de sănătate plătite în luna noiembrie 2018. 

➢ Se ia act de Notificarea nr. 548/07.05.2021 către rezidentul Snow White House S.R.L. prin care 

contractul de închiriere nr. 55/H-T/U14.3/04.08.2020 a încetat de plin drept, conform dispozițiilor 

cap. VII. Încetarea contractului, art. 15 lit. c „încetarea contractului ca urmare a nerespectării 

obligațiilor asumate conform art. 7, art. 8 c), art. 11 e)”. 

 

 CA din 14.06.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se ia act de lista actualizată a rezidenților parcului industrial  High – Tech Industry Park Craiova 

S.A. – Anexe nr. 1, 2. 

➢ Consiliul de Administrație este informat cu privire la activitatea compartimentelor societății                 

High – Tech Industry Park Craiova S.A, desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.05.2021 – Anexe 

nr. 3, 4, 5, 6. 

 

 În perioada 21.07.2021 – 31.12.2021, administrarea societății s-a făcut în sistem unitar, 

printr-un Consiliul de Administrație, format din 5 membri, selectați potrivit OUG 109/2011, 

respectiv numit pe o perioadă de 4 ani prin, este format din: 

- Bunta Gabriel   –   Președinte C.A. 

- Ghiță Vasile – Administrator 

- Vîlculescu Ionela – Administrator 

- Lupșoiu Dragoș – Ionuț – Administrator 

- Tudorache Tatian – Administrator 

 

 AGA, prin împuterniciții săi, a semnat cu aceștia la data de 21.07.2021 și contractele de 

mandat pentru perioada 2021 – 2025, așa cum au fost ele aprobate prin Hotărârea nr. 

1/AGOA/21.07.2021 și HCJD nr. 131/29.06.2021, respectiv: 

- Contract de mandat nr. 1/CA/ 2021 Administrator Bunta Gabriel 

- Contract de mandat nr. 2/CA/ 2021 Administrator Ghiță Vasile 

- Contract de mandat nr. 3/CA/ 2021 Administrator Vîlculescu Ionela 

- Contract de mandat nr. 4/CA/ 2021 Administrator Lupșoiu Dragoș - Ionuț 

- Contract de mandat nr. 5/CA/ 2021 Administrator Tudorache Tatian 

 

 AGA prin împuterniciții săi, a semnat cu aceștia la data de 06.10.2021 actele adiționale           

nr. 1 la contractele de mandat, prin care au fost stabilite Obiectivele și indicatorii de 

performanță financiari și nefinanciari pentru administratori pentru perioada 2021 – 2025, 

inclusiv valoarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă 

brută de 3125 lei, acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, 

pentru anul precedent, așa cum a fost ea aprobată prin Hotărârea nr. 1/AGOA/06.10.2021 ( 

HCJ Dolj  nr. 201/29.09.2021). 

 

CA a desfășurat în această perioadă 6 ședințe în care: 

 

          CA din 21.07.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se alege prin vot liber exprimat președintele Consiliului de Administrație al  High–Tech 

Industry Park Craiova S.A. în persoana domnului Bunta Gabriel, CNP 1861208160019, născut 

la data de 08.12.1986, în localitatea Craiova, domiciliat în Municipiul Craiova, Str. General 
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Nicolae Magereanu nr. 8, bl. H2, sc. 1, et. 3, ap. 12, jud. Dolj, cetățean român, identificat cu 

C.I. seria DZ, nr. 260131, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 20.11.2017. 

➢ Se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit al Consiliului de 

Administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice actualizată cu toate modificările la zi. 

➢ Comitetul de nominalizare și remunerare: 

- Bunta Gabriel 

- Vîlculescu Ionela  

- Lupșoiu Dragoș - Ionuț 

➢ Comitetul de Audit: 

- Bunta Gabriel 

- Ghiță Vasile 

- Tudorache Tatian 

➢ Consiliul de Administrație aprobă ca, pe perioada contractelor de mandat ale administratorilor, 

dna. Timofticiuc Anda Camelia, angajat al High–Tech Industry Park Craiova S.A., să asigure 

secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație cu acordarea unei indemnizații pentru 

această responsabilitate suplimentară în cuantum lunar brut de 800 lei, indiferent de numărul 

şedintelor din acea lună. 

➢ Consiliul de Administrație aprobă Actul Adițional nr. 5 la contractul individual de muncă al 

dnei. Timofticiuc Anda Camelia nr. 27/H-T/28.02.2019 privind numirea în functia de secretar 

tehnic al Consiliului de Administrație al High–Tech Industry Park Craiova S.A. începând cu 

data de 21.07.2021, care va constitui anexa 1 la prezenta decizie.  

 

   CA din 12.08.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Se aprobă Planul de Administrare al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., întocmit de 

membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2021 – 2025, conform Anexei nr. 1 la 

prezenta decizie. 

➢ Consiliul de Administrație aprobă declanșarea procedurii de atribuire, prin cerere de ofertă, a  

investiției “Amenajare drumuri interioare în regim de șantier”. 

➢ Consiliul de Administrație ia act de dezmembrarea suprafeței de 1624 mp. (aferentă sediului 

administrativ High – Tech Industry Park Craiova S.A.) în 2 loturi, respectiv 1.211 mp și 413 

mp. și de închirierea prin licitație, în data de 04.08.2021, a parcelei de 413 mp. de către 

rezidentul Casa Corina S.R.L. în vederea extinderii investiției sale “Fabrica Casa Corina”. 

➢ Consiliul de Administrație este informat despre solicitarea către R.A.T. S.R.L. Craiova cu 

privire la prelungirea traseului autobuzului 9  cu încă o stație în interiorul parcului High – Tech 

Industry Park Craiova S.A., ca urmare a fluxului mare de angajați ai rezidenților parcului 

industrial. 

 

 CA din 28.09.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Consiliul de Administrație aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 

2021 al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2021, conform Notei de 

fundamentare nr. 1165/23.09.2021 și a Anexelor nr. 1, 2, 3, 4. 

 

   CA din 26.10.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Aprobă corelarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai 

Directorului General pentru perioada mandatului 2021 – 2024 cu cei din Actul Adițional nr. 1 

la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi semnat de societate cu administratorii 

în baza HCJ Dolj nr. 201/29.09.2021 și a Hotărârii  nr. 1/AGOA/06.10.2021. 
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➢ Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la contractul de mandat nr. 3 încheiat în data de 24.04.2020 al 

Directorului General Pîrvulescu Ionuț – Cosmin, care va constitui anexa nr. 1 la prezenta 

decizie. 

 

           CA din 23.11.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Consiliul de Administrație aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al High – 

Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2021, conform Notei de fundamentare  nr. 

1165/23.09.2021 și a Anexelor nr. 1, 2, 3, 4. 

➢ Se adoptă codul de etică al Consiliului de Administrație al High – Tech Industry Park Craiova 

S.A. 

➢ aprobă codul de etică al personalului High -Tech Industry Park Craiova S.A., revizia 1. 

➢ Consiliul de Administrație ia act de informarea primită de la W.L. Protegini Construct S.R.L. 

și Cardiosense S.R.L., înregistrată la societate sub  nr. 1355/04.11.2021, cu privire la stadiul 

demersului de eliberare a avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 

 

           CA din 16.12.2021 în care au fost aprobate: 

➢ Menținerea costului unitar al taxei de administrare la valoarea de 0,064 Euro/mp./lună plus 

TVA, la cursul oficial de schimb Euro/Lei al B.N.R. din ziua facturării, până la data de 

31.12.2022 – Anexa 2 la Regulamentul de Organizare și Funcționare al parcului industrial High 

– Tech Industry Park Craiova, art. V. Costul contractului și modalități de plată. 

➢ Se aprobă actul adițional nr. 3 la contractul de mandat nr. 3 încheiat în data de 24.04.2020 al 

Directorului General High –Tech Industry Park Craiova S.A., dl. Pîrvulescu Ionuț - Cosmin, care 

va constitui anexa 1 la prezenta decizie. 

 

Comitetul de Audit evaluând activitatea administratorilor, concluzionează că aceștia au 

desfășurat în anul 2021, 13 ședințe CA prezentate mai sus și 8 ședințe AGOA, după cum 

urmează: 

 

1.A.G.O.A. din 22.01.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă modificarea Organigramei S.C. High - Tech Industry Park Craiova S.A., conform 

Anexei nr. 1 la HCJD nr. 244 din 15.12.2020.  

➢ Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. High - Tech Industry 

Park Craiova S.A. conform Anexei nr. 2 la HCJD nr. 244 din 15.12.2020.  

➢ Se ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului Triță Dan Alexandru, CNP 

1840705160038, cu domiciliul în Craiova, Str. Spania nr. 8, bl. o23, sc. 1, et. 3, ap. 14, posesor 

al C.I. Seria DZ nr. 366160, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 08.07.2019, ca urmare a 

renunțării unilaterale la mandat începând cu data de 06.10.2020 și se declară vacant postul de 

administrator, membru al Consiliului de Administrație, cu modificarea corespunzătoare a Actului 

Constitutiv. 

➢ Se ia act de încetarea mandatului de administrator a domnului Dașoveanu Dan, CNP 

1580530163198, cu domiciliul în Craiova, Ale. Blanduziei nr. 2, posesor al C.I. Seria DZ nr. 

418174, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 29.05.2020, ca urmare a renunțării unilaterale la 

mandat începând cu data de 04.12.2020 și se declară vacant postul de administrator, membru al 

Consiliului de Administrație, cu modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv. 

➢ Se împuternicește directorul general să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Dolj actul constitutiv al societății, modificat și completat. 

 

2. A.G.O.A. din 29.01.2021 – ședință în care au fost adoptate: 
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➢ Se aprobă numirea noului membru al consiliului de administrație al S.C. High – Tech Industry 

Park Craiova S.A., domnul Petrescu Cătălin - Doru, cetățean român, având CNP 

1730903163217, cu domiciliul în Craiova, Ale. 2 Păltiniș nr. 9, jud. Dolj, posesor al C.I. Seria 

DZ nr. 269122, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 18.01.2018.  

➢ Se aprobă contractul de mandat al domnului Petrescu Cătălin – Doru pe perioada                          

29.01.2021 – 25.05.2021, conform Anexei la HCJD nr. 3 din 28.01.2021. 

➢ Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație. 

 

        3. A.G.E.A din 26.02.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, 

Calea Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului 

Dolj, a bunului imobil “Rețea alimentară cu apă”, având valoarea totală de 545.623,68 lei, din 

care TVA 87.116,39 lei situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, 

Calea Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului 

Dolj, a bunului imobil “Rețea de canalizare menajeră”, având valoarea totală de 509.298,79 lei, 

din care TVA 81.316,61 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, 

Calea Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului 

Dolj, a bunului imobil “Canalizare pluvială”, având valoarea totală de 2.458.675,58 lei, din 

care TVA 392.561,65 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C;  

➢ Aprobarea trecerii din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în patrimoniul 

județului Dolj, persoană juridică română de drept public cu reședința în Municipiul Craiova, 

Calea Unirii nr. 19, județul Dolj, având codul fiscal  4417150 – în domeniul public al județului 

Dolj, a bunului imobil “Rețea de hidranți interiori și exteriori”, având valoarea totală de 

1.271.901,95 lei, din care TVA 203.076,78 lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C; 

➢ Aprobarea diminuării capitalului social al  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., deținut 

de Județul Dolj, cu restituirea către Acționarul Majoritar Județul Dolj, a bunurilor în natură în 

valoare totală de 4.785.500 lei, prezentate în anexa la prezenta hotărâre, cu modificarea 

corespunzatoare a Articolului 6 din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul 

conținut: 

,,  Capitalul social – acționarii 

        Capitalul social al High –Tech Industry Park Craiova S.A. este de 9.214.500 lei, a fost 

subscris și vărsat integral de cei doi acționari și este împărțit în 92.145 acțiuni nominative cu 

valoare nominală de 100 lei fiecare, deținute după cum urmează : 

1. Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în Municipiul Craiova, Str. 

Unirii nr 19, cod de înregistrare fiscală 4417150, reprezentat de Consiliul Județean Dolj, cu 

92.125 acțiuni – având numerele de ordine de la 1 la 10.000, de la 10.021 la 23.000, de la 

23.001 la 33.000, de la 33.001 la 73.000, de la 73.001 la 113.000, de la 113.001 la 130.000, de 

la 130.001 la 140.000 și de la 140.000 la 92.145  – ceea ce reprezintă un aport în numerar în 

valoare de 9.212.500 lei, cu o cota de participare la profit sau pierdere de 99,9783%, care a fost 

vărsat integral în numerar, după cum urmează: 

- 1.000.000 lei la constituire aferent acțiunilor cu numărul de ordine de la 1 la 10.000 ; 

-  998.000 lei în luna martie 2015, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 10.021 la 

20.000; 

-  300.000 lei în luna mai 2017, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 20.001 la 23.000; 
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- 1.000.000 lei în luna septembrie 2017, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 23.001 

la 33.000; 

- 4.000.000 lei în luna iulie 2018, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 33.001 la 

73.000 ; 

- 4.000.000 lei în luna noiembrie 2018, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 73.001 

la 113.000 ; 

- 1.700.000 lei în luna mai 2019, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 113.001 la 

130.000 ; 

-1.000.000 lei în luna martie 2020, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de la 130.001 la 

140.000. 

- 4.785.500 lei (diminuare) în luna februarie 2021, aferent acțiunilor cu numerele de ordine de 

la 92.146 la 140.000. 

2. S.C. Parc  Industrial  Craiova S.A., persoană juridică romănă de drept privat, cu sediul în                           

Str. Aviatorilor nr. 10, comuna Ghercești, Județul Dolj, CUI 16689999, atribuit fiscal RO, 

reprezentată de Administrator – Director General, cu 20 de acțiuni – având numerele de ordine 

de la 10.001 la 10.020 – ceea ce reprezintă un aport în valoare de 2000 lei, cu o cota de 

participare la profit sau pierdere de 0.0217%, care a fost vărsat în numerar la constituire. 

➢ Se împuternicește directorul general să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Dolj actul constitutiv al societății, modificat și completat. 

 

         4.A.G.O.A. din 28.04.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă situațiile financiare ale S.C. HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA  S.A. 

pentru anul 2020 pe baza raportului directorului general pentru activitatea desfășurată în anul 

2020 (Anexa nr. 1), a raportului de evaluare al directorului general (Anexa nr. 1.1 la raportul 

directorului general), a raportului consiliului de administrație al S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2020 (Anexa nr. 2), a raportului auditorului 

extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova 

S.A. în exercițiul financiar 2020 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2020 (Anexa nr. 2.1 

la raportul consiliului de administrație) și a Anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 și 6.3 la Hotărârea 

nr. 91 din 22.04.2021; 

➢ Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020, conform Anexei 

nr. 7 la Hotărârea nr. 91/22.04.2021; 

➢ Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a Directorului General 

Executiv, pentru exercițiul financiar 2020; 

➢ Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pe baza Notei de Fundamentare, 

Anexa nr. 8.1, detalierea indicatorilor economico - financiari, gradul de realizare a veniturilor 

totale, programul de investiții, dotările și sursele de finanțare, măsurile de îmbunătățire a 

rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform Anexelor nr. 8, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1 și 

8.5 la Hotărârea nr. 91/22.04.2021; 

 

        5. A.G.O.A. din 25.05.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de administratori 

provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 

4 luni, conform anexei nr. 1 la HCJD nr. 113 din 24.05.2021. 

➢ Se aprobă prelungirea, prin act adițional, a contractului de administrare-mandat încheiat de 

societate cu administratorii Bunta Gabriel, Petrescu Cătălin-Doru, Ghiță Vasile, pentru 

perioada 25.05.2021 – 25.09.2021, conform anexei nr. 2 la HCJD nr. 113 din 24.05.2021. 

 

         6.A.G.O.A. din 21.07.2021 – ședință în care au fost adoptate: 
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➢ Revocarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii (Bunta Gabriel, Petrescu  

Cătălin – Doru, Ghiță Vasile) numiți prin HCJ Dolj nr. 113/24.05.2021 și Hotărârea AGOA                          

nr. 1/25.05.2021. 

➢ Aprobă numirea Consiliului de Administrație a S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., 

pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 21.07.2021, cu următoarea componență: 

1. Dl. Bunta Gabriel, CNP 1861208160019, născut la data de 08.12.1986, în localitatea 

Craiova, domiciliat în Municipiul Craiova, Str. General Nicolae Magereanu nr. 8, bl. H2, sc. 1, 

et. 3, ap. 12, jud. Dolj, cetățean român, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 260131, eliberat de 

SPCJEP Dolj la data de 20.11.2017. 

2. Dl. Ghiță Vasile, CNP 1770605163230, născut la data de 05.06.1977, în Orașul Segarcea, 

domiciliat în Municipiul Craiova, Bld. Dacia nr. 213, bl. 63IVA, sc. 1, et. 4, ap. 17, jud. Dolj, 

cetățean român, identificat cu C.I. seria DX, nr. 779130,  eliberat de SPCLEP Craiova la data 

de 07.06.2011. 

3. Dna. Vîlculescu Ionela, CNP 2710404163233, născută la data de 04.04.1971, în Municipiul 

Băilești, domiciliată în Municipiul Craiova, Str. Dr. Constantin Severeanu nr. 18, bl. V8, sc. 1, 

ap. 3, jud. Dolj, cetățean român, identificată cu C.I. seria DZ, nr. 078054, eliberat de SPCLEP 

Craiova la data de 02.04.2015. 

4. Dl. Lupșoiu Dragoș - Ionuț, CNP 1821122160017, născut la data de 22.11.1982, în 

localitatea Craiova, domiciliat în Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 46, bl. 10C, 

sc. 1, ap. 11, jud. Dolj, cetățean român, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 124016, eliberat de 

SPCLEP Craiova la data de 26.11.2015. 

5. Dl. Tudorache Tatian, CNP 1560125163283, născut la data de 25.01.1956, în Comuna 

Lacrița, domiciliat în Municipiul Craiova, Str. Dezrobirii nr. 170, bl. b2, sc. 3, ap. 7, jud. Dolj, 

cetăţean român, identificat cu C.I. seria DZ, nr. 332000, eliberat de SPCLEP Craiova la data 

de 08.01.2019. 

➢ Aprobă Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, conform Anexei la 

Hotărârea   Consiliului Județean Dolj nr. 131 din 29.06.2021; 

➢ Aprobă remunerația fixă a administratorilor, în valoare brută maximă de 1.000 lei brut/lună; 

➢ Aprobă modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății; 

➢ Se împuternicesc domnii Salan Codruț – Iulian și Chirea Aurel – Laurențiu să semneze în 

numele și pentru societate contractul de mandat cu administratorii societății High-Tech 

Industry Park  Craiova S.A.; 

➢ Se împuternicește directorul general să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Dolj actul constitutiv al societății, modificat și completat; 

 

         7.A.G.O.A. din 06.10.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai consiliului de 

administrație pentru perioada mandatului 2021 – 2025. 

➢ Se stabilește componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută 

de   3.125 lei, acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru 

anul precedent. 

➢ Se aprobă modificarea art. 16 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi (anexă 

la HCJ Dolj nr. 131/29.06.2021), după cum urmează: „Administratorul beneficiază de o 

indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1.000 lei pentru executarea mandatului încredințat. 

Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din 

remunerația fixă lunară a directorului general.” 

➢ Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi semnat 

de societate cu administratorii în baza Hotărârii nr. 1/AGOA/21.07.2021 (HCJ Dolj                                

nr. 131/29.06.2021). Actul adițional nr. 1 constituie anexă la prezenta hotărâre. 
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➢ Se mandatează împuterniciții județului Dolj, domnii Salan Codruț – Iulian și Chirea                               

Aurel – Laurențiu, să semneze în numele și pentru societate, actul adițional la contractul de 

mandat încheiat de societate cu administratorii societății High -Tech Industry Park Craiova 

S.A. 

 

         8. A.G.O.A. din 20.12.2021 – ședință în care au fost adoptate: 

➢ Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza Notei de 

Fundamentare, conform anexelor nr 1, 2, 3 și 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

   Comitetul de audit, analizând documentele prezentate și ținând cont de faptul că, 

societatea a realizat în anul 2021 următorii parametrii economici, înregistrați în contul de 

profit și pierdere la data de 31.12.2021: 

 

- Venituri din exploatare                          =                  5.897.112 lei; 

- Venituri financiare                                 =                       45.051 lei; 

- Venituri exceptionale                             =                                0 lei; 

 

   Total  venituri                                      =                  5.942.163 lei;   

- Cheltuieli de exploatare                         =                  6.018.567 lei; 

- Cheltuieli  financiare                              =                                0 lei; 

- Cheltuieli excepționale                           =                                0 lei; 

 

   Total cheltuieli                                      =                 6.100.553 lei.  

- Pierdere                                                    =                     158.390 lei; 

 - Impozit pe profit                                      =                               0  lei. 

 

   Reține că prin activitatea desfășurată administratorii raportează un grad de îndeplinire 

a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2021 de 159.11%, conform 

Anexei nr. 1.1 la Raportul CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZIE 

 

           Față de cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al High Tech Industry Park 

Craiova SA concluzionează că, prin activitatea desfășurată în anul 2020, Directorul                   

General – Dl. Pîrvulescu Ionuț Cosmin, a respectat contractul de mandat și componenta de 

management a planului de administrare prin realizarea a 100 % a fiecărui indicator de 

performanță financiar și nefinanciar, pentru anul precedent, gradul global de îndeplinire a 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2021,  fiind de  159.11%.   
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                  Comitetul de Audit: 

           

BUNTA GABRIEL – PREȘEDINTE CA                 __________________________ 

  

GHIȚĂ VASILE - MEMBRU CA                              __________________________                                                                                        

                                                              

                                                                            

TUDORACHE TATIAN   - MEMBRU CA              __________________________     



                                                                                              Anexa nr. 3 la HCJ nr. …………………………… 

 

 

 

 

 

NOTA 
privind  îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță  de către  

Consiliul de Administrație 

2021 

 
Având în vedere rezultatele financiare contabile înregistrate în evidențele societății la                     

data de 31 decembrie 2021, Consiliul de Administrație raportează stadiul îndeplinirea indicatorilor 

de performanță financiari și nefinanciari angajați prin contractele de mandat și actele adiționale 

aferente anului 2021, după cum urmează : 

 

 Obiective 

 
Indicator Prevăzut 

2021 

Realizat an 

2021 

Realizare rețele utilități interioare 55% 72% 

Ocuparea parcelelor >35 45 

Realizare documentație extindere II 

titlu de parc industrial 

50% 50% 

 
 

  Indicatorii financiari și nefinanciari: 

 

Nr.  

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

NEFINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(100%) 

Pondere 

aprobată

% 

Pondere 

realizată 

1 Realizare rețele 

utilități 

interioare             

(plan de 

investiții) 

Rețele 

realizate/Total 

rețele x 100 

55% 72% 131% 30% 39.27% 

2 Ocuparea 

parcelelor 

Număr parcele 

închiriate 

>35 45 129% 30% 38.57% 

3 Realizare 

documentație 

extindere  II 

Titlu Parc 

Industrial 

 50% 50% 100% 30% 30% 

             GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE             120%   90% 107.84% 



 

 

 

Nr. 

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

FINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(100%) 

Pondere 

aprobată 

% 

Pondere 

realizată 

1 Viteza de rotație 

a creditelor 

furnizori  

Sold mediu 

furnizori / Cifra 

de afaceri x 365 

8 zile 6 zile 133.33% 20% 26.67% 

2 Productivitatea 

muncii 

Venituri totale 

din exploatare/ 

Nr. mediu de 

salariați 

95 200 210.52% 20% 42.10% 

3 Investiții Cheltuieli totale 

din program 

investiții 2021 

10% 65% 650% 20% 130% 

4 Perioada de 

rambursare a 

datoriilor 

Datorii 

totale/Cifra de 

afaceri x 365 

60 zile 42 zile 142.86% 20% 28.57% 

5 Nr. mediu de 

personal 

Număr personal >6 9 150% 20% 30% 

 GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE                            257.34%  100% 257.34% 

Nr. 

Crt 

ICP 

Guvernanță 

corporativă – 

50% 
 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(50%) 

Pondere 

aprobată 

50% 

Pondere 

realizată 

1 Comunicarea cu 

APT: 

comunicarea 

hotărârilor 

AGA și Decizii 

CA în 

termenele 

prevăzute de 

lege; 
 

Hotărâri AGA, 

Decizii AGA 

comunicate/ 

Nr. total 

hotarari AGA, 

Decizii CA x 

100 

100% 100% 100% 50% 50% 

2 Înștiințarea CJ 

Dolj cu privire la 

toate situațiile în 

care poate apărea 

un potențial 

conflict de 

interese 

 100% Nu a fost 

cazul 

100% 50% 50% 

3 Notificarea, în  100% Nu a fost 100% 50% 50% 



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A ÎNDEPLINIT 100% FIECARE INDICATOR DE 

PERFORMANȚĂ FINANCIAR ȘI NEFINANCIAR, PENTRU ANUL PRECEDENT, GRADUL 

GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE FIIND DE 159.11%. 

 

 

                                     

                             

BUNTA GABRIEL – PREȘEDINTE CA                 __________________________ 

  

GHIȚĂ VASILE - MEMBRU CA                              __________________________                                                                                        

                                                                                                                                   

VÎLCULESCU IONELA   - MEMBRU CA              __________________________     

 

LUPȘOIU DRAGOȘ – IONUȚ  - MEMBRU CA     __________________________          

                                                                               

TUDORACHE TATIAN   - MEMBRU CA              __________________________     

 

 

timp util, a 

tuturor 

modificărilor de 

la indicatorii de 

performanță. 

 

cazul 

 GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE                                 100 %  150% 150% 

Grad de indeplinire Total                                                      159.11%    

        

        



1 
 

                                                                                    Anexa nr. 4 la HCJ Dolj nr. ........................................................... 

 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA    S.A.                                                      

J16/600/2014 ;  CUI :RO330125 

Str. Calea București 325C, Cod poștal 200445 

Capital social subscris/vărsat: 9.046.800 lei 

e-mail: contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

Consiliul de Administratie, 05.05.2022 

Comitetul de nominalizare și remunerare 
 

 

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE  

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

Întocmit în baza art. 55 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 

 

          În cadrul Consiliului de Administrație al High - Tech Industry Park Craiova S.A., conform art. 34 

din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost constituit prin Decizia                            

Nr. 1/CA/21.07.2021, Comitetul de nominalizare și remunerare format din următorii membri ai Consiliului de 

Administrație: Bunta Gabriel, Vîlculescu Ionela, Tudorache Tatian. 

          Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de Administratie și a Conducerii delegate 

în anul 2021, precizăm următoarele: 

          Potrivit prevederilor art. 37 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întrepriderilor  publice: 

„(1)Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de 

supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi 

(4). 

(2)Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este 

formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două 

ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din 

economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se 

stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea 

generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea 

metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii 

şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor 

neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. 

(3)Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este 

formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului 

salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat 

de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază 

indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, 

diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute 

la art. 31 alin. (5). 

mailto:contact@hightechindustrypark.ro
http://www.hightechindustrypark.ro/
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(4)Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de 

administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de 

adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat. 

(5)Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al 

consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată 

conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor 

comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de 

mandat.” 

          În conformitate cu art. 37, alin.3 din Ordonanța de Urgență Nr.109/2011 privind guvernanta corporativă 

a întreprinderilor publice : ‘remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului 

de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 

12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii...” 

            Prin Hotărârea nr.1/AGOA/25.05.2017, Adunarea Generală a Acționarilor a numit ca administratori, 

membrii in Consiliului de Administrație al HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA  S.A. următoarele 

persoane : 

      1. Bunta Gabriel  

   2. Ghiță Vasile 

   3. Nicolae Anda – Mirei (până la data de 14.08.2019) 

   4. Triță Dan Alexandru (până la data de 06.10.2020). 

   5. Dașoveanu Dan (până la data de 04.12.2020). 

     

Prin Hotărârea nr. 1/AGOA/29.01.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a numit un nou membru al 

Consiliului de administrație, în persoana domnului Petrescu Cătălin – Doru, contractul de mandat al 

administratorului fiind valabil din data de 29.01.2021 până în data de 25.05.2021. 

Prin Hotărârea nr. 1/AGOA/25.05.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a numit actualii membri ai 

consiliului de administrație în funcția de administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a 

noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni. 

Prin Hotărârea nr.1/AGOA/21.07.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a numit ca administratori, 

membrii in Consiliului de Administrație al HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA  S.A. următoarele 

persoane : 

1. Bunta Gabriel – Președinte CA 

2. Ghiță Vasile – membru 

3. Vîlculescu Ionela – membru 

4. Lupșoiu Dragoș – Ionuț – membru 

5. Tudorache Tatian – membru 

Remunerațiile fixe ale administratorilor în valoare de 1.000 lei brut/lună. 

Președintele Consiliului de Administrație al High-Tech Industry Park Craiova SA, numit prin Decizia 

Nr.1/CA/21.07.2021 beneficiază conform Actului Adițional nr. 1/06.10.2021 la Contractul de Mandat                         

Nr. 1/21.07.2021 încheiat la data de 21.07.2021 de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară 

brută a Directorului General al societății. 

 Remunerațiile administratorilor High-Tech Industry Park Craiova S.A. sunt formate dintr-o componentă 

fixă în suma de 1000 lei/lună și o componenta variabilă a remunerației administratorilor stabilită prin Hotărârea 

Nr. 1/AGOA/21.07.2021 în sumă brută de 3.125 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai 

societății, în condițiile îndepilinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 

pe anul anterior. 

Plata acestei componente variabile a remunerației se va face conform contractului de mandat, de către 

societate anual, după aprobarea și/sau auditarea situațiilor financiare, la îndeplinirea cu 100% a indicatorilor de 

performanță. Remunerația variabilă va fi plătită în ultima zi lucrătoare a lunii în care se aprobă situațiile 

financiare pe anul precedent. 

 Contractele de Mandat ale administratorilor sunt valabile pe 4 ani de la 21.07.2021 până la 21.07.2025. 
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În ceea ce privește conducerea delegată a societății, conform prevederilor OUG 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pe toată perioada exercițiului financiar aferent anului 2021, 

conducerea a fost delegată pe baza de Contract de Mandat Dlui. Pîrvulescu Ionuț Cosmin conform contractului 

de mandat încheiat în data de 24.04.2020, anexa nr. 3 la Decizia Nr. 1/CA/24.04.2020, mandatul acestuia este 

pe o durata de 4 ani de la 01.05.2020 pana la 01.05.2024. 

             În conformitate cu art. 38, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întrepriderilor publice: 

“Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. 

(3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea 

de acţiunii, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza 

indicatorilor de performanţă”. 

Conform prevederilor art. 38, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011,  remunerația Directorului 

General ai High-Tech Industry Park Craiova SA pentru anul 2021 este formată dintr-o componentă fixă în sumă 

de 15.000 lei și o componenta variabilă anuală a remunerației Directorului General – Pîrvulescu  Ionuț - Cosmin 

egală cu contravaloarea unei remunerații fixe lunare, care se va acorda acestuia în condițiile îndeplinirii la 

sfârșitul anului în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. 

  Pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost îndepliniți indicatori financiari și nefinanciari care 

constituie anexe la contractul de mandat și a actelor adiționale ale acestuia încheiat cu directorul general și 

administratorii societății. 

Gradul de îndeplinire total al acestora fiind de 159.11% după cum urmează: 

 

          Obiective 

Indicator Prevăzut 

2021 

Realizat an 

2021 

Realizare rețele utilități 

interioare 

55% 72% 

Ocuparea parcelelor >35 45 

Realizare documentație 

extindere II titlu de 

parc industrial 

50% 50% 

 

 

 

 

Nr.  

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

NEFINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(100%) 

Pondere 

aprobată

% 

Pondere 

realizată 

1 Realizare rețele 

utilități interioare             

(plan de investiții) 

Rețele 

realizate/Total 

rețele x 100 

55% 72% 131% 30% 39.27% 

2 Ocuparea parcelelor Număr parcele 

închiriate 

>35 45 129% 30% 38.57% 

3 Realizare 

documentație 

extindere  II Titlu 

Parc Industrial 

 50% 50% 100% 30% 30% 

             GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE             120%   90% 107.84% 
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Nr. 

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

FINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(100%) 

Pondere 

aprobată 

% 

Pondere 

realizată 

1 Viteza de rotație a 

creditelor furnizori  

Sold mediu 

furnizori / Cifra 

de afaceri x 365 

8 zile 6 zile 133.33% 20% 26.67% 

2 Productivitatea 

muncii 

Venituri totale 

din exploatare/ 

Nr. mediu de 

salariați 

95 200 210.52% 20% 42.10% 

3 Investiții Cheltuieli totale 

din program 

investiții 2021 

10% 65% 650% 20% 130% 

4 Perioada de 

rambursare a 

datoriilor 

Datorii 

totale/Cifra de 

afaceri x 365 

60 zile 42 zile 142.86% 20% 28.57% 

5 Nr. mediu de 

personal 

Număr personal >6 9 150% 20% 30% 

 GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE                            257.34%  100% 257.34% 

Nr. 

Crt 

ICP 

Guvernanță 

corporativă – 50% 

 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2021 

Realizat 

2021 

 

Realizat 

2021 

(50%) 

Pondere 

aprobată 

50% 

Pondere 

realizată 

1 Comunicarea cu 

APT: 

comunicarea 

hotărârilor AGA 

și Decizii CA în 

termenele 

prevăzute de lege; 

 

Hotărâri AGA, 

Decizii AGA 

comunicate/ 

Nr. total 

hotarari AGA, 

Decizii CA x 

100 

100% 100% 100% 50% 50% 

2 Înștiințarea CJ Dolj 

cu privire la toate 

situațiile în care 

poate apărea un 

potențial conflict de 

interese 

 100% Nu a fost 

cazul 

100% 50% 50% 

3 Notificarea, în timp 

util, a tuturor 

modificărilor de la 

indicatorii de 

performanță. 

 

 100% Nu a fost 

cazul 

100% 50% 50% 

 GRAD  GLOBAL  DE   ÎNDEPLINIRE                                 100 %  150% 150% 

Grad de indeplinire Total                                                      159.11%    
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Conducerea delegată și administratorii societății High - Tech Industry Park Craiova SA nu a beneficiat 

în exercițiul financiar 2021: 

- de remunerația variabilă aferentă exercițiului financiar 2020; 

- de nicio schemă de pensii suplimentare sau anticipate ; 

- de nicio schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești. 

 

       Concluzie : 

 

Față de cele prezentate mai sus, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de 

Administrație al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. consideră că au fost îndeplinite 

cerințele legale conform OUG 109/2011 privind remunerațiile fixe acordate Directorului General și 

membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2021. 

 

Comitetul de nominalizare și remunerare propune acordarea remunerației variabile pentru 

Directorul General Pîrvulescu Ionuț – Cosmin și pentru membrii Consiliului de Administrație: Bunta 

Gabriel, Ghiță Vasile, Petrescu Cătălin, Vîlculescu Ionela, Lupșoiu Dragoș – Ionuț, Tudorache Tatian 

proporțional cu perioada lucrată în anul 2021, în conformitate cu contractele de mandat. 

 

 

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 

         al High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

                                                                        

 

BUNTA GABRIEL – PREȘEDINTE CA                    ...........................  

         

VÎLCULESCU IONELA – MEMBRU CA                 ...........................                                                                                        

                                                                                                                                   

TUDORACHE TATIAN  - MEMBRU CA                 ...........................    

     

 

                                              

05.05.2022 

Craiova 




