
 

HOTĂRÂRE 

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului 

Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial 

Craiova SA. pentru luarea unor masuri 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  prin care se 

propune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova 

S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor unele masuri, 

înregistrat sub nr. 136/12.03.2020, Raportul de specialitate al Direcției Economice  

înregistrat sub numărul 11733/17.03.2020, Raportul de specialitate al Direcției 

Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroului Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate, înregistrat sub nr.11467/12.03.2020, Raportul Serviciului 

Organizare Resurse Umane înregistrat sub nr. 11663/16.03.2020, Raportul 

Serviciului Juridic nr.11797/17.03.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

ținând cont de adresa nr.129/05.03.2020 a S.C. Parc Industrial Craiova S.A., 

înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr.11242/10.03.2020, prin care se solicită 

mandatarea împuternicitului Județului Dolj în adunarea generală a acționarilor a 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze unele măsuri, 

în temeiul art.111 și art 125 din legea 31/1990 privind societățile comerciale, 

cu modificarile și completările ulterioare,   

în baza art. 29 alin. (11) și art. 30  din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza art. 27 și 30, Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Norme 

Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor 

O.U.G. nr. 109/2011, 

și art. 173 alin.1 lit. a) si alin. 2 lit. d), art.182 si art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se mandatează Doamna Sună Monica - împuternicitul Județului Dolj la S.C. 

Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în prima Adunare Generală Ordinară a 

Acționarilor, următoarele: 

- Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2019, pe 

baza Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA 

privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei 

de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul 

financiar 2019, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa 2, 

conform Anexelor 3, 4, 5 și 6; 

- Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019 conform Anexei 7; 

 

 



- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a 

administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2019; 

- Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor, conform 

contractelor de mandat, pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de 

performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 

pe anul 2019 - Anexa 8, a Raportului Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 – Anexa 9 și a 

Raportului de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație 

al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019 - Anexa 10. 

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe Anul 2020, detalierea indicatorilor 

economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de 

realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de 

finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 

restante, pe baza notei de fundamentare a acestora conform Anexelor 11.1, 

11.2, 11.3, 11.4, 11.5 și 11.6 ce fac parte din prezenta hotărâre. 

- Obiectivele și Indicatorii de Performanță aferenți BVC 2020, conform Anexei 

12, care face parte din prezenta hotărâre. 

- Programul de investiții pe anul 2020, conform Anexei nr.13 pe baza notei de 

fundamentare 13.1 care fac parte din prezenta hotărâre. 

- Proiectul Organigramei și a Ștatului de funcții  ce se aplică în societate 

începând cu 01.04.2020, conform Anexelor 14 și 15. 

- Actul adițional nr. 6 la contractul de mandat al administratorilor societății, ce 

cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale 

planului de administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi 

realizați în perioada 2019-2021, actualizați la nivelul aferent BVC 2020. Actul 

Adițional nr.6 constituie la anexa  16 la prezenta hotărâre 

- Împuternicirea dnei Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru 

societate cu administratorii Actul Adițional nr.6 la contractele de mandat ale 

acestora în forma prevăzută în Anexa 16. 

 

Art.2 Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Doamna Sună 

Leontina-Monica și S.C. Parc Industrial Craiova SA, vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Nr….. 

Adoptată la data de …/…/….. 

 

PREŞEDINTE    

 

ION PRIOTEASA 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL AL 

JUDEȚULUI 

 

 

ANDA NICOLAE 

  



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA 

NR.136/12.03.2020       

                                                                                                                       PRESEDINTE, 

 

                                                              ION PRIOTEASA 

  

 
REFERAT DE APROBARE 

 

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Dolj în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova SA 

pentru a adopta unele măsuri referitoare la activitatea societății  

  

 Prin adresa cu nr. 129/05.03.2020, Parc Industrial Craiova S.A. a solicită Consiliului Județean  

DOLJ mandatarea împuternicitului sau  în Adunarea Generală a Acționarilor ca în prima sedință să 

voteze  materialele de pe ordinea de zi respectiv să aprobe:: 

- Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2019, pe baza Raportului 

Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfășurată în 

anul 2019 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial 

Craiova S.A. în exercițiul financiar 2019, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa 

2, conform Anexelor 3, 4, 5 și 6; 

- Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019 conform Anexei 7; 

- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv 

pentru exercițiul financiar 2019; 

- Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor, conform contractelor de 

mandat, pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019- Anexa 8, a Raportului 

Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 –Anexa 

9 și a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. pe anul 2019 - Anexa 10. 

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe Anul 2020, detalierea indicatorilor economico-financiari 

prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul 

de investiții, dotări și surse de finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a 

plăților restante, pe baza notei de fundamentare a acestora conform Anexelor 11.1, 11.2, 11.3, 

11.4, 11.5 și 11.6 ce fac parte din prezenta hotărâre. 

- Obiectivele și Indicatorii de Performanță aferenți BVC 2020, conform Anexei 12, care face parte 

din prezenta hotărâre. 

- Programul de investiții pe anul 2020, conform Anexei nr.13 pe baza notei de fundamentare 13.1 

care fac parte din prezenta hotărâre. 

- Modificarea Organigramei Parc Industrial Craiova S.A., începând cu luna aprilie 2020; 

- Modificarea ștatului de funcții al Parc Industrial Craiova S.A., începând cu luna aprilie 2020. 

- Actul adițional nr. 6 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, ce 

cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de 

administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021, 

actualizați la nivelul aferent BVC 2020 prevăzuți anexa 12 . Actul Adițional nr.6 constituie la 

anexa  16 la prezenta hotărâre 

 

Consiliul de Administrație propune ca vechea organigramă aprobată în 2015, să fie actualizată și 

adaptată la cerințele anului 2020 în vedere  optimizării  activității structurilor funcționale din societate 

astfel încât acestea să facă față la noile provocări generate de mediul economic astfel încât să fie asigurată 

profitabilitatea societății. 

         Ștatul de funcții propus menține același număr de personal ca în ultimii ani 5 ani și în mare parte 

structurat ca  precedenta organigramă, cu urmatoarele modificări : 

- Direcția Economică devine Departamentul Economic iar funcția de Director Economic se 

transformă în  Contabil Șef;  



- Compartimentul CFP iese din structura Direcției Economice și devine structură distinctă, direct 

coordonată de Directorului General, conform reglementărilor contabile; 

- Serviciile devin  Birouri iar funcțiile de Șefi de serviciu se transformă în Șefi de birou; 

- Direcția Tehnică devine Departamentul Patrimoniu iar funcția de Director Tehnic se 

transformă în  Director de Patrimoniu 

- Se redistribuie posturile de execuție în cadrul Sectorului Mentenanță între cele două formații, iar 

postul de Maistru se transformă în Șef de sector.  

 

Având în vedere materialele înaintate prin Dosarul de Sedință AGOA, anexate prezentului referat, vă 

supunem spre aprobare în Consiliul Județean Dolj proiectul de hotărâre anexat, prin care să aprobți 

acordarea unui mandat  special împuternicitului Consiliului Județean Dolj în AGA la societate ca în 

prima ședință ordinară să aprobe: 

-  Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2019, pe baza 

Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea 

desfășurată în anul 2019 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2019, și certificarea bilanțului 

contabil la 31.12.2019 – Anexa 2, conform Anexelor 3, 4, 5 și 6; 

- Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019 conform Anexei 7; 

- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv 

pentru exercițiul financiar 2019; 

- Acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor, conform contractelor de 

mandat, pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019- Anexa 8, a Raportului 

Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 –

Anexa 9 și a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație 

al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019 - Anexa 10. 

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe Anul 2020, detalierea indicatorilor economico-

financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor 

totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, măsuri de îmbunătățire a 

rezultatului brut și reducere a plăților restante, pe baza notei de fundamentare a acestora 

conform Anexelor 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 și 11.6 ce fac parte din prezenta hotărâre. 

- Obiectivele și Indicatorii de Performanță aferenți BVC 2020, conform Anexei 12, care face 

parte din prezenta hotărâre. 

- Programul de investiții pe anul 2020, conform Anexei nr.13 pe baza notei de fundamentare 

13.1 care fac parte din prezenta hotărâre. 

- Actul adițional nr. 6 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, 

ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de 

administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-

2021, actualizați la nivelul aferent BVC 2020 prevăzuți anexa 12 . Actul Adițional nr.6 

constituie la anexa  16 la prezenta hotărâre 

 

Anexăm alăturat : 

1. Proiectul de Hotărâre de Consiliu Județean  

2. Adresa Parc Industrial Craiova SA nr.129/05.03.2020 de înaintare a Convocatorului AGOA 

împreună cu Dosarul de ședință AGOA din 30.03.2020   

 

 

                                                                   Administrator-Director General 

 

                                                                            Ing. Nicoli Marin  

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ  

Nr. 11733 / 17.03.2020    

                        

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A.  

 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoană juridică înființată de către Consiliul 

Județean Dolj, pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.105/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 41/2005, 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 a art. 4 alin. (1) lit. c) din 

O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare, a anexelor 1-5 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 

3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. pentru a dezbate şi aproba următoarele documente prevăzute de 

lege: 

- Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2019, pe 

baza raportului Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind 

activitatea desfășurată în anul 2019 (Anexa nr. 1) și a raportului Comisiei de Cenzori 

privind activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2019 și 

certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 (Anexa nr. 2), conform anexelor nr. 3, 4, 5 

şi 6,   

- Nota privind repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2019, 

conform anexei nr. 7,  

- Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii, inclusiv a 

Administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2019, 

 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, Detalierea indicatorilor 

economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, Gradul de realizare a 

veniturilor totale, Programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare, Măsuri de 

îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, pe baza Notei de 

fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 şi 11.6, 

- Programul de Investiții pe anul 2020, conform anexei nr. 13, pe baza Notei de 

fundamentare (Anexa nr. 13.1). 

   

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată de către Consiliul 

Județean Dolj pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în 

conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.105/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 41/2005.  



Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al 

Județului Dolj preluat de la S.C. Avioane Craiova S.A. în regim de „PARC 

INDUSTRIAL”, în baza H.G. nr. 727/2004 privind divizarea parţială a Societăţii 

Comerciale „Avioane Craiova” - S.A. şi aprobarea unor măsuri prealabile în vederea 

constituirii unui parc industrial.  

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca 

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

acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv: 

- Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, având un procent de - 99,962517 % 

- Comuna Ghercești, având un procent de - 0,002205 % 

- Comuna Pielești, având un procent de - 0,002205 % 

- Comuna Cârcea, având un procent de - 0,011024 % 

- Comuna Coșoveni, având un procent de - 0,022049 % 

Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în valoare de 4.535.400 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 49 de salariați, dar peste 9, și o cifră de 

afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este clasificată 

ca „Întreprindere mică”, autonomă, conform Legii nr. 346/2004, modificată prin O.U.G. 

nr. 139/06.12.2007. 

În perioada ianuarie – 17 iunie 2019 administrarea societații s-a făcut în sistem 

unitar de un Consiliu de Administrație care a delegat conducerea societății unuia dintre 

administratori care a devenit și Directorul General al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 

Administratorul - Director General are un Contract de Mandat încheiat cu 

societatea şi a reprezentat conducerea societății pe toată perioada anului 2019, având 

activitate permanentă. 

Consiliul de Administrație a fost compus din: 

- Penciu Paul - Cătălin – Președintele Consiliului de Administraţie  

- Nicoli Marin – Administrator - Director General  

- Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

- Dărac Aurelia - Administrator 

- Ilinca Adinel Ionel - Administrator 

Din 18.06.2019, societatea a funcţionat cu un Consiliu de Administraţie format din: 

- Penciu Paul - Cătălin – Președintele Consiliului de Administraţie  

- Nicoli Marin – Administrator - Director General  

- Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

- Dărac Aurelia - Administrator 

Activitatea societății a fost continuu supravegheată și controlată de comisia de 

cenzori compusă din: 

- Ștefănescu Magdalena Carmen – expert contabil 

- Raţă Maria 

- Olaru Nicolae 

Administratorul – Director General, în prezenţa cenzorilor şi a Consiliului de 

Administraţie, a analizat lunar rapoartele directorilor și șefilor de servicii cu privire la 

activitatea desfășurată. 

        În ceea ce priveşte investiţiile situaţia se prezintă astfel: 

- Valoarea totală a investițiilor realizate de Județul Dolj până la data de 31.12.2019 în 

zona Parc Industrial este de 38.045.343 lei, din care în interiorul Parcului Industrial 

35.534.364 lei. 



- Valoarea totală a investițiilor realizate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. până la 

data de 31.12.2019 este de 4.929.130 lei, din care în Parc Industrial Craiova 

4.779.899 lei.  

- Valoarea cheltuielilor neeligibile ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în Parc 

Industrial Craiova la data finalizării investiţiei iniţiale este de 59.726 lei. 

- Valoarea investițiilor în curs realizate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la data 

de 31.12.2019 în Parc Industrial Craiova este de 138.631 lei.  

- Valoarea investiției realizată de cei doi asociați ai Parcului Industrial Craiova până 

la sfârşitul anului 2019 este de 42.974.473 lei, din care valoarea finală a investiției 

inițiale a fost de 41.744.924 lei,  

- Valoarea cheltuielilor eligibile la data finalizării investiției inițiale (Ordinul nr. 

1231/2006 și Ordinul nr. 62/2012), este de 39.671.700 lei, compusă din: 34.935.186 

lei (investiții Județul Dolj); 4.736.514 lei (investiții S.C. Parc Industrial Craiova 

S.A.) 

- Situaţia ajutorului de stat de care a beneficiat până la data de 31.12.2019 se prezintă 

astfel: 

- costuri realizate:                                              = 39.671.700 lei;   

- ajutorul de stat până la 31.12.2019                          =   2.024.733 lei;  

- intensitatea ajutorului de stat cumulat 2006-2018    =            5,45  % 

La sfârșitul exercițiului financiar 2019 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a 

înregistrat următoarele rezultate economice:  

- Venituri din exploatare = 2.723.087 lei 

- Venituri financiare = 2.308 lei 

Total venituri = 2.725.395 lei 

- Cheltuieli de exploatare = 2.691.510 lei 

- Cheltuieli financiare = 1.880 lei 

Total cheltuieli = 2.693.390 lei 

Profit brut = 32.005 lei 

Ţinând cont de prevederile legale, se propune ca profitul anului 2019 să fie folosit 

pentru acoperirea pierderii anului 2018. 

Societatea nu deține obligații contractuale către foștii administratori sau directori 

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

Activitatea economico – financiară a societăţii a fost verificată pentru întreg anul 

fiscal 2019 de comisia de cenzori, neexistând nereguli. 

 

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost programate 

venituri în sumă de 3.487.718 lei și cheltuieli aferente în sumă de 3.455.540 lei, rezultând 

un profit brut de 32.178 lei. 

Dimensionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor de închiriere existente 

luându-se în calcul un grad de ocupare al Parcului Industrial de 100% și venituri din 

prestarea de servicii. 

Nivelul veniturilor preliminate reprezintă 100% din capacitatea Parcului Industrial. 

Profitul net va fi repartizat în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale a 

Acționarilor. 

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere, în principal, următoarele 

măsuri: 

  1. Optimizarea activității economico-financiare prin: 

-  Corelarea cheltuielilor cu veniturile; 



-  Dimensionarea personalului în funcție de volumul de activitate și salarizarea 

acestora în funcție de performanța profesională; 

-  Încasarea optimă a creanțelor; 

-  Extinderea parcului industrial cu cel puţin 20 ha spre latura de nord, prin 

preluarea acestei suprafeţe de la Statul Român; 

- Extinderea parcului industrial cu 1,5 ha spre latura de sud prin cumpărarea 

acestuia. 

2. Diversificarea numărului de servicii oferite clienților parcului, cum sunt: 

 - Încheierea de contracte cu chiriaşii pentru furnizarea de utilități, materii prime și 

servicii; 

 - Consilierea tehnică, economică și juridică și de pregătire profesională a 

locatarilor Parcului Industrial; 

 - Servicii de pregătire managerială și incubarea afacerilor.                                                         

La dimensionarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-a avut în vedere 

o activitate similară cu aceea din anul 2019. Societatea îşi va dimensiona permanent 

personalul în funcţie de volumul de activitate. 

În programul de investiții pentru anul 2020 s-au prevăzut investiții în sumă de 

13.725.600 lei.  

Acesta vizează:  

 Denumire Valoare 

investiție 

(lei) 

A. Exploatare Parc Industrial Craiova 11.159.500 

 Separări, contorizări, racorduri şi extindere utilități 350.000 

 Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile 50.000 

 Preluare active, investiţii de la rezidenţii parcului la încetarea 

activităţii 

9.900.000 

 Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esențiale 

de siguranță la incendiu la construcțiile din Parcul Industrial 

Craiova 

160.000 

 Utilaj autonom, pentru lucrul la înălţime prevăzut cu nacelă 100.000 

 Dacia Duster 90.000 

 Sistematizare acces Parc Industrial Craiova 400.000 

 Racord canalizare pluvială DN600 unitatea UI/PIC/EI 50.000 

 Dotări, din care: 59.500 

 Trusă de măsurarea rezistenței ohmice a prizelor de pământ 3.500 

 Echipamente informatice şi licenţe 10.000 

 Generator electric cu aparat electronic pentru sudură 

încorporat (invertor) 

11.000 

 Schelă mobilă pentru lucru la înălțime 10.000 

 Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de 

exploatare și mentenanță 

18.000 

 Automatizare iluminat spații comune I.A. 10.000 

B. Extindere II Parc Industrial Craiova 2.566.100 

 Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial 50.000 

 Documentaţii tehnico-economice pentru realizarea infrastructurii 

şi a reţelelor de utilităţi „Extindere II”  Parc Industrial Craiova 

100.000 

 Execuţie rețele de utilități, branșamente și racorduri 600.000 



 Extindere Parc Industrial latura de sud 1.816.100 

       TOTAL(A+B):                                                                                   13.725.600 

Notă: Investițiile vor fi realizate din surse proprii în limita fondurilor existente și 

din surse atrase. 

 

Faţă de cele prezentate se propune mandatarea doamnei Sună Monica-Leontina, 

împuternicitul Judeţului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a propune, 

susţine şi aproba în prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor documentele 

prevăzute de lege. 

. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                CONSILIER                  

    

GABRIEL AFTINESCU                                 DANIELA AVRĂMOIU  

 

 

 

                                                                     ÎNTOCMIT, 

CONSTANTIN ŞERBAN  

  



 

 

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare și Monitorizare  

Instituții Subordonate 

Nr. 11467/12.03.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  

 acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj 

 în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 

 

 

 

 
S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni, fiind 

constituită de asociații: 
1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ, 
2. Comuna Ghercești – persoană juridică de drept public, 
3. Comuna Pielești - persoană juridică de drept public, 
4. Comuna Cîrcea - persoană juridică de drept public, 
5. Comuna Coșoveni - persoană juridică de drept public  

și este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri. 

Prin adresa nr. 129/05.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 

11242/10.03.2020, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. solicită mandatarea împuternicitului 

Județului Dolj în adunarea generală ordinară a acționarilor societății pentru a propune și 

aproba materialele de pe ordinea de zi, printre care se află și proiectul actului adițional 

nr. 6 la contractele de mandat ale administratorilor, prin care obiectivele și indicatorii de 

performanță financiari și nefinanciari asumați pentru perioada 2019-2021 se actualizează 

la nivelul aprobat în BVC 2020 și aprobarea acordării componentei variabile a 

remunerației administratorilor pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de 

performanță ai Consiliului de Administrație pe anul 2019, a Raportului Comitetului de 

Nominalizare și Remunerare pe anul 2019 și a Raportului de Evaluare anual privind 

activitatea Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA pe anul 2019. 

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare 

pentru perioada 2017 – 2021 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj de către S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. prin adresa nr. 15256/17.08.2017, care cuprinde Decizia nr. 

1/C.A./16.08.2017 a consiliului de administrație, prin care se aprobă planul de 

administrare a societății pentru perioada 2017 – 2021, plan care are în componență 

principalii indicatori financiari și nefinanciari de îndeplinit. Aceștia au fost negociați și 

aprobați de autoritatea tutelară în forma prezentată în planul de administrare comunicat 

prin adresa mai sus menționată. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 195/31.08.2017, s-au stabilit 

obiectivele și indicatorii de performanță ai planului de administrare pentru perioada 2017-



2021, însă aceștia au fost modificați anual, în funcție de bugetul de venituri și cheltuieli 

aferent anului respectiv. 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) al O.U.G. 109/2011, privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, ,,Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii şi 

remuneraţia fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor 

care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie. Actul adiţional 

la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remuneraţia 

variabilă, obiectivele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi de 

adunarea generală a acţionarilor, precum şi cele din scrisoarea de aşteptări”.   

Conform art. 27, Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Norme Metodologice 

pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, 

,,Indicatorii de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, 

după caz, în următoarele situații: 

 c)  alte clauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea 

obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.” Considerăm că noul buget de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2020 se încadrează în aceste prevederi, astfel că sunt 

îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea noilor obiective și indicatori de performanță 

financiari și nefinanciari asumați de către administratori, conform Anexei nr. 12. 

 În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, ,,remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai 

consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o 

componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de 

performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a 

acționarilor. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși 

maximum 12 indemnizații fixe lunare.”   

La adresa nr. 129/05.03.2020, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a anexat Nota 

privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de administrație pe anul 

2019, conform căreia gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari este de 124,775%.   

Prin adresa mai sus menționată, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a solicitat 

mandatarea împuternicitului Județului Dolj în A.G.A. pentru a vota unele măsuri, astfel 

că se va mandata împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să 

voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor actul adițional nr. 6 la contractul de 

mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, conform Anexei nr. 16, act adițional 

ce cuprinde obiectivele și criteriile de performanță ale planului de administrare și 

principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2020-2021, precum și 

acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor pentru anul 2019. 

 Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile 

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,acționarii pot 

participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri 

acordate pentru respectiva adunare generală”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr. 183/07.07.2016, a fost desemnată persoana împuternicită să reprezinte interesele 

județului la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.  pe bază de contract de mandat. 

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 

pentru a vota în adunarea generală a acționarilor actul adițional nr. 6 la contractul de 

mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, conform Anexei nr. 16, noile 



obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari aferenți BVC 2020, 

conform Anexei nr. 12 și acordarea componentei variabile a remunerației 

administratorilor pentru anul 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

                 Larisa Răducan 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                              Ema Stancovici 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 11663 din 16.03.2020 

        

                                                                                                                             

 

            

                      

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C.  Parc Industrial Craiova S.A. 

să aprobe în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor modificarea 

organigramei și a statului de funcții  

 

 

S.C.  Parc Industrial Craiova S.A. este o societate comercială, pe acțiuni, care 

funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Dolj. Aceasta  funcționează potrivit 

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al județului Dolj preluat 

de la Avioane Craiova S.A..  

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C.  Parc Industrial 

Craiova S.A. convocată în perioada imediat următoare, se află spre aprobare organigrama 

și statul de funcții ale S.C.  Parc Industrial Craiova S.A.. 

În urma analizei documentelor înaintate de către S.C. Parc Industrial Craiova S.A., 

s-a constatat că atât organigrama cât și statul de funcții respectă legislația în domeniu, iar 

numărul de posturi aprobat la nivelul societății rămâne neschimbat. Modificarea acestora 

se impune pentru buna organizare și funcționare a instituției, în vederea optimizării 

activității structurilor funcționale din cadrul societății și pentru a face față noilor provocări 

generate de mediul economic, în vederea asigurării profitabilității societății. 

Având în vedere aspectele anterior expuse, propunem spre aprobare mandatarea 

împuterniciților Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcții în forma propusă de către S.C. Parc Industrial Craiova S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                              Șef Serviciu 

 ORGANIZARE RESURSE UMANE 

 

                          Anda NICOLAE 

                                                                                                          Întocmit, 

                                                                                                      Elena Buduru 
 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.11797/17.03.2020 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Dolj în Adunarea Generală a  Acționarilor la SC Parc Industrial 

Craiova SA 

 

 

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 reprezentantului Județului Dolj în Adunarea 

Generală a Acționarilor la SC Parc Industrial Craiova SA propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la 

SC Parc Industrial Craiova SA; 

 

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: prin proiectul de hotărâre analizat se 

respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

 

- art.111 și art.125 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.29 alin.11 și art.30 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.27 și 30 din HG  nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

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

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 



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

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

 

Avizat,                                                                                               Întocmit, 

   Director Executiv               Consilier Juridic, 

 

  DAIANA STOICA                                                                    Manea Mioara-Veronica 
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                                                                                    Anexa 1                                                                                                

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

PRIVIND: 

- ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2019 

- SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA  31.12.2019 

 
 Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 republicată, de către 

Consiliul Județean Dolj în baza Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 105/2004 modificata prin H.C.J.D. nr. 41/2005 

hotărâre prin care numărul de acționari a fost majorat la 5. 

  Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat de la . 

Avioane Craiova S.A. în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de “PARC INDUSTRIAL’’ 

  Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A în valoare de 4.535.400 lei este 100% privat și aparține 

unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind județul Dolj respectiv: 

- Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj având un procent de  - 99,962517 % 

- Comuna Ghercești având un procent de     - 0,002205% 

- Comuna Pielești având un procent de     - 0,002205% 

- Comuna Cârcea având un procent de          - 0,011024 % 

- Comuna Coșoveni având un procent de           - 0,022049 % 

 

 Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca societate pe acțiuni, 

persoana juridică de drept privat cu scop patrimonial având ca acționari 5 persoane juridice de drept 

public. 
Ca urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați dar peste 9 și o cifra de afaceri sau active sub 10 

milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este “Întreprindere mică’’, autonomă, conform Legii (346/2004 

modificată prin OUG 139/06.12.2007). 

În perioada ianuarie – 17 iunie 2019 administrarea societații s-a făcut în sistem unitar de un Consiliu 

de Administrație care a delegat conducerea societății unuia dintre administratori care a devenit și 

Directorul General al societății. Administratorul - Director General are un Contract de Mandat încheiat 

cu societatea (reprezentata de Consiliul de Administrație prin Președinte) și a reprezentat conducerea 

societății pe toată perioada anului 2019, având activitate permanentă. Potrivit legii și Actului Constitutiv, 

Consiliul de Administrație are cu societatea un Contract de Administrare – Mandat. 

Consiliul de Administrație are următoarea componență : 

- Penciu Paul Catalin – Presedinte CA 

- Nicoli Marin – Administrator Director General 

- Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

- Dărac Aurelia - Administrator 

- Ilinca Adinel Ionel – Administrator 

Din 18.06.2019, societatea a funcționat cu un Consiliu de Administrație format din: 

- Penciu Paul Cătălin – Presedinte CA 

- Nicoli Marin – Administrator Director General 

- Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

- Dărac Aurelia – Administrator 

ca urmare a renunțării la mandat a domnului Ilinca Adinel Ionel. 

     Activitatea societății a fost continu supravegheată și controlată în această perioadă de comisia de 

cenzori, formată din : 
- Ștefănescu Magdalena Carmen – expert contabil, 

http://www.parcindustrialcraiova.ro/
mailto:contact@parcindustrialcraiova.ro


- Olaru Nicolae, 

- Rață Maria. 

 Administratorul-Director General, în prezența cenzorilor și a consiliului de administrație, a analizat  lunar 

rapoartele directorilor și șefilor de servicii cu privire la activitatea desfășurată, iar opiniile exprimate și deciziile 

adoptate au fost consemnate în procese verbale.  

            Consiliul de Administrație a convocat și organizat în anul 2019 trei ședințe ale Adunării Generale a 

Acționarilor respectiv: 

  A.G.O.A. din 29.03.2019, ședință în care au fost adoptate: 

• BVC 2019 ; 

• Nota de fundamentare BVC 2019; 

• Programul de Investiții pentru anul 2019 și Nota de fundamentare pentru programul de investiții 

2019; 

• Obiectivele și Criteriile de performanță BVC 2019. 

   A.G.O.A. din 23.04.2019,ședință în care au fost adoptate: 

• Situațiile financiare ale S.C.Parc Industrial Craiova SA. pentru anul 2018, pe baza Raportului 

Consiliului de Administrație al al S.C.Parc Industrial Craiova SA. privind activitatea desfășurată 

în anul 2018, a Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2018, și a raportului 

Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul 

financiar 2018, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2018; 

• Nota privind repartizarea profitului/pierdere aferentă exercițiului financiar 2018; 

• Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului 

executiv, pentru exercițiul financiar 2018. 
             A.G.O.A. DIN 31.05.2019, sedință în care a fost aprobat: 

• Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor societății, prin care  

indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021 au fost actualizați la 

nivelul stabilit prin Hotărârea nr.1/AGOA/29.03.2019 (HCJ Dolj nr. 38/28.03.2019) de 

aprobare a BVC 2019, conform  Hotîrârii nr.1/AGOA/31.05.2019 (HCJ Dolj 

nr.87/30.05.2019) 

• Ca Dna. Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru societate actul adițional 

nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor, 

 

 Principalele activități desfășurate în anul 2019 

• Întocmirea Raportului privind activitățile desfășurate în Parcul Industrial Craiova în anul 2018 și 

transmiterea lui la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

• Novația Contractului de închiriere de la S.C. GAVRIS GEN-COM S.R.L. la S.C. S.C. NICODOREL 

COM S.R.L. pentru Unitatea nr. 5; 

• Novația Contractului de închiriere de la S.C. ELPIS S.R.L. la S.C. PRIMO TEK BUSINESS S.R.L. 

pentru Unitatea nr. 4.1; 

• Novația Contractului de închiriere de la S.C. TERRA MAGMAR MARKET S.R.L. la S.C. 

NICODOREL COM S.R.L. pentru Unitatea nr. 4; 

• Organizarea A.G.A. pentru aprobarea B.V.C.-ului și programului de investiții;  

• Încheierea Contractului de închiriere și a Contractului de A.P.S.C. cu  C.S.V. EURO MEDA  S.R.L. 

pentru Unitatea nr. 14/C6.2, reprezentând teren intravilan, curți construcții, identificat NC/CF 31438 

UAT Ghercesti; 

• Obținerea Autorizației de construire nr. 60/30.05.2019  pentru S.C. PRIMO TEK  BUSINESS 

S.R.L. pentru construcție provizorie "Service auto și service roți; 

• Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu ENERGY DISTRIBUTION SERVICES 

S.R.L.  

• Încheierea contractului de comodat cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care este operator licențiat pe raza 

UAT Ghercesti în conformitate cu normele ANRE, pentru unele mijloace fixe proprietate Parc 

Industrial Craiova S.A., în vederea  asigurării distribuției de gaze naturale prin rețeaua publică; 

• Încheierea contractului prestări servicii de pază obiective, bunuri și valori cu  ARD RL. SECURITY 

S.R.L. 

• S-a obținut Certificatul de urbanism nr.113/08.07.2019 pentru C.S.V.Euromeda S.R.L.pentru 

construcție “Depozit  materiale de construcții, echipamente sanitare și de încălzire “; 

• Încheierea Contractului de închiriere și a Contractului de A.P.S.C. cu S.C. NICODOREL COM S.R.L. 

pentru Unitatea 13.1.1, reprezentând spații de producție și administrative, spații de depozitare și teren 

liber intravilan curți construcții; 



• Novația Contractului de închiriere de la S.C. SPALATORIA PERFECT S.R.L. la SC.SPALATORIA 

COLIBRI S.R.L. pentru Unitatea nr.16; 

• Încheierea contractelor de furnizare gaze naturale cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru obiectivele 

31748-C1, C1/P5, C48/N1, 34371-C2 și C11/P11 4-5 

• Încheierea Contractul de execuție lucrări pentru proiectarea și execuția lucrării “Instalație de 

compensare a energiei electrice reactive inductiva”. 
• Încheierea Contractului de Închiriere și Contractului de APSC cu CROITORESCU MARIUS întreprindere 

individuală pentru UI B206, din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• S-a novat Contractul de închiriere de la S.C OMNIMEDICA MANUFACTURE S.R.L. la S.C. ORTOMEDICA 

S.R.L. pentru UI P01, din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• Încheierea cu S.C. CRISTUS TRANS S.R.L. a Contractului de racordare la rețeaua de energie electrica J.T. a 

Parc Industrial Craiova  

• Încheierea cu S.C. PRIMO TEK BUSINESS S.R.L.a  contractului de modificare si redimensionare a racordului 

electric existent al cladirii 31783-C1 pentru puterea electrica de 35 KVA  

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L.a  contractului de modificare și redimensionare instalatie 

electrica de 0,4 kv la imobilul NC/CF 30990 din Str. Aviatorilor nr. 10i 

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L.a  contractului de racordare la rețeaua de energie electrică J.T. 

a Parc Industrial Craiova pentru imobilul NC/CF 31723 din Str. Aviatorilor, nr. 8 R; 

• S-a obținut autorizația de construire nr. 163/25.11.2019  pentru S.C. C.S.V EUROMEDA S.R.L. pentru 

construire Depozit materiale de construcții, echipamente sanitare și de încălzire și împrejmuire latura de est;    

• Încheierea cu S.C.NICODOREL COM S.R.L.a  contractului de racordare a unității 13.1.1 la rețeaua de energie 

electrică J.T. a Parcului Industrial Craiova; 

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L.a  Contractului de execuție lucrări de alimentare tip LEA 

pentru Unitatea 14/C6.2 (EURO MEDA S.R.L.), cu disponibil de putere pentru Unitățile: 14/C3, 14/1, 14 și 

14/C6.1; 

• Încheierea cu S.C. CRISTUS TRANS S.R.L. a Contractului de prestări servicii-asigurare cu energie electrică 

de joasă tensiune 0,4 kv, pentru imobilul NC/CF 30477 UAT Ghercești, din str. Aviatorilor nr.8S 

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L a Contractului de prestări servicii-asigurare cu energie 

electrică de joasă tensiune 0,4 kv, pentru imobilul NC/CF 31723 din str. Aviatorilor nr.8R 

• Încheierea Contractului de închiriere și  Contractul de A.P.S.C. cu CINEMATIC TALES S.R.L pentru UI 106 

din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• Încheierea Contractului de închiriere și  Contractului de A.P.S.C. cu Protektor Financiar Forte BCP 2018 S.R.L 

pentru UI 103/105, din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• Încheierea Contractului de închiriere și  Contractului de A.P.S.C.cu ABC LOGISTICS & SUPPLY S.R.L. 

pentru UI P03 din Incubatorul de Afaceri Craiova. 

 De asemenea, trebuie reținut că: 

• Valoarea totală a investițiilor realizate de Parc Industrial Craiova S.A. până la data de 31.12.2019 este 

de 4.929.130 lei, din care în Parc Industrial Craiova 4.779.899 lei.  

• Valoarea cheltuielilor neeligibile ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în Parc Industrial Craiova la 

data finalizării investiției initiale (31.07.2016) este de 59.726 lei. 

• Valoarea investițiilor în curs realizate de Parc Industrial Craiova S.A. la data de 31.12.2019 în Parc 

Industrial Craiova este de 138.631 lei.  

• Valoarea totală a investițiilor realizate de JUDEȚUL DOLJ până la data de 31.12.2019 în zona Parc 

Industrial este de 38.045.343 lei, din care în interiorul Parcului Industrial 35.534.364 lei.  

• Valoarea finală a investiției realizată de cei doi asociați ai Parcului Industrial Craiova până la data de 

31.12.2019 este de 42.974.473 lei, din care valoarea finală a investiției inițiale la data de 31.07.2016 

este de 41.744.924 lei.  

• Valoarea cheltuielilor eligibile la data finalizării investiției inițiale (31.07.2016) - Ordinul nr. 

231/2006 si Ordinul nr. 62/2012, conform Procesului verbal de constatare a valorii finale a investiției 

inițiale realizatăîin Parc Industrial Craiova,înregistrat la Primăria Ghercești sub nr. 1535/05.08.2016, 

este de 39.671.700 lei, compusă din: 

     - 34.935.186 lei (investiții Judetul Dolj); 

    - 4.736.514 lei (investiții S.C. Parc Industrial Craiova S.A.) 

   

 Situația ajutorului de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2019 se prezintă astfel: 

  - costuri realizate la 31.07.2016 (val. finală a investiției inițiale)  = 39.671.700,00 lei;  

  - ajutorul de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2019   = 2.024.733,00 lei;  

  - ajutorul de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2019   

în prețuri comparate(infoeuro)      = 2.160.808,00 lei 



  - intensitatea ajutorului de stat cumulat 2006-31.12.2019  

în prețuri comparate (infoeuro)      =  5,45 % 

                           Lista agenților economici amplasați în Parc Industrial Craiova la data de 

31.12.2019 
Nr. 

crt. 

Denumirea firmei/ 

obiect activitate 

Numar 

salariati 

1. S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. 

Producere si furnizare utilitati pentru uz propriu 
14 

2. S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

Activitati ale organizatiilor economice si patronale 
28 

3. S.C. SIMT INDUSTRY S.R.L. CRAIOVA 

Fabricarea articolelor din fire metalice si constructiilor metalice si parti componente ale 

structurilor metalice 

17 

4. S.C. ORANGE STEEL S.R.L. CRAIOVA 

Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
21 

5. S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. BUCURESTI 

Depozit frigorific de produse si preparate din carne 
32 

6. S.C. MECTRAT S.R.L. GHERCESTI 

Tratarea si acoperirea metalelor 
9 

7. S.C. EUROFOAM SRL SIBIU – Punct de lucru Craiova 

Prelucrare si depozitare spume poliuretanice 
16 

8. S.C. HELIN’S TRADING S.R.L. GHERCESTI 

Activitati de servicii restaurant, alimentatie publica si servicii hoteliere 
29 

9. S.C. NICODOREL COM S.R.L. CRAIOVA 

Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 
6 

10. S.C. X-TAL S.R.L. CRAIOVA 

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat, Fabricare contructii metalice 
15 

11. S.C. SERVICII Electro-Mecanice S.R.L. GHERCESTI 

Repararea masinilor, unelte, poduri rulante; Confectii metalice 
10 

12. S.C. STRONG HOUSE S.R.L. GHERCESTI 

Cod CAEN: 259, 162, 432, 453, 522 
25 

13. 

 

S.C. SPALATORIA COLIBRI S.R.L.  

Spalare si curatare (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana 
6 

14. 

 

S.C. STIL MEDIA S.R.L. GHERCESTI 

Alte activitati de imprimare 
25 

15. S.C. GILLY TRANS S.R.L. CRAIOVA 

Transporturi rutiere de marfuri si dispecerizare 
5 

16. S.C. DIGITAL ART STUDIO S.R.L. GHERCESTI 

Alte activitati de tiparire 
6 

17. S.C. MEDIAPHARM ADVERTISING S.R.L. GHERCESTI 

Fabricarea de constructii metalice si parti componenete ale structurilor metalice 
30 

18. S.C. SITCO SERVICE S.R.L. GHERCESTI 

- Activitatea de consultanta in domeniul managementului afacerilor ; 

- Cursuri pentru formarea operatorilor pentru masini-unelte cu comanda numerica 

10 

19. DANOP STYLE DI DANIEL GHEORGHE OPREA firma individuala cu sediul social 

in Italia. Fabricare altor articole de imbracaminte 
35 

20. S.C. HEDONE CAFE S.R.L. GHERCESTI 

Activitati de prelucrare a: ciocolatei, cacao, ceaiului si cafelei 
21 

21. S.C. MAIRA MONTAJ S.R.L. BUCURESTI 

Fabricarea altor echipamente electrice 
4 

22. S.C. AVEX ELECTRIC S.R.L. BUCURESTI 

Fabricarea altor echipamente electrice 
4 

23. ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. GHERCESTI 

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate 

de patiserie 

395 

24. S.C. LIGHTS SIGN S.R.L. – D CRAIOVA 

Activitati ale agentiilor de publicitate 
4 

25. S.C. ORTOMEDICA S.R.L. 

Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice 

Activitate de birouri firmă 

5 

26. S.C. PRIMO TEK BUSINESS S.R.L. CARCEA 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 5 

27. MUZEUL DE ARTA CRAIOVA 

Reconditionare si depozitare mobilier si obiecte specifice activitatii institutiei 
1 

28. S.C. VICAM CM S.R.L. CRAIOVA 

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
3 



29. S.C. METROPOLITAN CONSULTING PROPERTIES S.R.L. GHERCESTI 

Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 
5 

30. S.C. BLUE ENERGY INC S.R.L. GHERCESTI 

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat 

Activitati de birouri firma 

12 

31 S.C.SERVPLAST S.R.L. 

Activitate de birouri firma,activitați de secretariat și servicii suport 
3 

32. S.C. C.S.V. EURO MEDA S.R.L. – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 

materialelor de construcșii și echipamentelor sanitare 
1 

33. CROITORESCU MARIUS Intreprindere Îndividuală 

Laborator încercări probe geologice și birouri firmă 
3 

34. S.C. CINEMATIC TALES S.R.L. 

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 
2 

35. S.C.PROTEKTOR FINANCIAR FORTE BCP 2018 S.R.L. 

Alte activități de tipărire 
2 

36. S.C. ABC LOGISTICS&SUPPLY S.R.L. 

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 
3 

37. S.C. TELEKOM S.A. 

Distributie utilitati 
1 

38. S.C. S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  

Distributie utilitati 
1 

39. S.C. RCS & RDS S.A. 

Distributie utilitati 
1 

40. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 

Distributie utilitati 
4 
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Situația utilizării suprafețelor și gradul de ocupare din Parc Industrial Craiova la 31.12.2019 
 Suprafața 

disponibilă 

de ocupare 

(mp) 

Suprafața 

ocupată 

(mp) 

Grad de 

ocupare 

% 

Suprafața 

desfășurată 

disponibilă de 

ocupat (mp) 

Suprafața 

desfășurată 

ocupată 

(mp) 

Procent 

de  

ocupare 

% 

Spatii de producție și 

administrative 

11.931 11.931 100 15.402 15.402 100 

Spatii producție și 

administrative Incubator 

de Afaceri Craiova 

1.018 768 75 2ț542 2.114 83 

Teren liber  56.740 56.740 100 56.740 56.740 100 

Teren liber extindere  76.800 76.800 100 76.800 76.800 100 

Total 1 – închiriere 146.489 146.239 99,9 151.484 151.056 99,7 

Spatii deservire comune 

(drumuri, parcări, spatii 

verzi și spații tehnice) 

30.642 30.642 100 30.642 30.642 100 

Spații deservire comune 

(drumuri, parcări, spatii 

verzi și spatii tehnice) 

extindere 

5.913 5.913 100 5.913 5.913 100 

Total general  183.044 182.794 99,9 188.039 187.611 99,8 

      

 

Situația utilizării suprafețelor aflate în afara Parc Industrial Craiova la 31.12.2019 

Nr. 

crt

. 

Denumire parcelă Suprafața 

parcelă 

(mp) 

 Suprafața 

ocupată 

(mp) 

 

Grad 

ocupare 

% 

1. Drum acces 7.264,04 Suprafața deservire comuna 7.264,04 100 

   Situația investițiilor realizate în Parc Industrial Craiova pana la data de 31.12.2019 

 

Nr. 

crt

. 

Denumire firmă Valoare 

(lei) 

1 Investiții - Județul Dolj 35.534.364 

2 Investiții - S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 4.799.271 



3 Investiții în curs - S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 138.631 

4 Investiții S.C. ROMTELECOM S.A. 280.202 

5 Investiții S.C. DISTRIGAZ 239.602 

A TOTAL INVESTITII  40.992.070 

REZIDENȚI 

1 S.C. Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti 2.045.808 

2 S.C. Mectrat S.R.L. Ghercesti 360.000 

3 S.C. Lights Sign S.R.L. -D  546.000 

4 S.C. Eurofoam S.R.L. Sibiu  3.755.967 

5 S.C. X-tal S.R.L. Craiova 530.560 

6 S.C. Helin’s Trading S.R.L. Ghercesti  8.738.691 

7 S.C. Nicodorel Com S.R.L. Craiova 3.366.075 

8 S.C. Servicii Electro-Mecanice S.R.L. Ghercesti 472.888 

9 S.C. Strong House S.R.L. Ghercesti 4.936.030 

10 S.C. Spalatoria Perfect S.R.L.  438.800 

11 S.C. Stil Media S.R.L. Ghercesti 3.182.268 

12 S.C. Sitco Service S.R.L. Ghercesti 187.960 

13 S.C. Gilly Trans S.R.L. Craiova 1.070.585 

14 S.C. Avioane Craiova S.A. 67.500 

15 S.C. Digital Art Studio S.R.L. Ghercesti 577.855 

16 S.C. MediaPharm Advertising S.R.L. Ghercesti 4.243.413 

17 Danop Style 123.400 

18 S.C. Hedone Cafe S.R.L. Ghercesti 2.539.254 

19 S.C. Maira Montaj S.R.L. Bucuresti 1.190.155 

20 S.C. Avex Electric S.R.L. Bucuresti 62.100 

21 S.C. Orange Steel S.R.L. Craiova 587.989 

22 S.C. Omnimedica Manufacture S.R.L. Ghercesti 154.202 

23 S.C. Primo Tek Business S.R.L. Carcea 63.040 

24 ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. Ghercesti - etapa I 

           - etapa II  

67.962.453 

10.138.633 

25 S.C. Metropolitan Consulting Properties S.R.L. 1.692.990 

B TOTAL INVESTITII REZIDENTI in ”Parc Industrial Craiova” 119.449.649 

C TOTAL GENERAL INVESTITII in ”Parc Industrial Craiova” (A+B)  

 echivalentul a 35,96 milioane EURO 2004-31.03.2019 

161.611.556 

 

 D. Investițiile realizate în exterior Parc Industrial Craiova  = 18.154.753 lei, din 

care: 

Județul Dolj (teren + reabilitare Cale de acces 1) = 2.510.946 lei 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.   = 129.859 lei 

S.C. Nextrom Industries S.R.L.    = 15.513.948 lei 

 

TOTAL INVESTIȚII ATRASE ÎN ”ZONA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA” până la data de 

31.12.2019: 

(C+D) 178.367.344 lei, adică echivalentul a 39,64 milioane EURO (1 EUR= 4,50 lei). 

Numărul maxim al locurilor de muncă create în “Parc Industrial Craiova” în perioada 

2004-31.12.2019: 1.730. 

 Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2019 

Conform Raportului A-DG( Anexa A la prezentul raport) și situațiilor financiare ale societății 

(anexate), datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019 se prezintă astfel: 

- Venituri din exploatare    = 2.723.087 lei; 

- Venituri financiare      = 2.308 lei; 
Total venituri       = 2.725.395 lei. 

- Cheltuieli de exploatare    = 2.691.510 lei; 

- Cheltuieli financiare    = 1.880 lei; 

Total cheltuieli    = 2.693.390 lei. 
Profit brut       = 32.005 lei. 



 

Ținând cont de prevederile legale, vă propunem ca: 

- profitul anului 2019 să fie folosit pentru acoperirea pierderii anului 2018. 

 

Pe baza acestor rezultate: 

 
- Directorul General a întocmit și prezentat raportul său privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa A 

la prezentul raport și raportează un grad global de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2019, 

Contractului de mandat și Planului de Management, de 127,145 %, conform “Notei privind indeplinirea 

indicatorilor de performanță ai Administratorului – Director General al Parc Industrial Craiova S.A.pe anul 

2019”, care constituie anexa A1 la prezentul raport; 

- Consiliul de Administrație raportează un grad global de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2019 

de 124,775 % conform “Notei privind indeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație 

al Parc Industrial Craiova S.A. pe anul .2019”- Anexa 8; 

- Consiliul de Administrație în conformitate cu art.36 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întocmit Raportul de evaluare anual privind activitatea desfășurată de Directorul General al Parc Industrial 

Craiova S.A. pe anul 2019 – Anexa B la prezentul raport; 

- Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. 

a întocmit conform OUG 109/2011 raportul anual referitor la remunerațiile și alte avantaje acordate 

administratorilor și directorilor conform Anexa 9. 

 Situatia Patrimoniului   

 
ACTIVE (a+b+c+d ) 4.824.400 

a) imobilizări necorporale 1.407 
b) imobilizări corporale 3.741.560 

- terenuri 1.757.900 

- construcţii 1.768.409 

       - echipamente, aparate, mijloace de transport 31.918 

- mobilier 44.701 

- imobilizări în curs 27.768 

c) active circulante, din care: 957.652 
- stocuri 3.495 

- creanţe 624.896 

- investiții pe termen scurt 2.020 

- disponibilităţi din care: 327.241 

- banca 315.202 

- casa 12.039 

d) cheltuieli în avans 123.781 

  
PASIVE 4.824.400 

- capital social 4.535.400 

- rezerve legale 7.930 

- alte rezerve 22.902 

- pierdere aferenta anilor anteriori - 179.738 

- Corecție eroare contabilă - 62.010 

- profit/pierdere 32.005 

- provizioane 33.493 

- datorii curente din care: 434.418 

• furnizori 271.769 

• personalul 36.319 
• datori buget stat și alte fonduri 55.596 

• alte datorii 70.734 

 

    Situația personalului. 

Cu toate că ștatul de funcțiuni al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prevede un număr de 39 

posturi, societatea avea angajați la data de 31.12.2019 un număr de 29 salariați , inclusiv Directorul 

General care este și administrator. 

Angajarea personalului s-a făcut în funcție de resursele financiare și de volumul activității, 

avându-se în vedere principiul profitabilității. Diferența de personal va fi angajată în funcție de 

nevoile societății. 



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

avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

Activitatea economico-financiară a societății a fost verificată pentru întreg anul 2019 de comisia 

de cenzori, neexistând nereguli. 

 

In concluzie, putem spune ca la 16 ani  de la inființare, proiectul ”PARC INDUSTRIAL 

CRAIOVA” inițiat de către Consiliul Județean Dolj este un succes și un model de bune practici 

pentru comunitățile locale din județ.     

Având în vedere cele prezente, vă solicităm aprobarea Bilanțul contabil împreună cu 

anexele sale, Contul de profit și pierdere, Datele informative și Situația Activelor Imobilizate, la 

data de 31.12.2019, Nota privind repartizarea profitului anului 2019  în forma prezentată și 

descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, inclusiv a Administratorului – Director 

General, pentru exercițiul financiar 2019. 

 

Consiliul de Administrație           Director General  

Penciu Paul-Cătălin-președinte CA  ____________________ 

 

Nicoli Marin-administrator  ___________________ __            Nicoli Marin 

 

Dărac Aurelia-administrator  ____________________ 

 

Brezniceanu Alexandru-Cosmin-administrator _____________ 

 

Ilinca Adinel-Ionel – administrator ( pâna la 18.06.2020)__________ 

 

05.03.2020 

  



 
S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

J16/1510/2004, C.U.I. 16689999  

Capital social subscris/vărsat : 4.535.400 lei       

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, Com. 

Ghercești,       

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, com. Ghercești,      Județul 

Dolj, cod poștal 207280        
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                                                                                                                                                 Anexa A 

                        RAPORT ADMINISTRATOR – DIRECTOR GENERALPRIVIND: 

- ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2019 

- SITUAȚIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2019 

 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 

republicată, de către Consiliul Județean Dolj în baza Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 105/2004 

modificata prin H.C.J.D. nr. 41/2005. Societatea are ca principala activitate administrarea patrimoniului 

privat al Județului Dolj preluat de la S.C. Avioane Craiova S.A. în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de 

“PARC INDUSTRIAL’’. 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca societate pe acțiuni, 

persoana juridică de drept privat cu scop patrimonial având ca acționari 5 persoane juridice de drept 

public, respectiv: 

- Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj având un procent de  - 99,962517 % 

- Comuna Ghercești având un procent de     - 0,002205% 

- Comuna Pielești având un procent de     - 0,002205% 

- Comuna Cârcea având un procent de          - 0,011024 % 

- Comuna Coșoveni având un procent de           - 0,022049 % 

 

Capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A în valoare de 4.535.400 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 49 de salariați dar peste 9 și o cifra de afaceri sau active 

sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este “Întreprindere mică’’, autonomă, conform 

Legii (346/2004 modificată prin OUG 139/06.12.2007). 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 administrarea societații s-a făcut în sistem unitar de un 

Consiliu de Administrație care a delegat conducerea societății unuia dintre administratori care a devenit 

și directorul general al societății. Administratorul - Director General are un Contract de Mandat încheiat 

cu societatea (reprezentată de Consiliul de Administrație prin Președinte) și a reprezentat conducerea 

societății pe toată perioada anului 2019, având activitate permanentă. Potrivit legii și Actului Constitutiv, 

administratorii au semnat  cu societatea un contracte de m andat valabile până la data de 26.05.2021. 

Consiliul de Administrație are următoarea componență : 

- Penciu Paul Catalin – Presedinte CA 

- Nicoli Marin – Administrator Director General 

- Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

- Dărac Aurelia – Administrator  

- Ilinca Adinel Ionel – Administrator 

Din 18.06.2019, societatea a funcționat cu un Consiliu de Administrație format din: 

- Penciu Paul Cătălin – Presedinte CA 

- Nicoli Marin – Administrator Director General 

- Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

- Dărac Aurelia – Administrator 

ca urmare a renunțării la mandat a domnului Ilinca Adinel Ionel. 

Activitatea societății a fost continu supravegheată și controlată în această perioadă de comisia de cenzori, 

formată din : 
- Ștefănescu Magdalena Carmen – expert contabil, 

- Olaru Nicolae, 

http://www.parcindustrialcraiova.ro/
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- Rață Maria. 

     Administratorul-Director General lunar, a prezentat în  consiliului de administrație și a analizat rapoartele 

directorilor și șefilor de servicii cu privire la activitatea desfășurată, iar opiniile exprimate și deciziile adoptate 

au fost consemnate în procese verbale. 

     Directorul General prin Consiliul de Administrație a convocat în cursul anului 2019 13 ședinte de CA și 3  

ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor în care au fost adoptate: 

CA din 30.01.2019 în care au fost aprobate: 

• Raportul Administratorului-Director General privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018–

31.12.2018 inclusiv Nota privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către 

Administratorul–Director General al Parc Industrial Craiova S.A. la 31.12.2018 care este anexă la 

raport. 

• Situațiile financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2018, pe baza raportului 

administratorului-director general și a raportului direcției economice; 

• Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018-

31.12.2018, inclusiuv Nota privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către 

Consiliul de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. la 31.12.2018 care este anexă la raport. 

CA din 28.02.2019 în care: 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S. și Direcției Economice pe luna 

Ianuarie 2019. 

• S-au  aprobat rezultatele economico-financiare ale societății la data de 31.12.2018 corectate; 

• S-au aprobat rezultatele economico-financiare ale societății pe luna Ianuarie 2019.  

CA din 13.03.2019 în care: 

• S-a aprobat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor în data de 29.03.2019 pentru: 

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si a Obiectivelor si Criteriilor  

  de  performanta aferente BVC 2019  

- Aprobarea Programului de investitii pe anul 2019 

- S-au aprobat materialele din dosarul de ședință care urmează să fie supuse dezbaterii și  

  aprobării  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

CA din 29.03.2019 în care : 

   Decizia nr.1/CA/29.03.2019 prin care au fost  aprobate: 

• Raportul Administratorului – Director General al SC Parc Industrial Craiova SA, privind activitatea  

desfășurată în anul 2018 și  situațiile financiare la data de 31.12.2018 ; 

• Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Administratorul – Director 

General al  

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2018; 

• Raportul privind evaluarea activității Directorului General al S.C. Parc Industrial Craiova 

S.A. pe anul 2018; 

• Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea 

desfășurată în anul 2018 și situațiile financiare la data de 31.12.2018; 

• Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. 

Parc  

Industrial Craiova S.A. pe anul 2018 ; 

• Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 

2018 ;  

• Raportul de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al SC Parc 

Industrial Craiova SA pe anul 2018 ; 

• Situațiile financiare  ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2018; 

• Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferent exercițiului financiar al anului 2018. 
Decizia nr.2/29.03.2019 prin care  fost aprobată : 

• Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23.04.2019, ora 16, la 

sediul societății din Comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, care a avut la ordinea de zi  

următoarele: 
- Aprobarea Situațiilor financiare ale SC Parc Industrial Craiova SA pentru anul 2018, pe baza Raportului Consiliului 

de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfășurată în anul 2018, a Notei privind 

îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 

2018, a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2018, a 

Raportului de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe 

anul 2018, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 

2018 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2018; 

- Aprobarea repartizarii profitului/pierderii aferent exercițiului financiar 2018; 



- Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 

2018. 

CA din 23.04.2019 în care: 

• S-a luat act de Raportul Administratorului-Director General privind activitatea desfășurată 

în perioada 01.01.2019-31.03.2019, inclusiv de Nota privind situația indicatorilor de 

performanță ai Administratorului –Director General al Parc Industrial Craiova S.A. la 

31.03.2019, care este anexă la raport; 

• S-a luat act de raportul de activitate al Direcției Economice pe Trimestrul I 2019 și de 

Declarația S1001 

• S-au aprobat situațiile financiare ale societății încheiate la data de 31.03.2019, pe baza 

raportului Administratorului—Director General, a raportului Direcției Economice și a 

Declarației S 1001; 

• S-a luat act de execuția BVC Trimestrul I 2019; 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice și Biroului Resurse Umane 

Secretariat pe Trimestrul I 2019; 

• S-a aprobat acordarea componentei variabile anuale a remunerației directorului general sub 

forma unei indemnizații în cuantum de 10.625 lei brut pentru activitatea din anul 2018 

• S-a aprobat Actul Adițional Nr.4 la Contractul de mandat nr. 1/DG/17.07.2017 semnat de 

administratori cu Directorul General, prin care se modifică anexa 1 la acest contract, 

respectiv se actualizează Obiectivele și Indicatorii de Performanță pentru anul 2019; 

•  S-a  împuternicit Președintele CA să semneze cu Directorul General, în numele Consiliului 

de Administrație, actul adițional nr.4 aprobat anterior. 

CA din 31.05.2019 în care: 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S., Departamentului 

Incubare Afaceri și Direcției Economice pe luna aprilie 2019; 

• S-au aprobat rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.04.2019; 

• S-a luat act de notificarea depusă de administratorul Ilinca Adinel Ionel la societate, 

înregistrată cu nr. 303/17.05.2019, prin care acesta notifică societatea cu privire la faptul 

că renunță, unilateral, la mandatul de administrator-membru neexecutiv al consiliului de 

administrație, începând cu 18.06.2019, din motive personale; 

• Se declară vacant un post de administrator neexecutiv-membru al consiliului de 

administrație la Parc Industrial Craiova S.A., începând cu data de 18.06.2019, ca urmare a 

renunțării unilaterale la mandatul de administrator-membru al Consiliului de Administrație 

al Parc Industrial Craiova S.A. a d-nului Ilinca Adinel-Ionel, conform notificării depuse de 

acesta la societate. 

CA din 24.06.2019 în care: 

Decizia nr.1/24.06.2019 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției tehnice, B.R.U.S. și Direcției 

Economice pe luna mai 2019 

• S-au aprobat rezultatele economoco-financiare ale societății pe luna mai 2019 și execuția 

BVC la 31.05.2019 

Decizia nr.2/24.06.2019 
• S-a luat act de prezentarea externalizării parțiale a activității de supraveghere și protecție 

patrimoniu(pază).Această activitate va fi efectuată de ARD SECURITY SRL, în baza contractului de prestări 

servicii de pază obiective, bunuri și valori nr.51/24.06.2019, și nr.391/24.06.2019. 

 

CA din 25.07.2019 în care : 

• S-a aprobat  Raportul Administratorului-Director General privind activitatea desfășurată în 

perioada 01.01.2019-30.06.2019, inclusiv de Nota privind situația indicatorilor de 

performanță ai Administratorului –Director General al Parc Industrial Craiova S.A. la 

30.06.2019, care este anexă la raport; 

• S-a aprobat raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2019 – 30.06.2019, inclusiv Nota privind situația indicatorilor de performanță ai CA 

la 30.06.2019, care este anexată la raport; 

• S-au aprobat situațiile financiare ale societății încheiate la data de 30.06.2019, conform 

raportărilor contabile semestriale întocmite de societate, pe baza raportului administratorului-

director general, a raportului direcției economice și a raportului comisiei de cenzori. 



CA din 23.08.2019 în care: 

• S-a luat act de  rapoartele de activitate ale Direc’iei tehnice, BRUS, Departamentul incubare 

afaceri, și al Direcției economice pe luna iulie; 

• Aprobarea rezultetelor economice-financiare ale societății la 31.07.2019. 

CA din 25.09.2019 în care: 

Decizia nr.1/25.09.2019 

• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S., Departamentului Incubare 

Afeceri și Direcției Economice pe luna August 2019.  

• Se aprobă rezultatele economico-financiare ale societății la data de 31.08.2019 și execuția BVC pe 8 luni. 

• Se ia act de declanșarea actiunii de inventariere pa anul 2019  a patrimoniului propriu și aflat în  

Administrare; 

• Se ia Act de HCJ Dolj nr.162/11.09.2019 și se aprobă mandatarea Administratorului –Director   

General Nicoli Marin să voteze in AGA la High-Tech Industry Park SA pentru preluarea în administrare 

de la CJ Dolj a Rețelei de Gaze Naturale care constituie racordul parcului industrial la rețeaua publică de 

gaze naturale a municipiului Craiova în vederea exploatării. 

Decizia nr.2/25.09.2019 

• Se  aproba deplasarea în China în perioada 12-20 octombrie 2019 în cadrul delegației Județului Dolj a d-

lui  Administrator-Director General Nicoli Marin, la vizita oficială organiztă de Consiliul Județean Dolj,  

în RP China, în Provincia Guandong și municipiul Guangzhou, inclusiv participarea acestuia la cea de a 

126 sesiune a Tîrgului Internațional Canton Fair ca reprezentant al societății. 

CA din 25.10.2019 în care  

 Decizia nr.1/25.10.2019 

• Se aprobă Raportul Administratorului –Director General privind activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2019-30.09.2019, inclusiv Nota privind situația indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari ai Administratorului – Director General al Parc Industrial Craiova, care este anexă la raport; 

• Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la data de 30.09.2019, conform situațiilor financiare 

întocmite de societate la data de 30.09.2019,pe baza raportului Administratorului – Director General, a 

raportului direcției economice și a raportului comisiei de cenzori. 

Decizia nr.2/25.10.2019 

• Se aprobă deplasarea în Anglia în perioada 5-8 noiembrie 2019 a d-lui Administrator-Director General 

Nicoli Marin și a d-lui Asistent Manager Ciceală Ion la invitația Consulului Onorific al României la 

Winchester ca reprezentanți ai societății. 

Decizia nr.3/25.10.2019 

• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S., Departamentul Incubare Afaceri și 

Direcției Economice pe primele 9 luni din 2019; 

• Se aprobă Raportul Administratorului-Director General privind deplasarea în cadrul unei delegații, din 

partea Consiliului Județea Dolj în Republica Chineză, în perioada 12-20 octombrie 2019, la o vizită 

oficială cu tema “Dezvoltarea cooperării economice,culturale și educaționale bilaterale în perioada 2019-

2024”. 

CA din 29.11.2019 în care: 

 Decizia nr.1/29.11.2019 

• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S. și Direcției Economice privind 

activitatea pe luna Octombrie 2019; 

• Se aprobă  rezultatele economico-financiare ale societății la 31.10. 2019 și execuția BVC pe 10 luni 

• Se aprobă Raportul Administratorului – Director General privind deplasarea în perioada 05-08 Noiembrie 

2019 în Anglia, la compania Portsmouth Aviation Ltd., la invitația Consulului Onorific al României la 

Winchester, înregistrată la societate cu numărul 683/22.10.2019 

 

Decizia nr.2/29.11.2019 

• Se ia act de finalizarea acțiunii de inventariere pe   anul 2019 a patrimoniului propriu și aflat în 

administrare conform PVnr. 712/31.10.2019 respectiv PV nr. 711/31.10.2019 

• Se aprobă casarea unor obiecte de inventar  

Decizia nr.3/29.11.2019 

• Se aprobă majorarea remunerației fixe lunare a directorului general al societății, față de cea stabilită prin 

Decizia nr.1/CA/18.12.2017 

• Se împuternicește Președintele CA să semneze, în numele Consiliului de Administrație, actul additional la 

Contractul de Mandat nr.1/DG/17.07.2017 semnat de administrator cu Directorul General 

CA din 23.12.2019 în care : 

 Decizia nr.1/23.12.2019. 



• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S.și Direcției economice pe luna 

noiembrie 2019; 

• Se aprobă rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.11.2019 și execuția BVC pe 11 

luni; 

• Se ia act de Execuția Programului de investiții pe 2019 la data de 30.11.2019; 

• Se ia act de dispoziția Administratorului –Director General Nr. 38/A-DG/12.12.2019 privind restrângerea 

activității societății în perioada 16.12.2019 – 14.01.2020, numai la activitățile de exploatare curentă, 

respectiv activitatea de întreținere și furnizare utilități; 

• Se ia act de rectificarea BVC 2019 la Hight-Tech Industry Park SA conform HCJ Dolj nr. 

262/12.12.2019. 

Decizia nr.2/23.12.2019 

• Se ia act de Cererea Administratorului-Director General Nr.302/18.12.2019 înregistrată la societate sub 

nr.837/18.12.2019 prin care acesta informează Consiliul de Administrație de faptul că începând cu data de 

26 noiembrie 2019 este beneficiar de pensie anticipată partială, plătită de sistemul public de pensii din 

România conform Deciziei nr. 364690/16.12.2019 a CNPP – Casa Teritorială de Pensii Dolj; 

• Se ia act de faptul că acesta se obligă sub semnătură privată să renunțe la pensie în situația în care pe 

parcursul mandatului său respectiv până la data de 17.07.2021 vor interveni modificări legislative care să 

interzică cumulul veniturilor realizate din pensie cu indemnizația de Director General să suspende plata 

pensiei pe perioada interzicerii prin lege a acestui cumul pentru a-și putea exercita cu bună credință 

mandatul de Director General al Parc Industrial Craiova SA căruia Consiliul de Administrație ia delegat 

conducerea societății. 

A.G.O.A. din 29.03.2019, ședință în care au fost adoptate: 

• BVC 2019 ; 

• Nota de fundamentare BVC 2019; 

• Programul de Investiții pentru anul 2019 și Nota de fundamentare pentru programul de investiții 2019; 

• Obiectivele și Criteriile de performanță BVC 2019. 

  A.G.O.A. din 23.04.2019,ședință în care au fost adoptate: 

•    Situațiile financiare ale S.C.Parc Industrial Craiova SA. pentru anul 2018, pe baza Raportului Consiliului 

de Administrație al al S.C.Parc Industrial Craiova SA. privind activitatea desfășurată în anul 2018, a Notei 

privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. pentru anul 2018, și a raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2018, și certificarea bilanțului contabil la 

31.12.2018; 

• Nota privind repartizarea profitului/pierdere aferentă exercițiului financiar 2018; 

• Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv, pentru 

exercițiul financiar 2018. 

         A.G.O.A. DIN 31.05.2019, sedință în care a fost aprobat: 

• Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor societății, prin care  indicatori 

economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021 au fost actualizați la nivelul stabilit prin 

Hotărârea nr.1/AGOA/29.03.2019 (HCJ Dolj nr. 38/28.03.2019) de aprobare a BVC 2019, 

conform  Hotîrârii nr.1/AGOA/31.05.2019 (HCJ Dolj nr.87/30.05.2019) 

• Ca Dna. Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru societate actul adițional nr. 5 la 

contractele de mandat ale administratorilor, 

 

 Principalele activități desfășurate în anul 2019 

• Întocmirea Raportului privind activitățile desfășurate în Parcul Industrial Craiova în anul 2018 și 

transmiterea lui la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

• Novația Contractului de închiriere și a celui de superficie de la SC GAVRIS GEN-COM S.R.L.-

societate în faliment  către firma  NICODOREL COM S.R.L. pentru Unitatea nr. 5; 

• Novația Contractului de închiriere de la S.C. ELPIS S.R.L. la S.C. PRIMO TEK BUSINESS S.R.L. 

pentru Unitatea nr. 4.1; 

• Novația Contractului de închiriere de la S.C. TERRA MAGMAR MARKET S.R.L. la S.C. 

NICODOREL COM S.R.L. pentru Unitatea nr. 4; 

• Organizarea A.G.A. pentru aprobarea B.V.C.-ului și programului de investiții;  

• Încheierea Contractului de închiriere și a Contractului de A.P.S.C. cu  C.S.V. EURO MEDA  S.R.L. 

pentru Unitatea nr. 14/C6.2, reprezentând teren intravilan, curți construcții, identificat NC/CF 31438 

UAT Ghercesti; 

• Obținerea Autorizației de construire nr. 60/30.05.2019  pentru S.C. PRIMO TEK  BUSINESS 

S.R.L. pentru construcție provizorie "Service auto și service roți; 



• Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu ENERGY DISTRIBUTION SERVICES 

S.R.L.  

• Încheierea contractului de comodat cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care este operator licențiat pe raza 

UAT Ghercesti în conformitate cu normele ANRE, pentru unele mijloace fixe proprietate Parc 

Industrial Craiova S.A., în vederea  asigurării distribuției de gaze naturale prin rețeaua publică; 

• Încheierea contractului prestări servicii de pază obiective, bunuri și valori cu  ARD RL. SECURITY 

S.R.L. 

• S-a obținut Certificatul de urbanism nr.113/08.07.2019 pentru C.S.V.Euromeda S.R.L.pentru 

construcție “Depozit  materiale de construcții, echipamente sanitare și de încălzire “; 

• Încheierea Contractului de închiriere și a Contractului de A.P.S.C. cu S.C. NICODOREL COM S.R.L. 

pentru Unitatea 13.1.1, reprezentând spații de producție și administrative, spații de depozitare și teren 

liber intravilan curți construcții; 

• Novația Contractului de închiriere de la S.C. SPALATORIA PERFECT S.R.L. la SC.SPALATORIA 

COLIBRI S.R.L. pentru Unitatea nr.16; 

• Încheierea contractelor de furnizare gaze naturale cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru obiectivele 

31748-C1, C1/P5, C48/N1, 34371-C2 și C11/P11 4-5 

• Încheierea Contractul de execuție lucrări pentru proiectarea și execuția lucrării “Instalație de 

compensare a energiei electrice reactive inductiva”. 
• Încheierea Contractului de Închiriere și Contractului de APSC cu CROITORESCU MARIUS întreprindere 

individuală pentru UI B206, din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• S-a novat Contractul de închiriere de la S.C OMNIMEDICA MANUFACTURE S.R.L. la S.C. ORTOMEDICA 

S.R.L. pentru UI P01, din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• Încheierea cu S.C. CRISTUS TRANS S.R.L. a Contractului de racordare la rețeaua de energie electrica J.T. a 

Parc Industrial Craiova  

• Încheierea cu S.C. PRIMO TEK BUSINESS S.R.L.a  contractului de modificare si redimensionare a racordului 

electric existent al cladirii 31783-C1 pentru puterea electrica de 35 KVA  

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L.a  contractului de modificare și redimensionare instalatie 

electrica de 0,4 kv la imobilul NC/CF 30990 din Str. Aviatorilor nr. 10i 

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L.a  contractului de racordare la rețeaua de energie electrică J.T. 

a Parc Industrial Craiova pentru imobilul NC/CF 31723 din Str. Aviatorilor, nr. 8 R; 

• S-a obținut autorizația de construire nr. 163/25.11.2019  pentru S.C. C.S.V EUROMEDA S.R.L. pentru 

construire Depozit materiale de construcții, echipamente sanitare și de încălzire și împrejmuire latura de est;    

• Încheierea cu S.C.NICODOREL COM S.R.L.a  contractului de racordare a unității 13.1.1 la rețeaua de energie 

electrică J.T. a Parcului Industrial Craiova; 

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L.a  Contractului de execuție lucrări de alimentare tip LEA 

pentru Unitatea 14/C6.2 (EURO MEDA S.R.L.), cu disponibil de putere pentru Unitățile: 14/C3, 14/1, 14 și 

14/C6.1; 

• Încheierea cu S.C. CRISTUS TRANS S.R.L. a Contractului de prestări servicii-asigurare cu energie electrică 

de joasă tensiune 0,4 kv, pentru imobilul NC/CF 30477 UAT Ghercești, din str. Aviatorilor nr.8S 

• Încheierea cu S.C. ALM POWER GROUP S.R.L a Contractului de prestări servicii-asigurare cu energie 

electrică de joasă tensiune 0,4 kv, pentru imobilul NC/CF 31723 din str. Aviatorilor nr.8R 

• Încheierea Contractului de închiriere și  Contractul de A.P.S.C. cu CINEMATIC TALES S.R.L pentru UI 106 

din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• Încheierea Contractului de închiriere și  Contractului de A.P.S.C. cu Protektor Financiar Forte BCP 2018 S.R.L 

pentru UI 103/105, din Incubatorul de Afaceri Craiova 

• Încheierea Contractului de închiriere și  Contractului de A.P.S.C.cu ABC LOGISTICS & SUPPLY S.R.L. 

pentru UI P03 din Incubatorul de Afaceri Craiova. 

 De asemenea, trebuie reținut că: 

• Valoarea totală a investițiilor realizate de Parc Industrial Craiova S.A. până la data de 31.12.2019 este 

de 4.929.130 lei, din care în Parc Industrial Craiova 4.779.899 lei.  

• Valoarea cheltuielilor neeligibile ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în Parc Industrial Craiova la 

data finalizării investiției initiale (31.07.2016) este de 59.726 lei. 

• Valoarea investițiilor în curs realizate de Parc Industrial Craiova S.A. la data de 31.12.2019 în Parc 

Industrial Craiova este de 138.631 lei.  

• Valoarea totală a investițiilor realizate de JUDEȚUL DOLJ până la data de 31.12.2019 în zona Parc 

Industrial este de 38.045.343 lei, din care în interiorul Parcului Industrial 35.534.364 lei.  



• Valoarea finală a investiției realizată de cei doi asociați ai Parcului Industrial Craiova până la data de 

31.12.2019 este de 42.974.473 lei, din care valoarea finală a investiției inițiale la data de 31.07.2016 

este de 41.744.924 lei.  

• Valoarea cheltuielilor eligibile la data finalizării investiției inițiale (31.07.2016) - Ordinul nr. 

231/2006 si Ordinul nr. 62/2012, conform Procesului verbal de constatare a valorii finale a investiției 

inițiale realizatăîin Parc Industrial Craiova,înregistrat la Primăria Ghercești sub nr. 1535/05.08.2016, 

este de 39.671.700 lei, compusă din: 

     - 34.935.186 lei (investiții Judetul Dolj); 

    - 4.736.514 lei (investiții S.C. Parc Industrial Craiova S.A.) 

    Situația ajutorului de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2019 se prezintă astfel: 
 

  - costuri realizate la 31.07.2016 (val. finală a investiției inițiale)  = 39.671.700,00 lei;  

  - ajutorul de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2019   = 2.024.733,00 lei;  

  - ajutorul de stat cumulat în perioada 2006 - 31.12.2019   

în prețuri comparate(infoeuro)      = 2.160.808,00 lei 

  - intensitatea ajutorului de stat cumulat 2006-31.12.2019  

în prețuri comparate (infoeuro)      =  5,45 % 

  

 Lista agenților economici amplasați în Parc Industrial Craiova la data de 31.12.2019 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea firmei/ 

obiect activitate 

Numar 

salariati 

1. S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. 

Producere si furnizare utilitati pentru uz propriu 
14 

2. S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

Activitati ale organizatiilor economice si patronale 
28 

3. S.C. SIMT INDUSTRY S.R.L. CRAIOVA 

Fabricarea articolelor din fire metalice si constructiilor metalice si parti componente ale 

structurilor metalice 

17 

4. S.C. ORANGE STEEL S.R.L. CRAIOVA 

Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
21 

5. S.C. CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. BUCURESTI 

Depozit frigorific de produse si preparate din carne 
32 

6. S.C. MECTRAT S.R.L. GHERCESTI 

Tratarea si acoperirea metalelor 
9 

7. S.C. EUROFOAM SRL SIBIU – Punct de lucru Craiova 

Prelucrare si depozitare spume poliuretanice 
16 

8. S.C. HELIN’S TRADING S.R.L. GHERCESTI 

Activitati de servicii restaurant, alimentatie publica si servicii hoteliere 
29 

9. S.C. NICODOREL COM S.R.L. CRAIOVA 

Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 
6 

10. S.C. X-TAL S.R.L. CRAIOVA 

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat, Fabricare contructii metalice 
15 

11. S.C. SERVICII Electro-Mecanice S.R.L. GHERCESTI 

Repararea masinilor, unelte, poduri rulante; Confectii metalice 
10 

12. S.C. STRONG HOUSE S.R.L. GHERCESTI 

Cod CAEN: 259, 162, 432, 453, 522 
25 

13. 

 

S.C. SPALATORIA COLIBRI S.R.L.  

Spalare si curatare (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana 
6 

14. 

 

S.C. STIL MEDIA S.R.L. GHERCESTI 

Alte activitati de imprimare 
25 

15. S.C. GILLY TRANS S.R.L. CRAIOVA 

Transporturi rutiere de marfuri si dispecerizare 
5 

16. S.C. DIGITAL ART STUDIO S.R.L. GHERCESTI 

Alte activitati de tiparire 
6 

17. S.C. MEDIAPHARM ADVERTISING S.R.L. GHERCESTI 

Fabricarea de constructii metalice si parti componenete ale structurilor metalice 
30 

18. S.C. SITCO SERVICE S.R.L. GHERCESTI 

- Activitatea de consultanta in domeniul managementului afacerilor ; 

- Cursuri pentru formarea operatorilor pentru masini-unelte cu comanda numerica 

10 

19. DANOP STYLE DI DANIEL GHEORGHE OPREA firma individuala cu sediul social 

in Italia. Fabricare altor articole de imbracaminte 
35 

20. S.C. HEDONE CAFE S.R.L. GHERCESTI 

Activitati de prelucrare a: ciocolatei, cacao, ceaiului si cafelei 
21 

21. S.C. MAIRA MONTAJ S.R.L. BUCURESTI 

Fabricarea altor echipamente electrice 
4 



22. S.C. AVEX ELECTRIC S.R.L. BUCURESTI 

Fabricarea altor echipamente electrice 
4 

23. ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. GHERCESTI 

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate 

de patiserie 

395 

24. S.C. LIGHTS SIGN S.R.L. – D CRAIOVA 

Activitati ale agentiilor de publicitate 
4 

25. S.C. ORTOMEDICA S.R.L. 

Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice 

Activitate de birouri firmă 

5 

26. S.C. PRIMO TEK BUSINESS S.R.L. CARCEA 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 5 

27. MUZEUL DE ARTA CRAIOVA 

Reconditionare si depozitare mobilier si obiecte specifice activitatii institutiei 
1 

28. S.C. VICAM CM S.R.L. CRAIOVA 

Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
3 

29. S.C. METROPOLITAN CONSULTING PROPERTIES S.R.L. GHERCESTI 

Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 
5 

30. S.C. BLUE ENERGY INC S.R.L. GHERCESTI 

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat 

Activitati de birouri firma 

12 

31 S.C.SERVPLAST S.R.L. 

Activitate de birouri firma,activitați de secretariat și servicii suport 
3 

32. S.C. C.S.V. EURO MEDA S.R.L. – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 

materialelor de construcșii și echipamentelor sanitare 
1 

33. CROITORESCU MARIUS Intreprindere Îndividuală 

Laborator încercări probe geologice și birouri firmă 
3 

34. S.C. CINEMATIC TALES S.R.L. 

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 
2 

35. S.C.PROTEKTOR FINANCIAR FORTE BCP 2018 S.R.L. 

Alte activități de tipărire 
2 

36. S.C. ABC LOGISTICS&SUPPLY S.R.L. 

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 
3 

37. S.C. TELEKOM S.A. 

Distributie utilitati 
1 

38. S.C. S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  

Distributie utilitati 
1 

39. S.C. RCS & RDS S.A. 

Distributie utilitati 
1 

40. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. 

Distributie utilitati 
4 
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 Situația utilizării suprafețelor și gradul de ocupare din Parc Industrial Craiova la 31.12.2019 

 
 Suprafața 

disponibilă 

de ocupare 

(mp) 

Suprafața 

ocupată 

(mp) 

Grad de 

ocupare 

% 

Suprafața 

desfășurată 

disponibilă de 

ocupat (mp) 

Suprafața 

desfășurată 

ocupată 

(mp) 

Procent 

de  

ocupare 

% 

Spatii de producție și 

administrative 

11.931 11.931 100 15.402 15.402 100 

Spatii producție și 

administrative Incubator 

de Afaceri Craiova 

1.018 768 75 2ț542 2.114 83 

Teren liber  56.740 56.740 100 56.740 56.740 100 

Teren liber extindere  76.800 76.800 100 76.800 76.800 100 

Total 1 – închiriere 146.489 146.239 99,9 151.484 151.056 99,7 

Spatii deservire comune 

(drumuri, parcări, spatii 

verzi și spații tehnice) 

30.642 30.642 100 30.642 30.642 100 

Spații deservire comune 

(drumuri, parcări, spatii 

verzi și spatii tehnice) 

extindere 

5.913 5.913 100 5.913 5.913 100 

Total general  183.044 182.794 99,9 188.039 187.611 99,8 

    



  Situația utilizării suprafețelor aflate în afara Parc Industrial Craiova la 31.12.2019 

 

Nr. 

crt

. 

Denumire parcelă Suprafața 

parcelă 

(mp) 

 Suprafața 

ocupată 

(mp) 

 

Grad 

ocupare 

% 

1. Drum acces 7.264,04 Suprafața deservire comuna 7.264,04 100 

  

 Situația investițiilor realizate în Parc Industrial Craiova pana la data de 31.12.2019 

 

Nr. 

crt

. 

Denumire firmă Valoare 

(lei) 

1 Investiții - Județul Dolj 35.534.364 

2 Investiții - S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 4.799.271 

3 Investiții în curs - S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 138.631 

4 Investiții S.C. ROMTELECOM S.A. 280.202 

5 Investiții S.C. DISTRIGAZ 239.602 

A TOTAL INVESTITII  40.992.070 

        

REZIDENȚI 

1 S.C. Cristim 2 Prodcom SRL Bucuresti 2.045.808 

2 S.C. Mectrat S.R.L. Ghercesti 360.000 

3 S.C. Lights Sign S.R.L. -D  546.000 

4 S.C. Eurofoam S.R.L. Sibiu  3.755.967 

5 S.C. X-tal S.R.L. Craiova 530.560 

6 S.C. Helin’s Trading S.R.L. Ghercesti  8.738.691 

7 S.C. Nicodorel Com S.R.L. Craiova 3.366.075 

8 S.C. Servicii Electro-Mecanice S.R.L. Ghercesti 472.888 

9 S.C. Strong House S.R.L. Ghercesti 4.936.030 

10 S.C. Spalatoria Perfect S.R.L.  438.800 

11 S.C. Stil Media S.R.L. Ghercesti 3.182.268 

12 S.C. Sitco Service S.R.L. Ghercesti 187.960 

13 S.C. Gilly Trans S.R.L. Craiova 1.070.585 

14 S.C. Avioane Craiova S.A. 67.500 

15 S.C. Digital Art Studio S.R.L. Ghercesti 577.855 

16 S.C. MediaPharm Advertising S.R.L. Ghercesti 4.243.413 

17 Danop Style 123.400 

18 S.C. Hedone Cafe S.R.L. Ghercesti 2.539.254 

19 S.C. Maira Montaj S.R.L. Bucuresti 1.190.155 

20 S.C. Avex Electric S.R.L. Bucuresti 62.100 

21 S.C. Orange Steel S.R.L. Craiova 587.989 

22 S.C. Omnimedica Manufacture S.R.L. Ghercesti 154.202 

23 S.C. Primo Tek Business S.R.L. Carcea 63.040 

24 ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. Ghercesti - etapa I 

           - etapa II  

67.962.453 

10.138.633 

25 S.C. Metropolitan Consulting Properties S.R.L. 1.692.990 

B TOTAL INVESTITII REZIDENTI in ”Parc Industrial Craiova” 119.449.649 

C TOTAL GENERAL INVESTITII in ”Parc Industrial Craiova” (A+B)  

 echivalentul a 35,96 milioane EURO 2004-31.03.2019 

161.611.556 

 

 D. Investițiile realizate în exterior Parc Industrial Craiova  = 18.154.753 lei, din 

care: 

Județul Dolj (teren + reabilitare Cale de acces 1) = 2.510.946 lei 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.   = 129.859 lei 

S.C. Nextrom Industries S.R.L.    = 15.513.948 lei 



 

 

TOTAL INVESTIȚII ATRASE ÎN ”ZONA PARC INDUSTRIAL CRAIOVA” până la data de 

31.12.2019: 

(C+D) 178.367.344 lei, adică echivalentul a 39,64 milioane EURO (1 EUR= 4,50 lei). 

Numărul maxim al locurilor de muncă create în “Parc Industrial Craiova” în perioada 

2004-31.12.2019: 1.730. 

La sfirsitul anului 2019 situatia investitiilor se prezintă astfel: 

a) Investiții puse în funcțiune în anul 2019 

- Instalație de compensare a energiei electrice reactive inductive – 10.080 lei 

- Sistem de umbrire  P.I.C.- 9.291,88 lei 

- Modernizare cu limitatoare de viteză a drumului interior PIC-Cale de acces 2-20.318,48  lei 

b) Investiții rămase în curs de execuție la 31 decembrie 2019 

- Sistematizare acces Parc Industrial Craiova - 4.000 lei ( începută în 2016) 

- Bransament JT Unitatea (parcel) 13.1.1  - 3.640,72 lei 

- Modificare Instalație de racordare-ALM,TG-ALM în instalație de racordare cu trei consumatori 

TG ALM1, TG ALM 2, TG Cristus Trans - 6636,15 lei 

 

- Instalație de alimentare tip LEA de 0,4 kv pt Unitatea 14/C6.2 cu disponibil de putere pentru 

unitățile U 14/C3, U 14/1, U 14, U 14/C6.1 -112.986,56 lei 

- Sistem de comunicare PIC-11.367,67 lei  

În concluzie putem spune că societatea a reușit în anul 2019 să asigure funcționarea în parametri a 

infrastructurii commune și exclusive a Parcului Industrial Craiova  

Rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2019 

Conform situațiilor financiare ale societății (anexa 2 ), datele înregistrate în Contul de profit și 

pierdere la data de 31.12.2019 se prezintă astfel: 

- Venituri din exploatare    = 2.723.087 lei; 

- Venituri financiare      = 2.308 lei; 
Total venituri       = 2.725.395 lei. 

- Cheltuieli de exploatare    = 2.691.510 lei; 

- Cheltuieli financiare    = 1.880 lei; 

Total cheltuieli    = 2.693.390 lei. 
Profit brut       = 32.005 lei 

 

Ținând cont de prevederile legale, vă propunem ca profitul anului 2019 să fie folosit pentru acoperirea pierderii 

din anii  precedenți. 

 

Situația Patrimoniului   
ACTIVE (a+b+c+d ) 4.824.400 

a) imobilizări necorporale 1.407 
b) imobilizări corporale 3.741.560 

- terenuri 1.757.900 

- construcţii 1.768.409 

       - echipamente, aparate, mijloace de transport 31.918 

- mobilier 44.701 

- imobilizări în curs 27.768 

c) active circulante, din care: 957.652 
- stocuri 3.495 

- creanţe 624.896 

- investiții pe termen scurt 2.020 

- disponibilităţi din care: 327.241 

- banca 315.202 

- casa 12.039 

d) cheltuieli în avans 123.781 

  
PASIVE 4.824.400 

- capital social 4.535.400 

- rezerve legale 7.930 

- alte rezerve 22.902 



- pierdere aferenta anilor anteriori - 179.738 

- Corecție eroare contabilă - 62.010 

- profit/pierdere 32.005 

- provizioane 33.493 

- datorii curente din care: 434.418 
• furnizori 271.769 

• personalul 36.319 
• datori buget stat și alte fonduri 55.596 

• alte datorii 70.734 

  

Menționăm că în perioada 22.07-13.08.2019 s-a desfășurat acțiunea de audit a Consiliului Județean Dolj, 

domeniile auditate fiind achiziții de produse și servicii, inventarierea patrimoniului, funcții specifice, evaluarea 
sistemului de prevenire a corupției, perioada supusă auditării fiind 01.01.2018-31.12.2018. 

 Tipul auditului a fost de regularitate. Concluziile auditorului  au fost: Nu s-au constatat deficiențe. 

    Având în vedere rezultatele financiar contabile înregistrate în evidențele societății la data de 31.12.2019 

, situația indicatorilor de performanță aferenți BVC 2019, la data de 31.12.2019 este cea din “Nota privind 

indeplinirea indicatorilor de performanță de către Administratorul – Director General al Parc Industrial 

Craiova S.A. pe anul 2019”, care constituie anexa A1 la prezentul raport. 

 De asemenea trebuie reținut că activitatea economico-financiară a societății în anul 2019 a fost verificată 

de comisia de cenzori, neexistând nereguli. 

  Situația personalului. 

Cu toate că ștatul de funcțiuni al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prevede un număr de 39 posturi, societatea 

avea angajați la data de 31. 12.2019 un număr de 29  salariați , inclusiv Directorul General care este și 

administrator. 

Angajarea personalului s-a făcut în funcție de resursele financiare și de volumul activității, 

avându-se în vedere principiul profitabilității. Diferența de personal va fi angajată în funcție de 

nevoile societății. 

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

avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 
Având în vedere cele prezente, vă solicitam să aprobați:  

- Bilanțul contabil la data de 31.12.2019, împreună cu anexele sale, Contul de profit și pierdere la 31.12.2019, 

Datele informative la 31.12.2019 și Situația Activelor Imobilizate la data de 31.12.2019 conform anexelor 

3,4,5 și 6 

- Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Administratorul-Director General al Parc 

Industrial CraiovaS.A. pe anul 2019 conform Anexei A1 

- Nota privind repartizarea profitului anului 2019 –conform  Anexei 7 

- Descărcarea de gestiune a Administratorului – Director General pentru exercițiul financiar 2019. 

 

In concluzie, putem spune ca la 16 ani  de la inființare, proiectul ”PARC INDUSTRIAL 

CRAIOVA” inițiat de către Consiliul Județean Dolj este un succes și un model de bune practici 

pentru comunitățile locale din județ.     
 

Administrator - Director General 

 

Ing. Nicoli Marin 



 
S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

J16/1510/2004, C.U.I. 16689999  

Capital social subscris/vărsat : 4.535.400 lei                                                                            

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, Com. Ghercești                                                             

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, Com. Ghercești,                                                           

Județul Dolj, cod poștal 207280                                                                                                 

www.parcindustrialcraiova.ro; contact@parcindustrialcraiova.ro 

Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179 

                                                                                     Anexa A1 

                                                                                                       NOTĂ                                                                 

                            privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Administratorul – Director General al 

                                                         Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019 

 

Având în vedere rezultatele financiar contabile înregistrate în evidențele societății la data de 31.12.2019, Directorul 

General raportează îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin BVC 2019 și angajați prin contractul de mandat, 

pe anul 2019  după cum urmează: 

 

I.OBIECTIVE FINANCIARE 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Profit brut 31.800 31.800 32.005 100,64 

2 Număr mediu de salariați 35 35 29 82,86 

3 Cheltuiala la 1.000 lei venit 990 990 988 99,80 

 

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicatori Formula de calcul 

Prevăzut 

CM 

2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare 

% 

1 Productivitatea muncii 
Venituri totale din exploatare 

Nr. mediu de salariați 
88.960 88.960 93.900 105,55 

2 Rata profitului net 
Profit net 

Venituri totale din exploatare 

0,76 

 

0,76 

 
1,17 153,95 

3 
Perioada de recuperare a 

creanțelor 

Total creanțe x 365 

Cifra de afaceri 

90 

 

 

90 
85,39 105,40 

4 
Perioada de rambursare 

a datoriilor 

Total datorii x 365 

Cifra de afaceri 

 

90 

 

90 
59,37 151,59 

5 Rata lichidității generale 
Active circulante total 

Datorii pe termen scurt 
≥1,5 ≥1,5 2,20 146,67 

 Gradul global de îndeplinire  132,63 

  

 III.  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  NEFINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Indicatori nefinanciari 

Anul 2019 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare 

% 

1 

Menținerea unui grad mediu de ocupare a 

infrastructurii exclusive a parcului industrial din total 

infrastructura exclusivă de cel puțin 

80% 80% 99,8% 124,75 

2 
Realizarea unui grad mediu de ocupare anuală a 

incubatorului de afaceri de cel puțin 
70% 70% 83% 118,57 

 Gradul global de îndeplinire  121,66 
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  IV. Principalii indicatori economici realizați  la 31.12.2019 

Nr. 

Crt. 

Indicatori financiari 

 

 

Anul 2019 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 

2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare 

% 

1 Venituri totale (lei)   3.114.390 3.114.390 2.725.395 87,51 

2 Cheltuieli totale (lei)  3.082.590 3.082.590 2.693.390 87,37 

3 Profit brut (lei) 31,800 31,800 32.005 100,64 

4 Număr mediu personal 35 35 29 82,86 

5 Productivitatea muncii pe total  

personal mediu 
88.960 88.960 93.900 105,55 

6 Cheltuieli totale la 1000 lei 

Venituri totale 
990 990 988 99,80 

 

 

 CONCLUZIE 

LUÂND ÎN CALCUL O PONDERE EGALĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI 

NEFINANCIARI AFERENȚI  EXECUȚIEI BVC LA 31.12.2019,  SE OBȚINE UN GRAD GLOBAL DE 

ÎNDEPLINIRE A  INDICATORILOR   DE PERFORMANȚĂ REALIZAT  DE ADMINISTRTORUL-

DIRECTOR GENERAL PE ANUL 2019 DE 127,145 %. 
 

 

 

Administrator – Director General 

                   Nicoli Marin 
 

 

        Întocmit: 

 Director Economic: Popica Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                    Anexa B 

RAPORT DE EVALUARE ANUAL  

                     PRIVIND  ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECTORUL GENERAL AL 

                                           PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. PE ANUL 2019  

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  Consiliul de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA a procedat la 

evaluarea activității pe anul 2017 a Directorului General Nicoli Marin căruia i-a delegate conducerea 

societății potrivit actului constitutiv și OUG 109/2011.  

Prezenta evaluare a fost efectuată în baza următoarelor documente de intrare: 
- BVC 2019 - Anexa 1 la Hotărârea nr.1/AGOA/29.03.2019 (HCJ Dolj 38/28.03.2019); 

- Contractul de Mandat nr. 1/DG.17.07.2017 al Directorul General  pentru perioada 2017-2021  

- Plan de Management al Directorului General pentru perioada 2017-2021 

- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație  pentru perioada 2017-2021  

- Actul Adițional nr. 4/23.04.2019 la Contractul de Mandat nr. 1/DG/17.07.201 7- Obiective și indicatori  de 

performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2019 încheiat de CA cu Ditrctorul General; 

- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2019 

- Formularul ANAF-S1001/5.03.2019 – Date finale pe anul 2019 - Raportarea unor indicatori economico-financiari 

la ANAF, conform OMFP nr. 2873/2016 

- Notă privind îndeplinirea  indicatorilor de performanță  de către Administratorul-Director General al  Parc 

Industrial Craiova S.A. pe anul 2019- anexa A1 

 

DATE GENERALE 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 

republicată, de către Consiliul Județean Dolj în baza Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 105/2004 

modificată prin H.C.J.D. nr. 41/2005. Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului 

privat al Județului Dolj, preluat de la S.C. Avioane Craiova S.A. în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de 

“PARC INDUSTRIAL’’. 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca societate pe acțiuni, 

persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având un capital subscris și vărsat de 4.535.400 

lei care aparține la acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv: 
- Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj având un procent de  99,962517 % 

- Comuna Ghercești având un procent de    0,002205% 

- Comuna Pielești având un procent de     0,002205% 

- Comuna Cârcea având un procent de     0,011024 % 

- Comuna Coșoveni având un procent de    0,022049 % 

Ca urmare a faptului că societatea are mai puțin de 49 de salariați, dar peste 9, și o cifră de afaceri 

sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este clasificată ca “întreprindere 

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

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019  administrarea societății s-a făcut în sistem unitar, de un 

Consiliu   de Administrație care a delegat conducerea societății potrivit OUG109/2011 și Actului 

Constitutiv al societății unuia dintre administratori, care a devenit și Director General al acesteia. 

Potrivit legii, Actului Constitutiv și Hot.nr.1/AGOA/26.05.2017 administratorii  au incheiat cu 

societatea la data de 26.05.2017 un Contract de Mandat pentru o perioada de 4 ani .  

       Potrivit legii, Actului Constitutiv și Deciziei nr.1/CA/17.07.2017, Administratorul - Director 

General Nicoli Marin,  a  încheiat cu Consiliul de Administrație un Contract de Mandat pentru 4 ani. 

La data de 23.04.2019 Consiliul de Administrație a negociat și semnat cu Directorul General Actul 

Adițional nr. 4 la Contractul de Mandat nr. 1/17.07.2017 prin care   obiectivele și indicatorii de 

performanță financiari și nefinanciari aferenți BVC 2019,  aprobați prin Hot nr.1/AGOA/29.03.2019, 

au devenit anexă la acesta. 

Sub conducerea operațională a Directorul General Nicoli Marin societatea a realizat în anul 

2019  următorii parametri economici, înregistrați în contul de profit și pierdere la 31.12.2019: 

- Venituri din exploatare    = 2.723.087 lei; 

- Venituri financiare      = 2.308 lei; 
Total venituri       = 2.725.395 lei. 



- Cheltuieli de exploatare    = 2.691.510 lei; 

- Cheltuieli financiare    = 1.880 lei; 

Total cheltuieli    = 2.693.390 lei. 
Profit brut       = 32.005 lei 

. 

În aceste condiții, situația îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 

de către Directorul General, la data de 31.12.2019 se prezintă astfel: 

I. OBIECTIVE FINANCIARE 

Nr. 

Crt. Denumire obiectiv 
Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Profit brut 31.800 31.800 32.005 100,64 

2 Număr mediu de salariați 35 35 29 82,86 

3 Cheltuiala la 1.000 lei venit 990 990 988 99,80 

 II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

indicatori 
Formula de calcul 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare 

% 

1 
Productivitatea 

muncii 

Venituri totale din 

exploatare 

Nr. mediu de salariați 

88.960 88.960 
93.900 105,55 

2 Rata profitului net 

Profit net 

Venituri totale din 

exploatare 

0,76 

 

0,76 

 
1,17 153,95 

3 

Perioada de 

recuperare a 

creanțelor 

Total creanțe x 365 

Cifra de afaceri 
90 

 

 

90 
85,39 105,40 

4 

Perioada de 

rambursare a 

datoriilor 

Total datorii x 365 

Cifra de afaceri 
 

90 

 

90 
59,37 151,59 

5 
Rata lichidității 

generale 

Active circulante total 

Datorii pe termen scurt 
≥1,5 ≥1,5 2,20 146,67 

 Gradul global de îndeplinire  132,63 

    



III  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  NEFINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Indicatori nefinanciari 

Anul 2019 

Prevăzuți 

CM 

Planificați 

BVC 
Realizați 

Procent de 

Realizare % 

1 

Menținerea unui grad mediu de ocupare a 

infrastructurii exclusive a parcului 

industrial din total infrastructura 

exclusivă de cel puțin 

80% 80% 99,8% 124,75 

2 

Realizarea unui grad mediu de ocupare 

anuală a incubatorului de afaceri de cel 

puțin 

70% 70% 83% 118,57 

 Gradul global de îndeplinire  121,66 

     IV Principalii indicatori economici realizați  la 31.12.2019 

Nr. 

Crt. 

Indicatori financiari 

 

 

Anul 2019 

Prevăzut 

în CM 

Prevăzut 

BVC 
Realizat 

Procent de 

Realizare față 

de CM 

% 

1 Venituri totale (lei)  cu provizioane 3.114.390 3.114.390 2.725.395 87,51 

2 Cheltuieli totale (lei) cu provizioane 3.082.590 3.082.590 2.693.390 87,37 

3 Profit (lei) 31,800 31,800 32.005 100,64 

4 Număr mediu personal 35 35 29 82,86 

5 Productivitatea muncii pe total  

personal mediu 
88.960 88.960 93.900 105,55 

6 Cheltuieli totale la 1000 lei 

Venituri totale 
990 990 988 99,80 

 

LUÂND ÎN CALCUL O PONDERE EGALĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI 

NEFINANCIARI AFERENȚI  EXECUȚIEI BVC LA 31.12.2019,  SE OBȚINE UN GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE 

A  INDICATORILOR   DE PERFORMANȚĂ REALIZAT  DE ADMINISTRTORUL-DIRECTOR GENERAL PE 

ANUL 2019 DE 127,145 %. 

Administratorii neexecutivi, având în vedere rezultatele financiar-contabile înregistrate în 

evidențele societății la data de 31.12.2019, și ținând cont de evaluarea  indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari pe anul 2019 prezentați mai sus, concluzionează ca aceștia au fost îndepliniți 

în proporție de peste 100%. 

 

CONCLUZIE 

       Față de cele prezentate mai sus Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova SA 

concluzionează că, prin activitatea desfășurată în anul 2019, Directorul General, Dl. Nicoli Marin, 

a respectat contractul de mandat și componenta de management a planului de administrare prin 

realizarea uni grad global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe 

anul 2019 de peste 100% respectiv de 127,14% și propun acordarea componentei variabile a 

remunerației directorului general pentru anul 2019, conform contractului de mandat. 

                                                                                                                            

                             

Penciu Paul-Cătălin-președinte CA  __________________________ 

 

Dărac Aurelia-membru CA   __________________________     

                   

Brezniceanu Alexandru-Cosmin-membru CA __________________________ 

 

Am luat la cunostință 

Administrator-Director General 

 

           Nicoli Marin 



PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.                                                                       Anexa 2 

Comisia de cenzori  

 

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI 

                     privind  activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019 la Parc Industrial Craiova S.A. 

și certificarea  bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019 

 

În baza prevederilor art. 163 din Legea 31/1990, republicată cu toate modificările la zi, inclusiv Legea nr. 441/2006, 

privind societăţile comerciale pe acţiuni, referitor la obligaţiile și răspunderile cenzorilor, Comisia de Cenzori constituită din: 

Ștefănescu Magdalena Carmen - expert contabil  

Rață Maria     - cenzor 

Olaru Nicolae,    - cenzor 

Am procedat la verificarea activității desfășurate în cursul anului 2019, la Parc Industrial Craiova S.A., și am 

constatat următoarele: 

 

1. Generalităţi 

Comisia de Cenzori, a supravegheat gestiunea societăţii și a verificat dacă documentele prezentate în justificarea 

actelor contabile au aprobările legale, a verificat prin sondaj dacă există concordanță între soldurile scriptice din fișele de 

magazie cu terenul și cu evidența contabilă analitică, a verificat intrarea bunurilor materiale, preluarea corectă în balanţele 

lunare de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, modul cum 

s-a condus evidența contabilă. 

 

2.Operaţiuni legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. are înregistrat la data de 31.12.2019 un capital social de 4.535.400 lei, împarțit în 

45.354 de acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune, cu următoarea structură: 

- Județul Dolj     45.337 actiuni 

- Comuna Ghercești    1 actiune 

- Comuna Pielești    1 actiune 

- Comuna Cârcea    5 actiuni 

- Comuna Coșoveni    10 actiuni 

              Pe parcursul perioadei menționate, structura capitalului social nu a suferit modificări. 

 

3.Inventarierea patrimoniului și modul de valorificare a rezultatelor acesteia 

În conformitate cu prevederile art.1  și 8 din Regulamentul pentru aplicarea Legii Contabilității nr. 82/1991 

republicata, O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea  și amortizarea activelor fixe  și a Normelor aprobate prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor nr.2861/2009, a fost emisa Dispoziția nr. 25/A-DG/06.09.2019 prin care s-a constituit Comisia de 

Inventariere. În baza dispoziției de inventariere s-a procedat la inventarierea patrimoniului, rezultatele inventarierii fiind 

consemnate în procesele verbale de inventariere. Nu au fost consemnate diferențe între scriptic și faptic. 

 

             4.Conturi de imobilizări 

La data de 31.12.2019, conturile de imobilizări prezintă un sold de 3.742.967 lei. Amortizarea mijloacelor fixe s-a 

calculat în funcţie de valorile stabilite și duratele normale de funcţionare stabilite prin H.G. nr. 2139/2004 privind 

aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe. 

 

4. Conturile financiare 

             În ceea ce priveşte conturile financiare, Comisia de Cenzori a verificat concordanța între evidența contabilă cu 

extrasele de cont pentru operaţiunile de depunere și de ridicare a numerarului din bancă, precum si verificarea numerarului 

din casieria societăţii, în prezența celor în drept și compararea cu soldurile care figurează în Registrul de Casa. 

În conformitate cu bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2019, nu s-au constatat diferențe la conturile de 

disponibilităţi. 

La data de 31.12.2019, conturile de disponibilităţi prezintă următoarele solduri: 

- Contul curent ING BANK    = 181.801 lei; 

- Contul garanție ETI-EUROPEAN FOOD  = 34.101 lei; 

- Contul garanție cenzori    = 360 lei; 

- Cont garantie gestionar    = 1.900 lei; 

- Contul curent Trezorerie      = 52.457 lei; 



- Cont card         = 1.151 lei; 

- Cont card euro     = 13.112 lei; 

- Cont valuta EUR        = 27.915 lei; 

- Cont valuta $        = 2.283 lei; 

- Cont valuta GBP       = 122 lei; 
- Casa         = 12.039 lei. 

Total disponibilități        = 327.241 lei. 

5.Conturi de datorii și creanțe 
În ceea ce privește datoriile societății la data de 31.12.2019, acestea sunt în sumă de 434.418 lei, din 

care: 

- Furnizori materiale și servicii      = 137.832 lei; 

- Furnizori pt.imobilizari    = 133.937 lei 

- Datorii salarii + bugete    = 91.915 lei; 

- Alte datorii      = 70.734 lei. 
În ceea ce privește creanțele acestea sunt în suma 624.896 lei, din care: 

- Clienți utilități en. electrică    = 151.978 lei; 

- Clienți diverși      = 195.100 lei; 

- Clienți chirii     = 188.890 lei; 

- Clienți în litigiu      = 33.493 lei; 

- Clienți intracomunitari    = 27.709 lei; 

- Debitori diverși      = 2.517 lei; 

- Alte creanțe       = 25.209 lei. 

 

        6. Situația Patrimoniului    
ACTIVE (a+b+c+d ) 4.824.400 

a) imobilizări necorporale 1.407 

b) imobilizări corporale 3.741.560 

- terenuri 1.757.900 

- construcţii 1.768.409 

       - echipamente, aparate, mijloace de transport 31.918 

- mobilier 44.701 

- imobilizări în curs 27.768 

c) active circulante, din care: 957.652 

- stocuri 3.495 

- creanţe 624.896 

- investiții pe termen scurt 2.020 

- disponibilităţi din care: 327.241 

- banca 315.202 

- casa 12.039 

d) cheltuieli în avans 123.781 

  
PASIVE 4.824.400 

- capital social 4.535.400 

- rezerve legale 7.930 

- alte rezerve 22.902 

- pierdere aferenta anilor anteriori - 179.738 

- Corecție eroare contabilă - 62.010 

- profit/pierdere 32.005 

- provizioane 33.493 

- datorii curente din care: 434.418 

• furnizori 271.769 

• personalul 36.319 

• datori buget stat și alte fonduri 55.596 

• alte datorii 70.734 

  

 

7.Contul de profit și pierdere 

Datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019, se prezintă astfel: 

- Venituri din exploatare    = 2.723.087 lei; 

- Venituri financiare      = 2.308 lei; 



Total venituri       = 2.725.395 lei. 

- Cheltuieli de exploatare    = 2.691.510 lei; 

- Cheltuieli financiare    = 1.880 lei; 

Total cheltuieli   = 2.693.390 lei. 

Profit brut       = 32.005 lei; 

 Concluzii: 

Rezultatul exercițiului financiar pentru anul 2019 este real, în sensul că în evidența contabilă sunt 

înregistrate sumele plătite sau de plătit pentru anul încheiat iar veniturile au fost înregistrate în momentul 

realizării lor, situațiile financiare fiind legal întocmite în concordantă cu registrele prevăzute de lege care 

sunt ținute regulat, evaluarea patrimoniului făcându-se conform regulilor stabilite pentru întocmirea și 

prezentarea situațiilor financiare. Societatea are în administrare mijloace fixe proprietate privată a 

Județului Dolj, evidențiate extrabilanțier în sumă de 38.045.343 lei.  

 

Analizând nota privind propunerea de  repartizare a profitului, comisia de cenzori susține că 

această modalitate este oportună și necesară, având în vedere prevederile Codului Fiscal. 

 

Comisia de cenzori a constatat că, pe parcursul anului 2019, administratorii, directorul general 

și funcționarii societății au desfășurat o activitate profitabilă, respectând prevederile legale, referitoare 

la gestionarea patrimonială și ale actului constitutiv și, în temeiul art.163 din Legea 31/1990 republicată, 

propune aprobarea situațiilor economico – financiare aferente anului 2019 (bilanțul contabil, contul de 

profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate) precum și descărcarea de gestiune a 

administratorilor societății, inclusiv a administratorului – Director General, pentru exercițiul financiar 

2019. 

 

 

 

 

 Comisia de cenzori 

 

- Ștefănescu Magdalena Carmen – expert contabil......................................... 

 

- Rață Maria..................................................................................................... 
 

- Olaru Nicolae................................................................................................. 

 



             (Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna 12 Anul 2019

Semnătura

Vers. 7.0.5/ 03.03.2020

Ionela-Loredana
Marusca

Digitally signed by Ionela-Loredana Marusca 
Date: 2020.03.05 10:31:34 +02'00'
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Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 4.535.400



BILANT PRESCURTAT

- lei -

F10 - pag. 1

                

Anexa 3



F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 

Anexa 4
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DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 

Anexa 5



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3

(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)



F30 - pag. 4

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5

 



F30 - pag.6

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7
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     S.C.  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.  

         

     NOTA 1 
 

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2019 

                                           - lei - 
 

 

Denumirea 

elementului de 

imobilizare 

Valoare brută 

 

Ajustări de valoare 

 (amortizări și ajustări pentru deprecierea sau 

pierdere de valoare) 

 

Sold la 

Începutul 

exercițiului 

financiar 

 

Creșteri 

 

Cedări, 

transferuri 

și alte 

reduceri 

 

Sold la 

Sfârșitul 

exercitiului 

financiar 

 

Sold la 

Începutul 

exercițiului 

financiar 

Ajustări 

înregistr. 

în cursul 

exercit. 

financiar 

Reduceri 

sau 

reluări 

Sold la 

Sfarșitul 

exerciț. 

financiar 

 

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

IMOBILIZĂRI  

NECORPORALE 

din care:  

87.584 803,00 0,00 88.387 86.051 929 0,00 86.980 

Cheltuieli de 

dezvoltare 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte imobilizări  87.584 803,00 0,00 88.387 86.051 929 0,00 86.980 

Avansuri și 

imobilizări 

necorporaleîin curs de 

execuție 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Active necorporale și 

evaluare a resurselor 

minerale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMOBILIZĂRI 

CORPORALE din 

care: 

4.883.981 173.375 19.372 5.037.984 1.144.506 151.918 0,00 1.296.424 

Terenuri  

  
1.757.900 0,00 0,00 1.757.900 0,00 0,00 0,00 1.757.900 

Construcții 

 
2.630.593 0,00 0,00 2.630.593 736.825 125.360 0,00 862.185 

Instalatii tehnice și 

mașini 
363.416 10.080 0,00 373.496 321.606 19.971 0,00 341.577 

Alte instalații,utilaje 

și mobilier 
128.072 9.292 0,00 137.364 86.075 6.587 0,00 92.662 

Avansuri acordate 

pentru imobilizări 

corporale 

0,00 110.863 0,00 110.863 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imobilizari corporale 

în curs 
4.000 43.140 19.372 27.768 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMOBILIZĂRI 

FINANCIARE din 

care: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titluri deținute ca 

imobilizări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte creanțe 

imobilizate 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  

IMOBILIZĂRI 

FINANCIARE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVE 

IMOBILIZATE 
4.971.565 174.178 19.372 5.126.371 1.230.557 152.847 0,00 1.383.404 
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Imobilizările necorporale sunt reflectate în bilanț la valoarea contabilă și sunt structurate în : 

- concesiuni ,brevete,licențe în valoare    de        28.412 lei 

- alte imobilizări necorporale  în valoare de         59.975 lei 

În categoria imobilizări necorporale  au fost înregistrate creșteri în cursul anului 2019 în valoare de 

803 lei, reprezentând: 

- Antivirus Avangate în sumă de 223,30 lei; 

- Windows home 10/64 ENG în sumă de 580 lei. 

Imobilizările corporale 

 Imobilizările corporale sunt active detinute de unitate pentru a fi utilizate in activitatea proprie,pentru 

prestari servicii, închiriere sau folosite în scopuri administrative , utilizate pe parcursul unei perioade mai mari 

de 1 an și cu o valoare mai mare decât limita prevazută de lege . 

 Imobilizările corporale cuprind : 

➢ terenuri 

➢ construcții 

➢ instalații tehnice, mijloace de transport 

➢ mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 

Terenuri  

La 31.12.2019, Parc Industrial Craiova S.A. înregistrează-deție în propriete private ‘’terenuri’’ în 

suprafață de 102.713 m.p. cu o valoare de 1.757.900 lei . 

Mijloace fixe 

În bilanț, mijloacele fixe sunt evaluate la valoarea contabilă. 

În anul 2019, societatea  a înregistrat intrări de mijloace fixe în valoare de 19.372 lei formate din: 

- Sistem de umbrire în sumă de 9.292 lei; 

- Instalație de compensare a energiei electrice reactivă inductivă în sumă de 10.080 lei. 

  Amortizarea mijloacelor fixe înregistrată pe costuri este calculată prin aplicarea metodei liniare în funcție 

de durata normală de viață stabilită conform actelor normative în vigoare (L 15/1994; H.G. 2139/2004).  

Avansuri și imobilizări corporale în curs 

În anul 2019 societatea a înregistrat avansuri pentru imobilizări corporale în curs în suma de 110.863 

lei, reprezentând instalație de alimentare P14/C6.2 cu energie electrică și iluminat public – LEA 0,4 

KV/300KVA. Totodată s-au înregistrat investiții în curs în sumă de 43.139,93, din care puneri în funcțiune în 

sumă de 19.371,88 lei.Investițiile nepuse în funcțiune constau din: 

- Branșament energie electrică unitatea 13.1.1 – 3.640,72 lei 

- Extindere ,modificare instalație en.el – 6.636,15 lei 

- Sistem de comunicare – 11.367,67 lei 

- Instalație de alimentare P14/C6.2 cu energie electrică și iluminat public – LEA 0,4 KV/300KVA. 

diferența – 2.123,51 lei. 

Imobilizările corporale în curs de execuție sunt prezentate la cost istoric(cost de achiziție pentru cele 

executate de terți). 

 

 

 

 

        ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL   DIRECTOR ECONOMIC 

 

  NICOLI MARIN            POPICA DANIELA 

 

 

 

 

 Nota: Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din situațiile financiare. 

           Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri. 
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      S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

      NOTA 2 

           

 

 

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI 

 LA DATA DE 31.12.2019 

 
             

                     -lei- 

Denumirea provizionului Sold la 

începutul 

exercițiului 

financiar 

Transferuri Sold la sfârșitul 

exercițiului 

financiar 
În cont Din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizioane pentru litigii 

(cont 1511) 

 

Provizioane pt deprecierea 

apar.si inst.tehn,mjl transport 

 

Ajustari pentru deprecierea 

creanțelor–debitori diverși 

 

Provizion pt deprecierea 

creanțelor-clienți 

33.493 0,00 0,00 33.493 

TOTAL 33.493 0,00 0,00 33.493 

 

 

 

   

În cursul anului 2019 societatea nu a constituit provizioane.  

 

 

 

 

 
          ADMINISTRATOR – DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR ECONOMIC 

 

            NICOLI MARIN            POPICA DANIELA 

 

 

 

 

 

Nota:   Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare. 

            Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri. 
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SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

NOTA 3   

     

 

 

 

            REPARTIZAREA PROFITULUI  

          

 

 

   -lei- 

DESTINAŢIA PROFITULUI SUMA 

Profit net de repartizat: 32.005 

➢ Rezerva legală 0,00 

➢ Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 32.005 

➢ Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare 0,00 

➢ Dividende de plătit 0,00 

➢ Participarea salariaţilor la profit 0,00 

➢ Profit nerepartizat 0,00 

 

 

În exercițiul financiar al anului 2019 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a înregistrat un profit net în sumă de 

32.005 lei. 

Acesta va fi folosit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți. 

 
    

 

 

 

 

        ADMINISTRATOR- DIRECTOR GENERA                          DIRECTOR ECONOMIC 

 
           NICOLI MARIN            POPICA DANIELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:   Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare.  

Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri. 
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   SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.   

      

   NOTA  4 
 

 

 

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 

LA 31.12.2019 

 

 

            - lei- 

Nr. 

Cr

t. 

Denumirea indicatorului Exercițiul financiar 

Precedent Curent 

1 Cifra de afaceri netă 2.360.470 2.670.839 

2 Venituri din producția în curs   

3 Venituri din producția de imobilizări   

4 Alte venituri din exploatare  50.236 52.248 

 I.VENITURI DIN 

EXPLOATARE(rd.1+2+3+4) 

2.410.706 2.723.087 

5 Cheltuieli cu materiile prime și materiale 

consumabile 

33.432 40.383 

6 Alte cheltuieli materiale 793 6.905 

7 Cheltuieli externe cu energia și apa 734.668 715.872 

8 Cheltuieli privind mărfurile   

9 Reduceri comerciale primite   

10 Cheltuieli cu personalul 1.326.853 1.343.907 

11 Alte cheltuieli de exploatare 495.063 584.443 

 II.CHELTUIELI DE EXPLOATARE 

(rd.5+6+7+8-9+10+11) 

2.590.809 2.691.510 

 Profit din exploatare(I-II)  31.577 

 Pierdere din exploatare(II-I) 180.103  

 

 

 

 

 

 

          ADMINISTRATOR – DIRECTOR GENERAL   DIRECTOR ECONOMIC 

 

          NICOLI MARIN                     POPICA DANIELA 

 

 

 

 

 

Notă:  Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare  

Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri 
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S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

Nota 5                      

SITUAŢIA  CREANŢELOR ȘI DATORIILOR 

LA 31.12.2019             

                                                                                                         -lei- 

Creanțe Sold la sfârșitul 

exercițiului 

financiar 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE    

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 

din care : 
624.894 624.894  

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte 

conturi asimilate(ct. 4091+4092+411+413+418) 
597.168 597.168  

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate(ct. 

425+4282) 
0,00 0,00 

 

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 

statului (ct. 

431+4382+441+4424+4428+436+444+445+446+447+4482) 

25.209 25.209 

 

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)  -  -  

Alte creanțe(ct. 453+456+4582+461+473) 2.517 2.517  

Dobânzi de încasat(ct. 5187)  -  -  

III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA 

CREANȚELOR(se scad)(ct.491+495+496) 

   

IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) 123.781  123.781 

TOTAL CREANȚE(cap. I+II+III) 624.894 624.894  
 

Creanţele comerciale în sumă de  597.168 lei, reprezintă : 

➢ Clienţi       563.675 lei 

➢ Clienți în litigiu      33.493   lei 

  

  Alte creanțe în sumă de   27.726 lei, reprezintă: 

➢ Creanțe in legatură cu personalul    0 lei 

➢ Creanțe in legatură cu bugetele de stat și asig.soc. 25.209 lei 

➢ Debitori diverși      2.517 lei 

                               -lei-                             

DATORII SOLD LA 

SFÂRȘITUL 

EXERCIȚIULUI 

FINANCIAR 

TERMEN DE EXIGIBILITATE 

SUB 1 AN 1 - 5 ANI PESTE 5 

ANI 

0 1=2+3+4 2 3 4 
I.Datorii financiare – total, din care: 1 1.008  1.008 0 
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din 

emisiuni de obligațiuni(ct.161+1681-169) 
2 0 0 0 0 

Credite bancare interne pe termen scurt și 

dobânzile 

aferente(ct.5191+5192+5197+5198) 

3 0 0 0 0 

Credite bancare externe pe termen scurt și 

dobânzile aferente( 

ct.5193+5194+5195+5198) 

4 

0 0 0 0 
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Credite bancare pe termen lung și 

dobânzile aferente(ct. 

1623+1624+1625+1682) 

5 

0 0 0 0 

Credite de la trezoreria 

statului(ct.1626+din ct.1682) 

6 
0 0 0 0 

Alte împrumuturi și dobânzile 

aferente(ct.166+167+1685+1686+1687) 
7 1.008  1.008 0 

Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări 

financiare ct.269 

8  
 0 0 

II. Alte datorii – total din care: 9 433.410 433.410 0 0 

Datorii comerciale, avansuri primite de la 

client și alte conturi 

asimilate(ct.401+403+404+405+408+419) 

10 271.769 271.769 0 0 

Datorii in legatură cu personalul și conturi 

asimilate(421+423+424+426+427+4281) 
11 41.759 41.759 0 0 

Datorii în legatură cu bugetul asigurărilor 

sociale și bugetul 

statului(ct.431+436+4381+441+4423+442

8+444+446+447+4481) 

12 55.596 55.596 0 0 

Datoriile entitătii în relatiile cu entitățile 

afiliate(ct.451) 

13 
  0 0 

Sume datorate 

acționarilor/asociaților(ct.455) 

14 
  0 0 

Alte datorii 

(ct.453+456+457+4581+462+473+509) 
15 64.286 64.286 0 0 

Dobânzi de plătit(ct.5186) 16 0 0 0 0 

III. Venituri înregistrate în 

avans(ct.472) 

17 
0 0 0 0 

TOTAL DATORII(rd.1+9+17) 434.418 433.410 1.008 0 

     Datoriile comerciale în sumă de 271.769 lei reprezintă obligaţii către furnizorii aflați în cadrul termenului de 

plată. 

Principalele datorii faţă de stat şi instituţiile publice sunt :       

                                                                                                        lei 

 Total Din care: 

Majorări şi penalităţi 

Bugetul de stat 2.854 0 

Bugetul local 0 0 

Bugetul asigurărilor sociale și fondurilor 

speciale în curs de distribuire 

44.793 0 

Total 47.647 0 

     

 

     

  ADMINISTRATOR – DIRECTOR GENERAL             DIRECTOR ECONOMIC 
 

  NICOLI MARIN           POPICA DANIELA         

 

 

Notă: Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare 

  Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri 
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S.C .PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.  

  

NOTA 6 

 

 

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 

 

 

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea „Situațiilor financiare” pentru anul  2019, sunt prezentate mai jos. 

A Bazele întocmirii situațiilor financiare 

Situațiile financiare pentru anul 2019 au fost întocmite și prezentate în conformitate cu:  

• Noile Reglementări Contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP nr. 1802/ 2014 

• Legea contab. nr 82/1991cu modificările și completările ulterioare   

• OMFP 10/2019 
 Ca  urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați dar peste 9 și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, Parc 

Industrial Craiova S.A. este “Întreprindere mică’’, este autonomă, conform Legii (346/2004 modificată prin OUG 139/06.12.2007) și este 

persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial. 

În conformitate cu prevederile din OMFP.1802/2014 Parc Industrial Craiova S.A. a întocmit Situațiile financiare anuale 

la 31.12.2019 care cuprind : 

• Bilanț  

• Cont de profit și pierdere 

• Date informative 

• Situația activelor imobilizate 

• Notele explicative la situațiile financiare anuale 

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991 situațiile financiare anuale trebuie însotite de o declarație scrisă de asumare a 

răspunderii conducerii societății pentru întocmirea situațiilor financiare anuale în conformitate cu cadrul general de raportare 

financiar aplicabil OMFP. 1802/2014 actualizat ulterior. 

Legea contabilității cu modificările și completările ulterioare stipulează la  art. 22, faptul ca Situațiile financiare anuale 

se întocmesc pe baza balanței de verificare. Moneda de raportare este: LEU 

Situațiile financiare ale anului 2019 au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în 

continuare în politicile contabile. 

 
B Imobilizări  necorporale: 

 

1. Recunoașterea imobilizărilor necorporale 

2. O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru 

entitate şi costul său poate fi evaluat în mod credibil. 

3. Programe informatice Cost/evaluare 

(1) Costurile pentru dezvoltarea și întreținerea programelor informatice sunt recunoscute ca și o cheltuială în momentul 

în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic și identificabil care este controlat de societate și este 

probabil că va genera beneficii economice depășind costul initial, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca 

imobilizari necorporale. 

 (2) Amortizarea Cheltuielilor privind  programele informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniară pe o 

perioada de 3 ani. 

   4.    Evaluarea la data bilanţului 

O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare. 

5.    Cedarea 

(1) O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor 

nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa. 

    (2) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, 

cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. 

     (3) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării 

sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa 

neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi sunt prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, 

după caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", 

după caz. 
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C Imobilizări corporale 

 

   6.   Recunoaşterea imobilizărilor corporale 
  (1)  Imobilizările corporale reprezintă active care: 

i. sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate 

terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative 

 și 

ii. sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 
(2) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri 

acordate furnizorilor de imobilizări corporale şi imobilizări corporale în curs de execuţie. 
(3) Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate 

separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. O creştere a valorii 

terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii 

amortizabile a clădirii. 

   (4) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. 

      (5) Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de 

prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare. 

 

7. Cost/evaluare 

(1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată initial la costul său determinat potrivit regulilor de 

evaluare din OMFP 1802/2014 în funcție de modalitatea de intrare în societate. 

(2) Imobilizările corporale sunt  prezentate în bilanț la valoarea de intrare (cost de achiziție) , mai puțin ajustările 

cumulate de valoare. 

(3) Costul reparațiilor efectuate la imobilizarile corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, este 

recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. 

    (4) Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiile efectuate la imobilizările corporale sub forma 

cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie sa aibă ca efect imbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să 

conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial. 
    (5) Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau în 

antepriză. Acestea se evaluează la costul de producție sau costul de achiziție, după caz. 

    (6) Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în 

folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz. 

    (7) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca și pentru 

un activ achiziționat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci 

costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt 

eliminate din calculul costului acestui activ.  În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele 

acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul 

activului. 

    (8) Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile 

semnificative aduse imobilizărilor corporale care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ 

capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate. 

    (9) Activele de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul dării 

în consum. Evidența stocurilor de natura  obiectelor de inventar în folosință se urmarește extrabilanțier. 

 

 

8. Cheltuielile ulterioare 

        (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada 

în care au fost efectuate. 

  (2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de 

gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept 

cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în 

legătură cu imobilizările corporale proprii. 

  (3) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie 

recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. 
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(4) Sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investiţiile efectuate la 

imobilizările corporale. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la 

obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial. 

(5) Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor 

de întreţinere şi funcţionare. 

  (6) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în 

antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. 

  7) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în 

folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. 

 

9. Evaluarea la data bilanţului 

 O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare. 

 

     10. Amortizare: 

(1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. 

(2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la 

recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de 

utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora. 

  (3) Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se 

aşteaptă să fie consumate de entitate. 

  (4) Metoda de amortizare se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeaşi natură şi având condiţii 

de utilizare identice, în funcţie de politica contabilă adoptată. 

  (5) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului 

de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale. 

  (6) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială. 

  (7)  Terenurile nu se amortizează se consideră că au o durată de viață indefinită. 

  (8) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in funcțiune 

a acestora și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economică și condițiilor de 

utilizare a acestora.             

  (9) S.C. Parc Industrial Craiova S.A. amortizează imobilizările corporale folosind regimul de amortizare  liniar, de-a 

lungul duratei de viață estimate a activelor, astfel : 

 

Activ Ani 

Construcții ................................................................ 30-50 

Instalații tehnice și masini .......................................... 3-20 

Alte instalații, utilaje și mobilier ................................ 3-15 

 

 

11. Cedarea si casarea imobilizărilor corporale 

(1)Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată 

corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere 

curent. 

(2) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare, 

cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. 

  (3) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării 

unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa 

neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după 

caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după 

caz. 
D.   Stocuri 

 

12.   Stocurile sunt active circulante: 

    a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 

    b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau 

    c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru 

prestarea de servicii. 
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  ( 1) Organizarea gestiunii stocurilor se realizează dupa: 

Metoda cantitativ-valorică  pentru materii prime ,materiale consumabile și obiecte de inventar; 

  (2)   Cost/evaluare 

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și toate costurile suportate de 

societate pentru aducerea stocurilor în forma și la locul în care se găsesc. 

 (3)   La intrarea în patrimoniu stocurile au fost evaluate astfel: 

 

• Materialele consumabile și obiectele de inventar cumpărate pe bază de factură, la costul de achiziție; 

Parc Industrial Craiova S.A. le folosește pentru desfășurarea normală a activitații, sau pentru prestarea de servicii. 

  
F Creanțe comerciale 

 

13. Creanțele comerciale se inregistrează la valoarea nominală din factură. 
Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau 

juridică. 

În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, 

respectiv de încasare. 

  Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienţi incerţi  sau în litigiu" sau în conturi analitice ale 

conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii). 

       În scopul prezentării în situaţiile financiare anuale, creanţele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.   

Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări 

ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest 

cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. 

G Numerar și echivalent în numerar 
 

14. Casa și  Conturile la bănci cuprind: 

• numerar în casă, valorile de încasat, cum sunt  disponibilităţile în lei şi valută, dobânzile aferente disponibilităţilor 

în conturile curente. 

• Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute 

încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct « 581 Viramente interne »           

• În contul  « 581 Viramente interne » se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, 

precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii 

• Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. 

• Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate. 

Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare 

sau venituri financiare, după caz. 

• Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor 

efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută. 

• Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, 

comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. 

• Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, 

se înregistrează în contabilitate la cursul comunicat de Banca Naţională a României  

• La finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, 

acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională 

a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.     

• Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, 

după caz. 
H Datorii  

  

15. Datoriile pe termen scurt sunt exigibile în 12 luni de la data bilanțului și sunt înregistrate la valoarea nominală, care 

aproximează valoarea justa a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.  

16. Datoriile pe termen lung sunt exigibile în termen de peste 12 luni de la data bilanțului. 

 Societatea nu  înregistrează la  31.12.2019 datorii pe termen lung. 
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17. Datoriile comerciale pe termen scurt, către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele 

lunii, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza 

documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor. 

• Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, 

după caz. 

•   La finele fiecărei luni creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.    

•  În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli 

financiare, după caz. 

• La scăderea din evidenţă a creanţelor şi datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entităţile trebuie 

să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. 

• Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică 

sau juridică. 

    În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe 

termene de plată, respectiv de încasare. 

Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se 

înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz. 

În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri:           

• Chirii, abonamente, asigurări şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri 

aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare. 

• Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, 

se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont 

trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. 

Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la 

sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere. 
I. Capitalurile proprii 

18. Acțiunile societății se regăsesc în capitalurile proprii, care se evaluează la valoarea nominală. Capitalul social exprimă 

valoarea nominală pe acțiune înmultită cu numărul de acțiuni. 

19. Capitalurile proprii  reprezintă dreptul acționarilor, asociaților asupra activelor societății dupa deducerea tuturor datoriilor. 

20. Capitalurile proprii  cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului 

financiar. 

21. Capitalul social exprima valoarea nominală a  acțiunilor sau părților sociale după caz. 

22. Capitalul social subscris și vărsat se înregistrează distinctîin contabilitate, pe baza actelor de constituire a societății și a 

documentelor justificative privind vărsamintele de capital și în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

23. Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a 

acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate. 

24. Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valută se face la cursul de schimb al pieţei valutare, 

comunicat de Banca Naţională a României, din data subscrierii. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data subscrierii 

şi cursul de la data vărsării capitalului social în valută se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, 

după caz. 
J. Conversia tranzactiilor în  moneda străină 

25. Moneda de exprimare a „Situațiilor financiare” 

Elementele incluse în situațiile financiare sunt exprimate în moneda care reflectă cel mai fidel substanța economică a 

evenimentelor și tranzacțiilor relevante pentru o societate („moneda de masurare”). 

Situațiile financiare sunt prezentate în lei. Leul nu este o monedă convertibilă în afara României. 

26. Tranzacțiile și soldurile în moneda străină 

Tranzacțiile societătii în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb de la data tranzacțiilor. Soldurile în moneda 

străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR la data bilanțului. 

Caștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină sunt recunoscute în contul e profit și 

pierdere, în cadrul rezultatului financiar. 

 

 K. Continuitatea activitatii 

27.  Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității care presupune faptul că societatea își va 

continua activitatea  în viitorul previzibil. Pentru a  evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea societătii a analizat 

previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. 
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Pe baza acestor analize, conducerea crede că societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin 

urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată. 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR – DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR ECONOMIC 

 

  NICOLI MARIN          POPICA DANIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă: Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare 

  Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri 
 



SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

NOTA 7                                                                               

 

Participații și surse de finanțare 

 
 

 Capitalul social subscris și vărsat  la 31 decembrie 2019 este în suma de 4.535.400 lei, și este deținut de următorii acționari : 

   

 1 2 3 4 5 

Denumire/Nume prenume 

acționar 

Nr. acțiuni deținute 

la 01.01.2019 

Procent deținut din 

capitalul social la 

01.01.2019 

Nr. acțiuni detinute 

la 31.12.2019 

Procent deținut din 

capitalul social la 

31.12.2019 

Valoare acțiuni 

JUD.DOLJ 45.337 99,962517 45.337 99,962517 4.533.700 

COM. GHERCEȘTI 1 0,002205 1 0,002205 100 

COM. PIELEȘTI 1 0,002205 1 0,002205 100 

COM. CÂRCEA 5 0,011024 5 0,011024 500 

COM. COȘOVENI 10 0,022049 10 0,022049 1000 

 

 

În cursul anului 2019, capitalul social nu a suportat nici creșteri nici scăderi. 

Capitalul social este împărțit într-un număr de 45.354 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune.    

 
  

 

 

       ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL      DIRECTOR ECONOMIC 

 

  NICOLI MARIN              POPICA DANIELA 

 

 
Notă : Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare . 

Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă  nu se fac alte referiri 



SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

NOTA 8  

 

 

INFORMAȚII PRIVIND 

SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR  DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE 

SUPRAVEGHERE 

  

I. Salarizarea directorilor și administratorilor: 

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 administrarea societații s-a făcut în sistem unitar, de un 

Consiliu de Administrație care a delegat conducerea societății potrivit OUG109/2011 și Actului Constitutiv 

al societății unuia dintre administratori, care a devenit și Director General al Parc Industrial Craiova SA. 

Potrivit legii, Actului Constitutiv și Hot.nr.1/AGOA/26.05.2017 administratorii  au încheiat cu 

societatea la data de 26.05.2017 un Contract de Mandat pentru o perioadă de 4 ani .  

Potrivit legii, Actului Constitutiv și Deciziei nr.1/CA/17.07.2017, Administratorul - Director 

General,  a  încheiat cu Consiliul de Administrație un Contract de Mandat pentru 4 ani. 

Administratorul-Director General a reprezentat conducerea societății pe toată perioada anului 2019, 

fiind singurul administrator executiv . 

Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație împreună cu administratorul executiv 

în cursul anului 2019, au fost de 222.127 lei. 

Societatea nu are obligații contractuale de plată a pensiilor către foștii directori și administrator și 

nu a acordat credite directorilor și administratorilor în cursul exercițiului financiar 2019. 

Avansurile de trezorerie acordate către directorii societății sunt plafonate prin decizie internă și 

reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocol efectuate în interesul societății. 

Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de 

aceștia și sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societății.Societatea nu are obligații de 

genul garanțiilor asumate în numele directorilor,administratorilor sau altor categorii de personal. 

 II.  Salariații: 

 - numărul mediu de personal calculat pentru exercițiul financiar 2019, a fost de 29 pers. 

 - numarul efectiv de personal la sfârșitul exercitiul financiar 2019 a fost de 28 pers. 

Cheltuielile cu salariile și protecția socială pentru anul 2019 au fost de 1.343.907 lei, respectiv :   

                         

  - director economic    - 68.624 lei 

  - directori adjuncți, vicepreședinți  - 96.780 lei 

  - personal TESA    - 447.327 lei 

  - personal indirect productiv   - 424.249 lei 

  - personal direct productiv(operativ)  - 272.781 lei 

   TOTAL SAL.    - 1.309.761 lei   

                       

 Cheltuiala cu contribuția asiguratorie de muncă pentru anul 2019 a fost de 34.146 lei.  

 

 
  ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL            DIRECTOR ECONOMIC 

 
 NICOLI MARIN      POPICA DANIELA 

 

 

 

Notă:   Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare  

Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri 



S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

NOTA 9 

 

 
EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI  

ECONOMICO-FINANCIARI 

-lei- 

DENUMIRE 31.12.2019 

1.Indicatori de lichiditate: 

• Indicatorul lichidității curente   =Active curente / Datorii curente =  

957.652 / 434.418 

- valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2 

- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente 

 

2,20 

• Indicatorul lichidității imediate = (Active curente - Stocuri) / Datorii 

curente =  (957.652 – 3.495) / 434.418  

(Indicatorul test acid) 

 

2,20 

2. Indicatori de risc: 

 

• Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat / Capital 

propriu  =  

Sau 

      Capital împrumutat/Capital angajat  

Unde : 

-      Capital Împrumutat = credite peste un an ; 

      -      Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu 

 0 

• Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = Profit înaintea plății 

dobânzii și impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda = Număr de 

ori 

- determină de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. 

Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității 

este considerată mai riscantă. 

 

0 

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune): 

- furnizează informații cu privire la : 

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității 

- capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile 

comerciale de bază ale entității 

 

0 

• Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) = Costul vânzărilor 

/ Stocul mediu = 47.744 / 4.664 

Sau  

Cifra de afaceri / Stocul mediu 

- aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului 

financiar 

10,24 

• Viteza de rotație a debitelor-clienți = Sold mediu clienți / Cifra de 

afaceri x 365 = 515.136 / 2.670.839 x 365 

- calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale 

- exprimă nr. de zile până la data la care debitorii își achită datoriile 

către entitate 

70,40 



O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de 

controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de 

încasat (clienți rau platnici). 

 

• Viteza de rotatie a creditelor furnizor = Sold mediu furnizori / 

Achizitii de bunuri (fara servicii) x 365 zile =113.208/47.744 x365 

- unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor 

sau cifra de afaceri. 

- aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de 

la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii 

comerciali.  

 

865,47 

• Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active 

imobilizate  = 2.670.839 / 3.742.967 

 - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin 

examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active 

imobilizate 

 

0,71 

• Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active 

= 2.670.839 / 4.389.982 
0,61 

4. Indicatori de profitabilitate 

 

• Rentabilitatea capitalului angajat = Profitul înaintea plății dobânzii și 

a impozitului pe profit / Capitalul angajat = 32.005/4.389.982 

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către 

acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și 

datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. 

0,01 

• Marja brută din vânzări  = Profitul brut din vânzări / Cifra de afaceri 

x 100 = 32.005/2.670.839 

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este 

capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de 

vânzare optim. 

1,20 

           

 

  

 

 

   ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL                                                     

DIRECTOR ECONOMIC  

 

 NICOLI MARIN                  POPICA 

DANIELA                

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Notă:   Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din situațiile financiare. 

           Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri. 



SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

 

NOTA 10 

 

ALTE INFORMAȚII  

 

a) Informații cu privire la prezentarea unității: 

 

 Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată de către Consiliul Județean Dolj 

în baza Legii 31/1990 republicată cu toate modificările la zi și a Legii 215/2001, prin H.C.J.D. 

nr. 105/2004 modificată prin H.C.J.D. nr. 41/2005. Societatea are ca principală activitate 

administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat de la Avioane Craiova S.A. în baza 

H.G. nr. 727/2004, în regim de “PARC INDUSTRIAL’’. 

 
                  Parc Industrial Craiova S.A este societate comercială pe acțiuni, persoană juridică de drept privat  

                cu scop patrimonial, 

- este inființată în România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub 

nr.J16/1510/2004 având CUI: 16689999 

 - are sediul social în com. Ghercești str. Aviatorilor nr.10. 

 

b) Informații privind relațiile unitătii cu filiale, unități asociate sau cu alte unități în care se 

dețin titluri de participare strategice: 

- nu deține titluri de participare  

- nu are filiale sau unităti asociate 

  

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, 

a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:   

     

   Nu este cazul; 

 

 d) Informații referitoare la impozitul pe profit: 

  

Proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară: 

  -  activitatea curenta  - 100% 

-  activitatea extraordinară  - 0% 

 

Reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de 

impozit aferentă perioadei 01.01.2019-31.12.2019, se prezintă astfel : 

 - profit brut         32.005 lei 

-elemente similare veniturilor       0 lei 

 -elemente similare cheltuielilor      0 lei 

 -amortizare fiscala        0 lei 

 -alte venituri neimpozabile       0 lei  

- cheltuieli cu diurna nedeductibilă      238,25 lei 

 -cheltuieli protocol ce depășesc limita legală     4.215,54 lei 

 -amenzi,penalități de întarziere      275,59 lei 

- 50% din chelt. aferente autovehic.ce nu sunt utiliz. în scopul 

activ. economice        5.573,73 lei  

 -cheltuieli cu provizioanele ce depășesc limita prevazută de lege         0 lei 

 -alte cheltuieli nedeductibile       10.246,86 lei  

 - total cheltuieli nedeductibile       20.549,97 lei 

- profit impozabil        52.554,97 lei 



- pierdere fiscală de recuperat din anii anteriori              165.950      lei 

- pierdere fiscală 2019  (165.950-52554,97)               113.395,03 lei 

         

   

e) Cifra de afaceri în suma de 2.670.839 lei este obtinută în principal din activitatea de închiriere; 

 

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului cu o importanță majoră : 

 - Nu este cazul 

 

g) Venituri și cheltuieli extraordinare 

-Nu este cazul 

  

h) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unor contracte de leasing operațional:  

- S.C.Parc Industrial Craiova S.A. nu a plătit chirii sau rate determinate de existența unui contract 

de leasing operațional încheiat. 

          

i) Onorarii cuvenite auditorilor în anul 2019: 

- Nu este cazul; 

 

j) Efecte comerciale scontate neajunse la scadență : 

 - Nu este cazul ; 

 

k) Sume de rambursat pentru datorii mai mari decât sume primite : 

 -Nu este cazul ; 

 

l) Angajamante acordate 

-Nu este cazul ; 

 

m) Angajamente primite: 

- Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL             DIRECTOR ECONOMIC 

 
  NICOLI MARIN       POPICA DANIELA 

 

 

 

 

 

 
Nota:  Datele din Notele de la 1 la 10 fac parte integrantă din Situațiile financiare  

Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se fac alte referiri 



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI 

la 31.12.2019 
 PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., cu sediul în jud.DOLJ, com. GHERCEȘTI, Str.AVIATORILOR Nr. 

10, Cod poștal 207280 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1510/2004, având codul unic de înregistrare 

16689999, funcționează la data de 31.12.2019. 

 Obiectul principal de activitate este: 

9411 - Activitati ale organizatiilor economice si patronale. 

            Activitatea preponderentă 

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 

 Societatea are un capital social de 4.535.400 lei și cont de disponibilități cod IBAN 

RO97INGB0012000024368911 deschis la ING BANK CRAIOVA. 

 

 Subsemnatul, NICOLI MARIN în calitate de Administrator – Director General la  PARC INDUSTRIAL 

CRAIOVA S.A., declară că: 

 
I. La data de 31.12.2019 s-au obținut următoarele rezultate: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea elementului Valoare(lei) 

1 

A. Venituri din exploatare 2.723.087 

B.  Cheltuieli de exploatare 2.691.510 
- Profit(A-B) 31.577 

      -      Pierdere(B-A)  - 

2 

A. Venituri financiare 2.308 

B. Cheltuieli financiare 1.880 
- Profit(A-B) 428 
- Pierdere(B-A)  - 

3 

Rezultatul curent al exercițiului financiar  
- Profit 428 
- Pierdere  - 

4 

A.Venituri extraordinare 0 

B. Cheltuieli extraordinare 0 
- Profit(A-B) 0 
- Pierdere(B-A) 0 

5 

Rezultatul brut al  exercițiului financiar  
- Profit 32.005 

      -      Pierdere  - 

6 Impozit pe profit 0 

7 Impozit pe venit 0 

8 

Rezultatul net al exercițiului financiar  
- Profit 32.005 

      -      Pierdere  - 
 

II. La data de 31.12.2019 situația activelor și pasivelor se prezintă astfel: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea elementului Valoare(lei) 

1 Active imobilizate 3.742.967 



2 Active circulante 957.652 

3 Creante 624.896 

4 
Datorii care trebuie plătite într-o perioada 

de până la un an 

434.418 

5 
Datorii care trebuie plătite într-o perioada 

mai mare de un an 

0 

 

III. Repartizare profit net 

1. Adunarea generală a acționarilor a hotărât repartizarea reultatului net al exercitiului financiar pe anul 2019 respectiv 

a profitului net, în suma de 32.005 lei, pe urmatoarele destinații 

▪ Rezerve legale     0 lei 

▪ Acoperirea pierderilor contabile  32.005 lei 

▪ Dividende     0 lei 

▪ Alte rezerve     0 lei 

▪ Profit reportat     0 lei 

2. Adunarea generală a acționarilor a hotarât ca pierderea netă, în sumă de 0 lei, să fie acoperită, cu respectarea 

prevederilor legale, din următoarele surse 

 

▪ Profitul exercițiilor financiare viitoare  0 lei 

▪ Profitul exercițiului financiar reportat  0 lei 

▪ Rezerve     0 lei 

▪ Prime de capital    0 lei 

▪ Capital social     0 lei 

▪ Alte surse     0 lei. 

IV.Societatea a condus contabilitatea în limba română și în moneda națională, a 

asigurat înregistrarea cronologică și sistematică a datelor, prelucrarea, publicarea și păstrarea 

informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații 

referitoare la activitatea desfășurată. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută s-a ținut 

atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. 

Societatea a întocmit lunar balanțe de verificare, a depus declarațiile privind impozitul 

pe profit/venit – conform normelor și reglementarilor în domeniul contabilității – utilizând 

planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrele și formularele comune 

privind activitatea financiară și contabilă, respectând normele metodologice privind 

întocmirea și utilizarea acestora. 

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii 

contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale 

Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene. 

 

 

ADMINISTRATOR – DIRECTOR GENERAL 

 

NICOLI MARIN 
 

 



 
 

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

J16/1510/2004 

C.U.I. 16689999  

Capital social subscris/vărsat : 4.535.400 lei                                                                      

Sediul social: Str. Aviatorilor, nr. 10, Com. Ghercești,                                                           

Județul Dolj, cod poștal 207280                                                                                                 

email: contact@parcindustrialcraiova.ro 

Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179 

 

 

 

                    Anexa 7 

                                                                          

 

NOTA 

 

Privind  

Repartizarea profitului   aferente anului 2019 

 

 

 

Având în vedere rezultatele economice ale anului 2019, asa cum sunt ele evidențiate în situațiile 

financiare  la data de 31.12.2019, întocmite conform prevederilor legale, respectiv în contul de profit și 

pierdere la data de 31.12.2019: 

 

  Venituri totale    2.725.395 lei 

  Cheltuieli totale   2.693.390 lei 

      _________________________________________________________ 

  Profit  brut                                   32.005 lei 

                          Impozit pe profit                                                     0 lei 

   ________________________________________________________________ 

                           Profit net                                                       32.005 lei 

 

și ținând cont  de reglementârile  legale, vă propunem să aprobați ca profitul net aferent anului 2019 în 

valoare de 32.005 lei să fie repartizat pentru acoperirea pierderii din anii precedenți 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație   Administrator - Director General 

 

       Penciu Paul-Cătălin      Nicoli Marin 

 

    

 

        Director Economic 

 

        Popica Daniela 

 

 
Comisia de Cenzori, 

 

- Ștefănescu Magdalena Carmen – expert contabil 

 

- Rață Maria 

 

- Olaru Nicolae 



 
S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

J16/1510/2004, C.U.I. 16689999  

Capital social subscris/vărsat : 4.535.400 lei                                       

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, Com. Ghercești                               

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, Com. Ghercești,                              

Județul Dolj, cod poștal 207280                                                 

www.parcindustrialcraiova.ro; contact@parcindustrialcraiova.ro 

Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179 

                                       

Anexa 8  

NOTĂ 

privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație al 

Parc Industrial Craiova S.A.  pe anul 2019  

 

Având în vedere rezultatele financiar-contabile înregistrate în evidențele societății la data de 31.12.2019, 

Consiliul de Administrație raportează  îndeplinirea indicatorilor de performanță pe 2019, după cum urmează: 

I.OBIECTIVE FINANCIARE 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Profit brut 31.800 31.800 32.005 100,64 

2 Număr mediu de salariați 35 35 29 82,86 

3 Cheltuiala la 1.000 lei venit 990 990 988 99,80 

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicatori Formula de calcul 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Productivitatea muncii 
Venituri totale din xploatare 

Nr. mediu de salariați 
88.960 88.960 93.900 105,55 

2 Rata profitului net 
Profit net 

Venituri totale din exploat. 

0,76 

 

0,76 

 
1,17 153,95 

3 
Perioada de recuperare a 

creanțelor 

Total creanțe x 365 

Cifra de afaceri 

 

90 

 

90 
85,39 105,40 

4 Rata lichidității generale 
Active circulante total 

Datorii pe termen scurt 
≥1,5 ≥1,5 2,20 146,67 

 Gradul global de îndeplinire  127,89 

 III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Indicatori nefinanciari 

Anul 2019 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 

Menținerea unui grad mediu de ocupare a 

infrastructurii exclusive a parcului industrial din total 

infrastructura exclusivă de cel puțin 

80% 80% 99,8% 124,75 

2 
Realizarea unui grad mediu de ocupare anuală a 

incubatorului de afaceri de cel puțin 
70% 70% 83% 118,57 

 Gradul global de îndeplinire  121,66 

   

 

 

http://www.parcindustrialcraiova.ro/
mailto:contact@parcindustrialcraiova.ro


 

 

 

 IV. Principalii indicatori economici realizați la 31.12.2019 

Nr. 

Crt. 

Indicatori financiari 

 

 

Anul 2019 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 

2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Venituri totale (lei)  3.114.390 3.114.390 2.725.395 87,51 

2 Cheltuieli totale (lei)  3.082.590 3.082.590 2.693.390 87,37 

3 Profit brut (lei) 31,800 31,800 32.005 100,64 

4 Număr mediu personal 35 35 29 82,86 

5 Productivitatea muncii pe total  

personal mediu 
88.960 88.960 93.900 105,55 

6 Cheltuieli totale la 1000 lei 

Venituri totale 
990 990 988 99,80 

 

 

 CONCLUZIE 

 LUÂND ÎN CALCUL O PONDERE EGALĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI 

ȘI NEFINANCIARI AFERENȚI EXEXUȚIEI BVC PE ANUL 2019 SE OBȚINE UNGRAD GLOBAL DE 

ÎNDEPLINIRE A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ  REALIZAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE 

ANUL 2019 DE 124,775 %. 

 

 

Consiliul de Administrație       

 Director General 

  

             Penciu Paul Cătălin – președinte     ___________________                          Nicoli Marin 

 

 Nicoli Marin – membru                   ___________________ 

 

 Dărac Aurelia – membru   ___________________      

 

Brezniceanu Alexandru-Cosmin - membru   ___________________ 

 
 

 

         

  



Nr.126/05.03.2020                                                                                                                    

Anexa 9 

 

RAPORT AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. PE ANUL 2019 

Întocmit în baza art.55 alin.2 din OUG 109/2011 
 

În cadrul Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova SA, conform OUG 109/2011 privind guvernanța 

corporativa a întreprinderilor publice, a fost constituit prin Decizia nr.1/CA/26.05.2017 ”Comitetul de nominalizare 

și remunerare ” format din administratorii neexecutivi, Penciu Paul-Cătălin, Dărac Aurelia și Brezniceanu Cosmin-

Alexandru. 

Referitor la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și conducerii delegate precizăm: 

Potrivit OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, alegerea și remunerația 

administratorilor societății selectați de autoritatea tutelară, Consiliul Județean Dolj, în conformitate cu procedurile 

stabilite prin OUG/2011 s-a făcut de către Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/AGOA/26.05.2017 

în baza HCJ. Dolj nr.124./25.05.2017. Prin această hotărâre au fost numiți ca administratori ai societății următoarele 

persoane: 

1. Nicoli Marin 

2. Ilinca Adinel-Ionel 

3. Dărac Aurelia 

4. Penciu Paul-Cătălin 

5. Brezniceanu Cosmin-Alexandru 

Din 18.06.2019, societatea a funcționat cu un Consiliu de Administrație format din: 

1.Penciu Paul Cătălin – Presedinte CA 

2.Nicoli Marin – Administrator Director General 

3.Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

4.Dărac Aurelia – Administrator 

       ca urmare a renunțării la mandat a domnului Ilinca Adinel Ionel. 

 

Pe parcursul anului 2019 remunerația administratorilor neexecutivi a fost de 1000 lei/lună,  stabilită prin  

Hotărârea nr.1/AGOA/18.12.2017 (HCJ Dolj nr.318/14.12.2017) așa cum a fost ea modificată prin Hotărârea 

nr.1/AGOA/18.12.2017 (HCJ Dolj nr.318/14.12.2017).  Președintele Consiliului de Administrație Penciu Paul-Cătălin 

numit prin Decizia nr.1/CA/26.05.2017 a beneficiat conform Contractului de Mandat nr.4/CA/2017 încheiat la data 

26.05.2017 și de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară a Directorului General conform 

art.16,alin.(1). 

Componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi, prevăzută la art. 18 al contractului de mandat, 

a fost stabilită prin Hotărârea nr.1/AGOA/31.08.2017 (HCJD 195/31.08.2017) așa cum a fost ea modificată prin  

Hotărârea nr.1/AGOA/27.04.2018 (HCJD 111/26.04.2018) respectiv o sumă fixă de 3125 lei ce se va acorda 

administratorilor neexecutivi ai societății în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari pe anul anterior, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare anuale. Pe anul 2019  

administratorii neexecutivi nu au beneficiat de această componentă variabilă. 

Contractele de mandat ale administratorilor sunt valabile 4 ani, adică până la data de 26.05.2021. 

Conform Actului constitutiv și OUG 109/2011, Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății prin 

Decizia nr.1/CA/17.07.2017 dlui. Nicoli Marin cu care a semnat Contractul de Mandat nr.1/DG/17.07.2017 valabil 

până la data de 17 iulie 2021. Pe parcursul anului 2019, remunerația fixă lunară a  Administratorului-Director General 

Nicoli Marin, stabilită prin Decizia nr.1/CA/18.12.2018  a fost de 10.625 lei/lună până la 31.10.2019 și de 15.000 

lei/lună începând cu 01.11.2019 conform deciziei nr.3/CA/29.11.2019. 

În aceste conditii  remunerația Administratorului-Director General Nicoli Marin conform contractului de mandat  

a fost reprezentată pe parcursul anului 2019 de o remuneraţie lunară sub forma unei indemnizații fixe de 10.625 lei 

până la 31 octombrie 2019 respectiv  de 15.000 lei/lună începând cu 01 noiembrie 2019,  ca director general, inclusiv 

o remunerație variabilă anuală sub forma unei indemnizații egale cu contravaloarea unei remunerații fixe lunare, care 

se acordă directorului general în condițiile îndeplinirii la sfârșitul anului  a indicatorilor de performanță în proporție 

de 100%. Remunerația variabilă va fi plătită în ultima zi a lunii în care se aprobă situațiile financiare pe anul precedent. 

 

Comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație a constatat că administratorii au 

realizat urmatoarele venituri în anul 2019: 

 

Nr. 

Crt. 
 Nume Prenume Administrator Calitate Venit din Venit din Venit net 



Remuneratia 

Fixa 

 

Remuneratia 

Variabila 
 

1 Penciu Paul Catalin  
            Presedinte CA-

Administrator neexecutiv 

13.800 0 8.064 

2 Darac Aurelia  
Membru CA  

Administrator neexecutiv 

12.000 0 7.020 

3 Brezniceanu Cosmin-Alexandru 
Membru CA  

Administrator neexecutiv 
12.000 0 7.020 

4 Ilinca Ionel-Adinel 
Membru CA  

Administrator neexecutiv  
5.000 0 2.925 

5 Nicoli Marin  
Membru CA-Director 

General 

Administrator executiv  

136.250  10.625 81.031 

 

În anul 2019 Directorul General a îndeplinite indicatorii de performanță stabiliți prin Contractul de Mandat 

nr.1/DG/17.07.2017 încheiat de Consiliul de Administrație cu Administratorul – Director General Nicoli Marin 

după cum urmează: 

I.OBIECTIVE FINANCIARE 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Profit brut 31.800 31.800 32.005 100,64 

2 Număr mediu de salariați 35 35 29 82,86 

3 Cheltuiala la 1.000 lei venit 990 990 988 99,80 

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicatori Formula de calcul 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare 

% 

1 Productivitatea muncii 
Venituri totale din xploatare 

Nr. mediu de salariați 
88.960 88.960 93.900 105,55 

2 Rata profitului net 
Profit net 

Venituri totale din exploat. 

0,76 

 

0,76 

 
1,17 153,95 

3 
Perioada de recuperare a 

creanțelor 

Total creanțe x 365 

Cifra de afaceri 

90 

 

 

90 
85,39 105,40 

4 
Perioada de rambursare 

a datoriilor 

Total datorii x 365 

Cifra de afaceri 

 

90 

 

90 
59,37 151,59 

5 Rata lichidității generale 
Active circulante total 

Datorii pe termen scurt 
≥1,5 ≥1,5 2,20 146,67 

 Gradul global de îndeplinire  132,63 

 

 

 

 

  III.  INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  NEFINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Indicatori nefinanciari 

Anul 2019 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare 

% 

1 

Menținerea unui grad mediu de ocupare a 

infrastructurii exclusive a parcului industrial din total 

infrastructura exclusivă de cel puțin 

80% 80% 99,8% 124,75 

2 
Realizarea unui grad mediu de ocupare anuală a 

incubatorului de afaceri de cel puțin 
70% 70% 83% 118,57 

 Gradul global de îndeplinire  121,66 

 



  LUÂND ÎN CALCUL O PONDERE EGALĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI 

NEFINANCIARI AFERENȚI  EXECUȚIEI BVC LA 31.12.2019,  SE OBȚINE UN GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE 

A  INDICATORILOR   DE PERFORMANȚĂ REALIZAT  DE ADMINISTRTORUL-DIRECTOR GENERAL PE ANUL 

2019 DE 127,145 %.  

În anul 2019 administratorii au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți  prin contractele de mandat, 

după cum urmează: 

I.OBIECTIVE FINANCIARE 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Profit brut 31.800 31.800 32.005 100,64 

2 Număr mediu de salariați 35 35 29 82,86 

3 Cheltuiala la 1.000 lei venit 990 990 988 99,80 

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Denumire indicatori Formula de calcul 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 Productivitatea muncii 
Venituri totale din xploatare 

Nr. mediu de salariați 
88.960 88.960 93.900 105,55 

2 Rata profitului net 
Profit net 

Venituri totale din exploat. 

0,76 

 

0,76 

 
1,17 153,95 

3 
Perioada de recuperare a 

creanțelor 

Total creanțe x 365 

Cifra de afaceri 

 

90 

 

90 
85,39 105,40 

4 Rata lichidității generale 
Active circulante total 

Datorii pe termen scurt 
≥1,5 ≥1,5 2,20 146,67 

 Gradul global de îndeplinire  127,89 

 III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI 

Nr. 

Crt. 
Indicatori nefinanciari 

Anul 2019 

Prevăzut 

CM 2019 

Planificat 

BVC 2019 

Realizat 

an  

2019 

Procent de 

Realizare % 

1 

Menținerea unui grad mediu de ocupare a 

infrastructurii exclusive a parcului industrial din total 

infrastructura exclusivă de cel puțin 

80% 80% 99,8% 124,75 

2 
Realizarea unui grad mediu de ocupare anuală a 

incubatorului de afaceri de cel puțin 
70% 70% 83% 118,57 

 Gradul global de îndeplinire  121,66 

 

LUÂND ÎN CALCUL O PONDERE EGALĂ A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI 

NEFINANCIARI AFERENȚI EXEXUȚIEI BVC PE ANUL 2019 SE OBȚINE UNGRAD GLOBAL DE 

ÎNDEPLINIRE A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ  REALIZAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE 

ANUL2019 DE 124,775 %. 

 

 

 

 

 

Conducerea delegată și administratorii societății nu au beneficiat în exercițiul financiar 2019: 

- de nicio schemă de pensii suplimentară sau anticipate  

- de nicio schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești  

 

CONCLUZIE 

 

Față de cele prezentate mai sus Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație 

al Parc Industrial Craiova S.A. consideră că au fost îndeplinite cerințele legale conform OUG 109/2011 privind 

remunerațiile fixe acordate Administratorului-Director General și membrilor Consiliului de Administrație pe anul 

2019 și propune acordarea remunerației variabile aferente exercițiului financiar 2019 pentru Administratorul – 



Director General Nicoli Marin și membrii Consiliului de Administrație, Penciu Paul Cătălin, Dărac Aurelia, 

Brezniceanu Cosmin –Alexandru, în conformitate cu contractele de mandat. 

 

 

 

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE 

 

Penciu Paul-Cătălin Președinte CA _______________________________ 

Dărac Aurelia membru   _______________________________ 

Brezniceanu Cosmin-Alexandru  _______________________________ 

 

 

05.03.2020 

  



Anexa 10 

 

RAPORT DE EVALUARE ANUAL 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE ADMINISTRATORII 

 PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. PE ANUL 2019 

Întocmit în baza art.30 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă 

 

Având în vedere prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, Comitetul de Audit a procedat la evaluarea activității administratorilor  Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 

2019 . 

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

- BVC 2019 - Anexa 1 la Hotărârea nr.1/AGOA/29.03.2019 (HCJ Dolj 38/28.03.2019); 

- Contractele de Mandat din 26.05.2017 ale administratorilor pentru perioada 2017-2021; 

- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2017-2021; 

- Actele Adiționale Nr.5 din 31.05.2019 la Contractele de Mandat ale administratorilor privind Obiectivele și 

indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2017-2021; 

- Obiectivele și criteriile de performanță aferenți BVC 2019 Anexa 2 la Hotărârea nr.1/AGOA/29.03.2019 

(HCJ Dolj nr.38/28.03.2019) 

- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2019; 

- Formularul ANAF S-1001 / 05.03.2019 final  pe anul 2019 – Raportarea unor indicatori economico-

financiari la ANAF conform OMFP 2873/2016; 

- Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanța ai Consiliului de Administrație pe anul 2019. 

DATE GENERALE 

Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică, înființată de către Consiliul Județean Dolj în baza pe baza 

Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 105/2004 modificată prin H.C.J.D. nr. 41/2005. 

Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj, preluat de la Avioane 

Craiova S.A. în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de “Parc Industrial”. 

Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj, ca societate pe acțiuni, persoană juridică 

de drept privat cu scop patrimonial, având un capital subscris și vărsat de 4.535.400 lei care aparține unui număr de 5 

persoane juridice de drept public, respectiv: 

- Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, având un procent de 99,962517 % 

- Comuna Ghercești, având un procent de    0,002205% 

- Comuna Pielești, având un procent de     0,002205% 

- Comuna Cârcea, având un procent de     0,011024 % 

- Comuna Coșoveni, având un procent de    0,022049 % 

Ca urmare a faptului că societatea are mai puțin de 49 de salariați, dar mai mult de 9, și o cifră de afaceri, sau 

active, cu valoare mai mică de 10 milioane euro, Parc Industrial Craiova S.A. este clasificată ca “întreprindere mică, 

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

În perioada 01.01.2019- 31.12.2019 administrarea societății s-a făcut în sistem unitar, printr-un Consiliu de 

Administrație format din 5 membri, care a delegat conducerea acesteia unuia dintre administratori, care a devenit și 

Director General al SC Parc Industrial Craiova SA.  

 

Consiliul de Administrație a avut, pe parcursul anului 2019, următoarea structură: 

- Penciu Paul Cătălin – Presedinte CA                 - administrator neexecutiv și independent 

- Nicoli Marin – membru CA                                - administrator executiv 

- Brezniceanu Cosmin Alexandru – membru CA- administrator neexecutiv și independent 

- Dărac Aurelia   - membru CA                            - administrator neexecutiv și neindependent 

- Ilinca Adinel Ionel – membru CA                      - administrator neexecutiv și independent 

până în data de 17.06.2019 

Din 18.06.2019, societatea a funcționat cu un Consiliu de Administrație format din: 

- Penciu Paul Cătălin – Presedinte CA 

- Nicoli Marin – Administrator Director General 

- Brezniceanu Cosmin Alexandru - Administrator 

- Dărac Aurelia – Administrator 

ca urmare a renunțării la mandat a domnului Ilinca Adinel Ionel. 

A.G.A., prin împuternicitul său, a semnat cu aceștia la data de 26.05.2017 și contractele de mandat pentru 

perioada 2017-2021 așa cum au fost ele aprobate pri Hotărârea nr. 2/AGOA/26.05.2017 respectiv: 



- Contractul de Mandat nr.1/CA/2017 Administrator Nicoli Marin 

- Contractul de Mandat nr.2/CA/2017 Administrator Ilinca Adinel-Ionel 

- Contractul de Mandat nr.3/CA/2017 Administrator Darac Aurelia 

- Contractul de Mandat nr.4/CA/2017 Administrator Brezniceanu Cosmin-Alexandru 

- Contractul de Mandat nr.5/CA/2017 Administrator Penciu Paul-Cătălin 

La data de 31.08.2017 Adunarea Generală a Acționarilor a negociat și semnat cu administratorii Actul Adițional 

nr. 1 la contractele lor de mandat prin care obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru 

perioada 2017-2021, aprobați (în condițiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice 

modificată și completată prin Legea nr.111/2016) prin Hotărâre nr.1/AGOA/31.08.2017 (HCJ Dolj 

nr.195/31.08.2017) au devenit anexă la contractul de mandat al administratorilor. 

La data de 29.03.2019 Adunarea Generala a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr.1 Obiectivele și criteriile 

de performanță BVC 2019 (HCJ Dolj nr.38/28.03.2019) iar la data de 31.05.2019 prin Hotîrârea 

nr.1/AGOA/31.05.2019 (HCJ Dolj nr.124/25.05.2019) acestia au devenit  anexă la contractele de mandat ale 

administratorilor conform Actelor adiționale nr.5/31.2019 semnate de societate cu administratorii. 

Evaluarea activității: 

Consiliul de Administrație a convocat, în anul 2019, un număr de 3 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor 

în care au fost adoptate: 

 A.G.O.A. din 29.03.2019, ședință în care au fost adoptate: 

• BVC 2019 ; 

• Nota de fundamentare BVC 2019; 

• Programul de Investiții pentru anul 2019 și Nota de fundamentare pentru programul de investiții 

2019; 

• Obiectivele și Criteriile de performanță BVC 2019. 

   A.G.O.A. din 23.04.2019,ședință în care au fost adoptate: 

•    Situațiile financiare ale S.C.Parc Industrial Craiova SA. pentru anul 2018, pe baza Raportului 

Consiliului de Administrație al al S.C.Parc Industrial Craiova SA. privind activitatea desfășurată în 

anul 2018, a Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2018, și a raportului 

Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul 

financiar 2018, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2018; 
• Nota privind repartizarea profitului/pierdere aferentă exercițiului financiar 2018; 

• Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv, pentru 

exercițiul financiar 2018. 

         A.G.O.A. DIN 31.05.2019, sedință în care a fost aprobat: 

• Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor societății, prin care  indicatori 

economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021 au fost actualizați la nivelul stabilit prin 

Hotărârea nr.1/AGOA/29.03.2019 (HCJ Dolj nr. 38/28.03.2019) de aprobare a BVC 2019, 

conform  Hotîrârii nr.1/AGOA/31.05.2019 (HCJ Dolj nr.87/30.05.2019) 

• Ca Dna. Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru societate actul adițional nr. 5 la 

contractele de mandat ale administratorilor, 

                 

 În anul 2019 Consiliul de Administrație a desfășurat, un număr de 13 ședințe ale Consiliului de Administrație în 

care au fost dezbătute problemele legate de administrarea curentă și strategică a societății respectiv: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CA din 30.01.2019 în care au fost aprobate: 

• Raportul Administratorului-Director General privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018–

31.12.2018 inclusiv Nota privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către 

Administratorul–Director General al Parc Industrial Craiova S.A. la 31.12.2018 care este anexă la raport. 

Raportul constituie anexa 1 la prezenta decizie. 

• Situațiile financiare ale societății încheiate la data de 31.12.2018, pe baza raportului administratorului-

director general și a raportului direcției economice; 

• Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018, 

inclusiuv Nota privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Consiliul de 

Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. la 31.12.2018 care este anexă la raport. 

CA din 28.02.2019 în care: 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S. și Direcției Economice pe luna 

Ianuarie 2019. 

• S-au  aprobat rezultatele economico-financiare ale societății la data de 31.12.2018 corectate; 



• S-au aprobat rezultatele economico-financiare ale societății pe luna Ianuarie 2019.  

CA din 13.03.2019 în care: 

• S-a aprobat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 29.03.2019 ora  

14.00pentru: 

- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si a Obiectivelor si Criteriilor de  

performanta aferente BVC 2019  

- Aprobarea Programului de investitii pe anul 2019 

- S-au aprobat materialele din dosarul de ședință care urmează să fie supuse dezbaterii și aprobării  

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

CA din 29.03.2019 în care : 

       DECIZIA NR 1/CA/29.03.2019 prin care au fost  aprobate în vederea prezentării in AGOA de Bilant    

             următoarele materiale : 

• Raportul Administratorului – Director General al SC Parc Industrial Craiova SA, privind activitatea  

desfășurată în anul 2018 și  situațiile financiare la data de 31.12.2018 ; 

• Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Administratorul – Director General al  

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2018; 

• Raportul privind evaluarea activității Directorului General al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 

2018; 

• Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. privind activitatea desfășurată 

în anul 2018 și situațiile financiare la data de 31.12.2018; 

• Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc  

Industrial Craiova S.A. pe anul 2018 ; 

• Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2018 ;  

• Raportul de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova 

SA pe anul 2018 ; 

• Situațiile financiare  ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2018; 

• Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferent exercițiului financiar al anului 2018. 

 

     DECIZIA NR. 2/29.03.2019 A fost aprobată : 

• Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23.04.2019, ora 16, la sediul 

societății din Comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, care a avut la ordinea de zi  următoarele: 

• Aprobarea Situațiilor financiare ale SC Parc Industrial Craiova SA pentru anul 2018, pe baza 

Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea 

desfășurată în anul 2018, a Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de 

Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2018, a Raportului Comitetului de 

Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2018, a Raportului de Evaluare 

anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 

2018, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul 

financiar 2018 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2018; 

• Aprobarea repartizarii profitului/pierderii aferent exercițiului financiar 2018; 

• Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv pentru 

exercițiul financiar 2018. 

CA din 23.04.2019 în care: 

• S-a luat act de Raportul Administratorului-Director General privind activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2019-31.03.2019, inclusiv de Nota privind situația indicatorilor de performanță ai 

Administratorului –Director General al Parc Industrial Craiova S.A. la 31.03.2019, care este anexă la 

raport; 

• S-a luat act de raportul de activitate al Direcției Economice pe Trimestrul I 2019 și de Declarația 

S1001 

• S-au aprobat situațiile financiare ale societății încheiate la data de 31.03.2019, pe baza raportului 

Administratorului—irector General, a raportului Direcției Economice și a Declarației S 1001; 

• S-a luat act de execuția BVC Trimestrul I 2019; 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice și Biroului Resurse Umane Secretariat pe 

Trimestrul I 2019; 

• S-a aprobat acordarea componentei variabile anuale a remunerației directorului general sub forma unei 

indemnizații în cuantum de 10.625 lei brut pentru activitatea din anul 2018 

• S-a aprobat Actul Adițional Nr.4 la Contractul de mandat nr. 1/DG/17.07.2017 semnat de 

administratori cu Directorul General, prin care se modifică anexa 1 la acest contract, respectiv se 

actualizează Obiectivele și Indicatorii de Performanță pentru anul 2019; 

• Art.2 – se împuternicește Președintele CA să semneze cu Directorul General, în numele Consiliului 

de Administrație, actul adițional aprobat la art.1. 



CA din 31.05.2019 în care: 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S., Departamentului Incubare 

Afaceri și Direcției Economice pe luna aprilie 2019; 

• S-au aprobat rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.04.2019; 

• S-a luat act de notificarea depusă de administratorul Ilinca Adinel Ionel la societate, înregistrată cu nr. 

303/17.05.2019, prin care acesta notifică societatea cu privire la faptul că renunță, unilateral, la 

mandatul de administrator-membru neexecutiv al consiliului de administrație, începând cu 

18.06.2019, din motive personale; 

• Se declară vacant un post de administrator neexecutiv-membru al consiliului de administrație la Parc 

Industrial Craiova S.A., începând cu data de 18.06.2019, ca urmare a renunțării unilaterale la mandatul 

de administrator-membru al Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. a d-nului 

Ilinca Adinel-Ionel, conform notificării depuse de acesta la societate. 

CA din 24.06.2019 în care: 

Decizia nr.1/24.06.2019 

• S-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției tehnice, B.R.U.S. și Direcției Economice pe luna 

mai 2019 

• S-au aprobat rezultatele economoco-financiare ale societății pe luna mai 2019 și execuția BVC la 

31.05.2019 

Decizia nr.2/24.06.2019 

• S-a luat act de prezentarea externalizării parțiale a activității de supraveghere și protecție 

patrimoniu(pază).Această activitate va fi efectuată de ARD SECURITY SRL, în baza contractului de 

prestări servicii de pază obiective, bunuri și valori nr.51/24.06.2019, și nr.391/24.06.2019. 

CA din 25.07.2019 în care : 

• S-a aprobat  Raportul Administratorului-Director General privind activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2019-30.06.2019, inclusiv de Nota privind situația indicatorilor de performanță ai 

Administratorului –Director General al Parc Industrial Craiova S.A. la 30.06.2019, care este anexă la 

raport; 

• S-a aprobat raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019 

– 30.06.2019, inclusiv Nota privind situația indicatorilor de performanță ai CA la 30.06.2019, care este 

anexată la raport; 

• S-au aprobat situațiile financiare ale societății încheiate la data de 30.06.2019, conform raportărilor 

contabile semestriale întocmite de societate, pe baza raportului administratorului-director general, a 

raportului direcției economice și a raportului comisiei de cenzori. 

CA din 23.08.2019 în care: 

• S-a luat act de  rapoartele de activitate ale Direc’iei tehnice, BRUS, Departamentul incubare afaceri, și 

al Direcției economice pe luna iulie; 

• Aprobarea rezultetelor economice-financiare ale societății la 31.07.2019. 

CA din 25.09.2019 în care: 

Decizia nr.1/25.09.2019 

• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S., Departamentului Incubare Afeceri 

și Direcției Economice pe luna August 2019.  

• Se aprobă rezultatele economico-financiare ale societății la data de 31.08.2019 și execuția BVC pe 8 

luni. 

• Se ia act de declanșarea actiunii de inventariere pa anul 2019  a patrimoniului propriu și aflat în  

Administrare; 

• Se ia Act de HCJ Dolj nr.162/11.09.2019 și se aprobă mandatarea Administratorului –Director   

General Nicoli Marin să voteze in AGA la High-Tech Industry Park SA pentru preluarea în administrare 

de la CJ Dolj a Rețelei de Gaze Naturale care constituie racordul parcului industrial la rețeaua publică 

de gaze naturale a municipiului Craiova în vederea exploatării. 

Decizia nr.2/25.09.2019 

• Se  aproba deplasarea în China în perioada 12-20 octombrie 2019 în cadrul delegației Județului Dolj 

a d-lui  Administrator-Director General Nicoli Marin, la vizita oficială organiztă de Consiliul 

Județean Dolj,  în RP China, în Provincia Guandong și municipiul Guangzhou, inclusiv participarea 

acestuia la cea de a 126 sesiune a Tîrgului Internațional Canton Fair ca reprezentant al societății. 

CA din 25.10.2019 în care  

 Decizia nr.1/25.10.2019 

• Se aprobă Raportul Administratorului –Director General privind activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2019-30.09.2019, inclusiv Nota privind situația indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari ai Administratorului – Director General al Parc Industrial Craiova, care este anexă la 

raport; 



• Se aprobă situațiile financiare ale societății încheiate la data de 30.09.2019, conform situațiilor 

financiare întocmite de societate la data de 30.09.2019,pe baza raportului Administratorului – 

Director General, a raportului direcției economice și a raportului comisiei de cenzori. 

Decizia nr.2/25.10.2019 

• Se aprobă deplasarea în Anglia în perioada 5-8 noiembrie 2019 a d-lui Administrator-Director 

General Nicoli Marin și a d-lui Asistent Manager Ciceală Ion la invitația Consulului Onorific al 

României la Winchester ca reprezentanți ai societății. 

Decizia nr.3/25.10.2019 

• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S., Departamentul Incubare Afaceri 

și Direcției Economice pe primele 9 luni din 2019; 

• Se aprobă Raportul Administratorului-Director General privind deplasarea în cadrul unei delegații, 

din partea Consiliului Județea Dolj în Republica Chineză, în perioada 12-20 octombrie 2019, la o 

vizită oficială cu tema “Dezvoltarea cooperării economice,culturale și educaționale bilaterale în 

perioada 2019-2024”. 

CA din 29.11.2019 în care: 

 Decizia nr.1/29.11.2019 

• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S. și Direcției Economice privind 

activitatea pe luna Octombrie 2019; 

• Se aprobă  rezultatele economico-financiare ale societății la 31.10. 2019 și execuția BVC pe 10 luni 

• Se aprobă Raportul Administratorului – Director General privind deplasarea în perioada 05-08 

Noiembrie 2019 în Anglia, la compania Portsmouth Aviation ltd., la invitația Consulului Onorific al 

României la Winchester, înregistrată la societate cu numărul 683/22.10.2019 

Decizia nr.2/29.11.2019 

• Se ia act de finalizarea acțiunii de inventariere pe   anul 2019 a patrimoniului propriu și aflat în 

administrare conform PVnr. 712/31.10.2019 respectiv PV nr. 711/31.10.2019 

• Se aprobă casarea unor obiecte de inventar  

Decizia nr.3/29.11.2019 

• Se aprobă majorarea remunerației fixe lunare a directorului general al societății, față de cea stabilită 

prin Decizia nr.1/CA/18.12.2017 

• Se împuternicește Președintele CA să semneze, în numele Consiliului de Administrație, actul 

additional la Contractul de Mandat nr.1/DG/17.07.2017 semnat de administrator cu Directorul 

General 

 

 

 

 

CA din 23.12.2019 în care : 

 Decizia nr.1/23.12.2019. 

• Se ia act de rapoartele de activitate ale Direcției Tehnice, B.R.U.S.și Direcției economice pe luna 

noiembrie 2019; 

• Se aprobă rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.11.2019 și execuția BVC pe 

11 luni; 

• Se ia act de Execuția Programului de investiții pe 2019 la data de 30.11.2019; 

• Se ia act de dispoziția Administratorului –Director General Nr. 38/A-DG/12.12.2019 privind 

restrângerea activității societății în perioada 16.12.2019 – 14.01.2020, numai la activitățile de 

exploatare curentă, respectiv activitatea de întreținere și furnizare utilități; 

• Se ia act de rectificarea BVC 2019 la Hight-Tech Industry Park SA conform HCJ Dolj nr. 

262/12.12.2019. 

Decizia nr.2/23.12.2019 

• Se ia act de Cererea Administratorului-Director General Nr.302/18.12.2019 înregistrată la societate 

sub nr.837/18.12.2019 prin care acesta informează Consiliul de Administrație de faptul că începând 

cu data de 26 noiembrie 2019 este beneficiar de pensie anticipată partială, plătită de sistemul public 

de pensii din România conform Deciziei nr. 364690/16.12.2019 a CNPP – Casa Teritorială de Pensii 

Dolj; 

• Se ia act de faptul că acesta se obligă sub semnătură privată să renunțe la pensie în situația în care pe 

parcursul mandatului său respectiv până la data de 17.07.2021 vor interveni modificări legislative 

care să interzică cumulul veniturilor realizate din pensie cu indemnizația de Director General să 

suspende plata pensiei pe perioada interzicerii prin lege a acestui cumul pentru a-și putea exercita cu 

bună credință mandatul de Director General al Parc Industrial Craiova SA căruia Consiliul de 

Administrație ia delegat conducerea societății. 

 



Evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de către Consiliul de 

Administrație pe anul 2019 

Societatea a realizat în anul 2019 următorii parametri economici, înregistrați în contul de profit și pierdere la 

31.12.2019: 

- Venituri din exploatare    = 2.723.087 lei; 

- Venituri financiare      = 2.308 lei; 

Total venituri       = 2.725.395 lei. 

- Cheltuieli de exploatare    = 2.691.510 lei; 

- Cheltuieli financiare    = 1.880 lei; 

Total cheltuieli    = 2.693.390 lei. 

Profit brut       = 32.005 lei 

 

În aceste condiții, Consiliul de Administrație raportează un grad global de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță pe anul 2019 de 124,775 %, conform Anexei 2  

 

CONCLUZIE 

Față de cele prezentate mai sus Comitetul de Audit concluzionează că, prin activitatea desfășurată în anul 2019, 

administratorii au respectat contractul de mandat și planul de administrare . 

 

 

Comitetul de Audit 

   

 Penciu Paul-Cătălin – președinte CA  __________________________ 

 Brezniceanu Alexandru-Cosmin membru  __________________________ 

 

 

05.03.2020 

-  



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE ANEXA 11.1

Operatorul economic SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA

Sediul/Adresa STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCESTI, DOLJ

Cod unic de înregistrare 16689999                    

Nr. 

rd.

 Realizat/ 

Preliminat  

an precedent 

(N-1)(2019)

Propuneri  

an curent 

(2020)(N)

%       
Estimări an 

N+1 2021

Estimări an 

N+2 2022
% %

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=7/5 10= 8/7

I. 1 2.725,39 3.487,71 221,04 3.586,00 3.620,46 102,82 100,96

1 2 2.723,09 3.485,57 128,00 3.585,35 3.619,76 102,86 100,96

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3          -          - -          -          - - -

b)
transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  

vigoare
4          -          - -          -          - - -

2 5 2,30 2,14 93,04 0,65 0,70 30,37 107,69

II 6 2.693,39 3.455,54 170,91 3.553,51 3.587,65 102,84 100,96 

1 7 2.691,51 3.454,74 128,36 3.552,71 3.586,85 102,84 100,96 

A. 8 967,95 1.271,42 131,35 1.283,00 1.296,00 100,91 101,01 

B. 9 1,58 3,00 189,87 3,00 3,00 100,00 100,00 

C. 10 1.553,58 2.001,82 128,85 2.084,62 2.101,65 104,14 100,82 

C0
Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)
11 1.297,31 1.637,56 126,23 1.718,55 1.735,20 104,95 100,97 

C1 ch. cu salariile 12 1.297,31 1.629,46 125,60 1.710,45 1.727,10 104,97 100,97 

C2 bonusuri 13 0,00 8,10 - 8,10 8,10  - 100,00 

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - -

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal-pensionari
15  -  - -  -  - - -

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 

altor organe de conducere si control, comisii 

si comitete

16 222,12 321,00 144,52 321,00 321,00 100,00 100,00

C5
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 

fondurile speciale şi alte obligaţii legale
17 34,15 43,26 126,68 45,07 45,45 104,18 100,84

D. 18 178,50 178,50 100,00 182,09 186,20 102,01 102,26

2 19 1,88 0,80 42,55 0,80 0,80 100,00 100,00

III 20 32,00 32,17 100,53 32,49 32,81 100,99 100,98

IV 1 21 0,00 8,35  - 9,00 10,00 107,82 111,11

2 22 0,00  -

3 23 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00

4 24 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00

5 25 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00

V 26 32,00 23,82 74,45 23,49 22,81 98,60 97,11

1 27  -  -  -  -  - - -

2 28  -  -  -  -  - - -

3 29 32,00 23,82 74,44 22,49 22,81 94,42 101,42

4 30  -  - -  -  - - -

5 31  -  - -  -  - - -

6 32  -  - -  -  - - -

Cheltuieli financiare

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 

la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la 

Rd.31)>=0

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

Cheltuieli de exploatare 

(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu 

personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din 

care:

alte cheltuieli de exploatare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-

Rd.6)

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE 

RAPORTARE (Rd 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-

Rd.24-Rd.25),din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 

prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 

precum şi pentru constituirea surselor necesare 

rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 

împrumuturi

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 

ELEMENTELE DE MAI SUS



7 33  -  - -  -  - - -

8 34  -  - -  -  - - -

a) 35  -  - -  -  - - -

b) 36  -  - -  -  - - -

c) 37  -  - -  -  - - -

9 38  -  - -  -  - - -

VI 39  -  - -  -  - - -

VII 40  -  - -  -  - - -

a) 41  -  - -  -  - - -

b) 42  -  - -  -  - - -

c) 43  -  - -  -  - - -

d) 44  -  - -  -  - - -

e) 45  -  - -  -  - - -

VIII 46 138,00 13.763,10 99,73 1.280,00 1.140,00 9,30 89,06 

1 47  -  - -  -  - - -

alocaţii bugetare aferente plăţii 

angajamentelor din anii anteriori
48  -  - -  -  - - -

IX 49 138,00 13.763,10 99,73 1.280,00 1.140,00 9,30 89,06

X

1 50 30,00 39,00 1,30 39,00 39,00 100,00 100,00

2 51 29,00 35,00 1,21 36,00 36,00 102,86 100,00

3 52 3.727,90 3.898,95 104,59 3.978,13 4.016,67 102,03 100,97

4 53 3.727,90 3.879,67 104,07 3.959,38 3.997,92 102,05 100,97

5 54 93,90 99,59 106,06 99,593 100,55 100,01 100,96

6 55  -  -  -  -  -  -  -

7 56  -  - -  -  - - -

8 57 988,26 990,78 100,25 990,94 990,94 100,02 100,00

9 58  -  - -  -  - - -

10 59 33.493,00  - -  -  - - -

ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,

 NICOLI MARIN

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 

profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu 

de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

economic în exerciţiul  financiar de referinţă 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 

local în cazul regiilor autonome, ori dividende 

cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 

companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 

integral sau majoritar de stat, din care: 

   -  dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 

Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 

constituie sursă proprie de finanţare

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*  

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe 

baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat 

cf.Legii anuale a bugetului de stat**

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

 POPICA DANIELA

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu recalculata cf.Legii anuale a 

bugetului

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 

(Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000

Plăţi restante

Creanţe restante

DIRECTOR ECONOMIC,

Alocaţii de la buget

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE ANEXA 11.2

Operatorul economic SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA BVC 2020

Sediul/Adresa STR. AVIATORILOR, NR. 10, GHERCESTI, DOLJ

Cod unic de înregistrare 16689999

% %

conf 

HG/Ord 

comun

conform Hot 

C.A.
Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8

I. 1 2.480,74  - 3.114,39 2.725,39 781,29 1.637,60 2.600,79 3.487,71 221,04 351,92

1 2 2.479,79  - 3.113,74 2.723,09 780,76 1.636,53 2.599,19 3.485,57 128,00 109,81

a) 3 2.360,47  - 3.071,74 2.670,84 774,61 1.624,23 2.580,74 3.430,89 128,46 113,15

a1) din vânzarea produselor 4 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

a2) din servicii prestate 5 795,02  - 861,34 921,68 250,47 444,00 751,40 1.001,86 108,70 115,93 

a3) din redevenţe şi chirii 6 1.162,04  - 1.084,10 1.183,83 311,95 623,89 935,84 1.247,79 105,40 101,88 

a4) alte venituri 7 403,41  - 1.126,30 565,33 212,19 556,34 893,50 1.181,24 208,95 140,14 

b) 8 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

c) 9 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

d) 12 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

e) 13 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f) 14 119,32  - 42,00 52,25 6,15 12,30 18,45 54,68 104,65 43,79 

f1) din amenzi şi penalităţi 15 35,82  - 30,00 39,53 10,50 21,00 31,50 42,00 106,25 110,36 

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd16=Rd. 17 + Rd. 18), din care: 16 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- active corporale 17 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- active necorporale 18 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f5) alte venituri 21 83,50  - 12,00 12,72 3,17 6,34 9,51 12,68 99,69 15,23 

2 22 0,95  - 0,65 2,30 0,54 1,07 1,61 2,14 93,04 242,11 

a) 23 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  -

b) 24 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  -

c) 25 0,92  - 0,60 2,26 0,52 1,05 1,57 2,09 92,48 245,65 

d) 26 0,03  - 0,05 0,04 0,01 0,03 0,04 0,05 125,00 133,33 

e) 27 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

II 28 2.660,48  - 3.082,59 2.693,39 779,29 1.634,60 2.590,79 3.455,54 170,91 101,24 

1 29 2.659,89  - 3.081,79 2.691,51 779,09 1.634,20 2.590,19 3.454,74 128,36 101,19 

30 880,40  - 1.031,16 967,95 294,58 590,17 905,35 1.271,42 131,35 109,94 

A1 31 768,89  - 854,66 763,62 212,45 424,90 649,95 930,89 121,90 99,31 

a) 32 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

b) 33 33,43  - 86,37 40,84 6,00 12,00 30,00 85,00 208,13 122,17 

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 6,14  - 23,90 7,50 2,20 4,40 9,00 23,90 318,67 122,15 

b2) cheltuieli cu combustibilii 35 18,31  - 21,60 21,99 3,00 6,00 18,75 25,00 113,69 120,10 

c) 36 0,79  - 23,29 6,91 0,80 1,60 3,00 23,29 337,05 874,68 

d) 37 734,67  - 745,00 715,87 205,65 411,30 616,95 822,60 114,91 97,44 

e) 38 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

A2 39 8,32  - 41,00 11,03 3,00 7,00 18,00 24,00 217,59 132,57 

a) 40 4,40  - 37,00 8,24 2,00 5,00 15,00 20,00 242,72 187,27 

b) 41 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - -

cheltuieli privind mărfurile

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42 + Rd. 43) din care:

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29 + Rd. 130)

III

Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd. 31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

cheltuieli privind energia şi apa

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

din dobânzi

alte venituri financiare

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

Venituri financiare (Rd22=Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

din imobilizări financiare

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd. 2 + Rd. 22 )

din care:

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

din producţia vândută (Rd.3=Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:

din producţia de imobilizări

1 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.
Realizat an 

2018

Prevederi an precedent 2019 Propuneri an curent 2020

7 = 6/5 8 = 5/3a

Aprobat

Preliminat / 

Realizat



b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

b2) - către operatori cu capital privat 43 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - -

c) 44 3,92  - 4,00 2,79 1,00 2,00 3,00 4,00 143,37 71,17 

A3 45 103,19  - 135,50 193,30 79,13 158,27 237,40 316,53 163,75 187,32 

a) 46 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

b) 47 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

c) 49 1,32  - 5,00 4,95 1,75 3,50 5,25 7,00 141,41 375,00 

c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 1,32  - 2,00 4,95 1,00 2,00 3,00 4,00 80,81 375,00 

 -tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare 51 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 0,00  - 3,00 0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 80,81 -

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 

ulterioare
53 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
54 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- ch.de promovare a produselor 55 0,00  - 3,00 0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 - -

d) 56 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate 57 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care: 58 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

d3) - pentru cluburile sportive 59 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati 60 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

e) 61 21,50  - 24,00 22,90 6,00 12,00 18,00 24,00 104,80 106,51 

f) 62 8,66  - 15,00 30,64 7,50 15,00 22,50 30,00 97,91 353,81 

63 8,66  - 15,00 30,64 7,50 15,00 22,50 30,00 97,91 353,81 

64 3,88  - 5,00 7,92 2,50 5,00 7,50 10,00 126,26 204,12 

65 4,78  - 10,00 22,72 5,00 10,00 15,00 20,00  -  -

g) 66 31,25  - 30,00 22,16 7,50 15,00 22,50 30,00 135,38 70,91 

h) 67 2,25  - 2,50 2,89 0,70 1,40 2,10 2,80 96,89 128,44 

i) 68 38,21  - 39,00 97,31 47,43 94,87 142,30 189,73 194,97 254,67 

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 0,00  - 0,00 49,68 25,67 51,35 77,02 102,69 206,70  -

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 5,08  - 7,00 10,36 1,75 3,50 5,25 7,00 67,57 203,94 

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71 0,52  - 1,00 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00  -  -

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 0,00  - 8,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00  -  -

-aferente bunurilor de natura domeniului public 73 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  -

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 74 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  -

i6)
cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011
75 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  -

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 0,00  - 5,00 0,00 1,25 2,50 3,75 5,00 -  -

j) 77 0,00  - 20,00 12,45 8,25 16,50 24,75 33,00 265,06  -

78 2,26  - 3,00 1,58 1,50 0,00 0,00 3,00 189,87 69,91 

a) 79 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

b) 80 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

c) 81 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

d) 82 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

e) 83 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f) 84 2,26  - 3,00 1,58 1,50 0,00 0,00 3,00 189,87 69,91 

85 1.530,33  - 1.869,13 1.553,58 438,39 954,78 1.550,97 2.001,82 128,85 101,52 

C0 86 1.283,35  - 1.614,60 1.297,31 354,68 754,35 1.299,83 1.637,56 126,23 101,09 

C1 87 1.283,35  - 1.606,50 1.297,31 352,65 750,30 1.293,75 1.629,46 125,60 101,09 

88 1.283,35  - 1.531,84 1.297,31 345,00 735,00 1.263,75 1.558,86 120,16 101,09 

89 0,00  - 74,66 0,00 7,65 15,30 30,00 70,60  -  -

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:

a) salarii de bază

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă

ch. cu taxa de autorizare

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84), 

din care:

 - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64 + Rd. 65), din care:

-interna

-externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd. 50 + Rd. 52), din care:

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 

66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

III



90 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - -

C2 91 0,00  - 8,10 0,00 2,03 4,05 6,08 8,10 -  -

92 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 93 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

95 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

96 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

97 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

98 0,00  - 8,10 0,00 2,03 4,05 6,08 8,10 -  -

C3 99 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

100 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

101 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

102 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

C4 103 213,39  - 213,40 222,12 72,00 177,00 216,00 321,00 144,52 104,09 

104 138,12  - 138,13 166,35 45,00 105,00 135,00 195,00 117,22 120,44 

-componenta fixă 105 127,50  - 127,50 155,73 45,00 90,00 135,00 180,00 -  -

-componenta variabilă 106 10,62  - 10,63 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 - -

107 61,77  - 61,77 42,27 18,00 54,00 54,00 90,00 212,92 68,43 

-componenta fixă 108 49,27  - 49,27 42,27 18,00 36,00 54,00 72,00 170,33 85,79 

-componenta variabilă 109 12,50  - 12,50 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 - -

110 13,50  - 13,50 13,50 9,00 18,00 27,00 36,00 266,67 100,00 

111 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

C5 112 33,59  - 41,13 34,15 11,71 23,43 35,14 43,26 126,68 101,67 

113 246,90  - 178,50 168,40 44,63 89,25 133,88 178,50 106,00 68,21 

a) 114 0,12  - 0,50 0,28 0,13 0,25 0,38 0,50 178,57  -

115 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

116 0,12  - 0,50 0,28 0,13 0,25 0,38 0,50 178,57  -

b) 117 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

c) 118 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

d) 119 91,02  - 20,00 15,27 5,00 10,00 15,00 20,00 130,98  -

e) 120 155,76  - 158,00 152,85 39,50 79,00 118,50 158,00 103,37 98,13 

f) 121 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 122 0,00  - 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,18 - -

f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 123 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 124 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 125 0,00  - 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,18 - -

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care: 126 69,08  - 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,18 - -

- din participarea salariaţilor la profit 127 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 128 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

- venituri din alte provizioane 129 69,08  - 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,18 - -

2 130 0,59  - 0,80 1,88 0,20 0,40 0,60 0,80 42,55  -

a) 131 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

a1) aferente creditelor pentru investiţii 132 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 133 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

b) 134 0,59  - 0,80 1,88 0,20 0,40 0,60 0,80 42,55 -

b1) aferente creditelor pentru investiţii 135 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - -

- către alţi creditori

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd. 122-Rd. 125), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:

cheltuieli privind dobânzile, din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd. 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:

- către bugetul general consolidat

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 

(Rd.103=Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:

c) pentru cenzori

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

Bonusuri (Rd.91=Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 +Rd. 97 + Rd. 98), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi 

completările ulterioare, din care:

b) tichete de masă;

c) vouchere de vacanţă;

c) alte bonificaţii (conform CCM)

III



b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - -

c) 137 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - -

138 -179,74  - 31,80 32,00 2,00 3,01 10,00 32,17 100,53 

venituri neimpozabile 139 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - -

cheltuieli nedeductibile fiscal 140 18,00  - 18,00 20,55 5,00 10,00 15,00 20,00 97,32 114,17 

141 0,00 7,97 8,41 1,12 2,08 4,00 8,35 99,28 

 -

1 142 2.479,79  - 3.113,74 2.723,09 871,39 1.742,79 2.614,18 3.485,57 128,00 109,81 

a) 143 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

b) 144 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

2 145 2.659,89  - 3.081,79 2.691,51 779,09 1.634,20 2.590,19 3.454,74 128,36 101,19 

a) 146

3 147 1.283,35  - 1.614,60 1.297,31 409,39 818,78 1.228,17 1.637,56 126,23 101,09 

a) 147a 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  -

b) 147b 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  -

c) 147c 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  -

4 Nr. de personal prognozat la finele anului 148 29,00  - 39 30,00 39 130,00 103,45 

5 Nr.mediu de salariati 149 28,00  - 35 29,00 35 120,69 103,57 

6 a) 150 3.819,49  - 3.844,29 3.727,90 X X X 3.898,95 104,59 97,60 

b) 151 3.819,49  - 3.844,29 3.727,90 X X X 3.898,95 104,59 97,60 

c) 152 3.819,49  - 3.825,00 3.727,90 X X X 3.879,67 104,07 97,60 

7 a) 153 88,56  - 88,96 93,90 X X X 99,59 106,06 106,02 

b) 154 -  - - - X X X - - -

c) 155  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

c1) 156 -  - - - X X X - - -

- cantitatea de produse finite (QPF) 157 -  - - - X X X - - -

- pret mediu (p) 158 -  - - - X X X - - -

- valoare = QPF x p 159 -  - - - X X X - - -

- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2 160 -  - - - X X X - - -

8 161 0  - 0 0 0 0 0 0 - -

9 162 0  - 0 33,49 0 0 0 0 - -

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 163 0  - 0 0 0 0 0 0 - -

- de la operatori cu capital privat 164 0  - 0 33,49 0 0 0 0  -  -

- de la bugetul de stat 165 0  - 0 0 0 0 0 0 - -

- de la bugetul local 166 0  - 0 0 0 0 0 0 - -

- de la alte entitati 167 0  - 0 0 0 0 0 0 - -

10 168 0  - 0 0 0 0 0 0 - -

11 169

 -alte rezerve 170

 -rezultatul reportat 171

ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL,

 NICOLI MARIN

 cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete

POPICA DANIELA

Plăţi restante

Creanţe restante, din care:

Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)

DIRECTOR ECONOMIC,

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat 

cf. OG26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd97)/Rd.149]/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de 

stat

Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd. 1-Rd. 28)

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care:(Rd. 2)

 -venituri din subventii si transferuri

 - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

Cheltuieli de natura salariala(Rd. 86), din care: **)

Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala{ (rd. 

147/rd.149}/12*1000

 ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

 ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

alte cheltuieli financiare

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse 

finite/persoana)W=QPF/Rd.153

III

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29

 -alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, 

cf.Legii anuale a bugetului de stat

Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat 

cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat 

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:





Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd. 1 + rd. 

2) * ), din care:
3.028,80 2.480,74 81,91 3.114,39 2.725,39 87,51

1 Venituri din exploatare * ) 3.028,25 2.479,79 81,89 3.113,74 2.723,09 87,45
2 Venituri financiare 0,55 0,95 18,20 0,65 2,30 18,40

Indicatori
Prevederi an N-2 2018

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent N-1 

2019 % 7 = 6/5

ANEXA Nr. 11.3

Administrator- Director General Director Economic

Nicoli Marin Popica Daniela

                                                 Gradul de realizare a veniturilor totale                                 

- mii lei -

Nr. crt.



Aprobat
Realizat/ 

Preliminat

An curent 

(N) 2020

An (N+1) 

2021

An (N+2) 

2022

0 1 3 4 5 6 7 8

I 3.318,60 144,73 13.725,60 1.280,00 1.140,00

1 500,00 23,59 310,00 300,00 250,00

500,00 23,59 310,00 300,00 250,00

0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 2.818,60 0,00 13.415,60 980,00 890,00

2.500,00 0,00 13.269,60 0,00

318,60 121,14 146,00 980,00 890,00

II 3.318,60 144,73 13.725,60 1.280,00 1.140,00

1
240,00 121,14 750,00 50,00 20,00

240,00 0,00 750,00 0,00 0,00

Trim IV 

2020 120,00 0,00 400,00 0,00

Trim I 

2020 120,00 121,14 350,00 50,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2.776,10 0,00 12.706,10 1.040,00 990,00

2.776,10 0,00 12.706,10 1.040,00 990,00

d) pentru bunurile luate în 

concesiune, închiriate sau în 

locaţie de gestiune, exclusiv 

cele din domeniul public sau 

privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

Investiţii noi, din care:

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic:

CHELTUIELI PENTRU 

INVESTITII, din care:

Investiţii în curs, din care:

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic:

Sistematizare acces Parc 

Industrial Craiova

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului 

sau al unităţii administrativ 

teritoriale:

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului 

sau al unităţii administrativ 

teritoriale:

Separari, contorizari, 

racorduri si extindere utilitati

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

Alte surse, din care:

Majorare capital

Surse atrase

2

SURSE DE FINANŢARE A 

INVESTIŢIILOR, din care:

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

Alocaţii de la buget

                          Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare                   Anexa 11.4 

- mii lei -

INDICATORI

Data 

finalizării 

investiţiei

An precedent (N-1) 2019 Valoare



Trim IV  

2020 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Trim IV 

2020 

2021 

2022

80,00 0,00 9.900,00 40,00 40,00

Trim III 

2020 70,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Trim IV 

2020 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Trim IV 

2020

100,00 0,00 100,00 50,00 0,00

Trim II 

2020

1816,10 0,00 1.816,10 0,00 0,00

Trim IV 

2020 

2021 

2022
600,00 0,00 600,00 950,00 950,00

Trim III 

2020 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 282,00 19,37 220,00 150,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

d) pentru bunurile luate în 

concesiune, închiriate sau în 

locaţie de gestiune, exclusiv 

cele din domeniul public sau 

privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

Investitii efectuate la 

imobilizarile corporale 

existente(modernizari) din 

care:

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului 

sau al unităţii administrativ 

teritoriale:

Utilaj autonom pentru lucru la 

inaltime prevazut cu nacela

Studiu de fezabilitate pentru 

titlul de Parc Industrial

Documentatie 

tehnica(CU,DTAC,Avize,PT, 

DDE) pentru infrastructura si 

retele de utilitati Extindere II 

Parc Industrial Craiova

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului 

sau al unităţii administrativ 

teritoriale:

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului 

sau al unităţii administrativ 

teritoriale:

Extindere Parc Industrial 

Craiova in latura de sud

Extindere retele de utilitati, 

bransamente si racorduri 

extindere II

Autoturism Dacia Duster

Racord canalizare pluviala 

DN 600 unitatea U1/PIC/EI

Preluare active, investitii de la 

rezidentii parcului la incetarea 

activitatii



282,00 19,37 220,00 150,00 100,00

Trim III 

2020 

2021

160,00 0,00 160,00 70,00 0,00

Trim IV 

2019 

2021

50,00 9,29 50,00 80,00 100,00

Trim III  

2020

7,00 0,00 10,00 0,00 0,00

Trim IV 

2019 65,00 10,08 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Trim IV 

2019 

2020 

2021

30,50 4,22 49,50 40,00 30,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

NICOLI MARIN POPICA DANIELA

d) pentru bunurile luate în 

concesiune, închiriate sau în 

locaţie de gestiune, exclusiv 

cele din domeniul public sau 

privat al statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

Dotări (alte achiziţii de 

imobilizări corporale)

Rambursări de rate aferente 

creditelor pentru investiţii, din 

care:

a) - interne

b)- externe

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului 

sau al unităţii administrativ 

teritoriale:

Amenajare imobile pentru 

indeplinirea cerintei esentiala 

de siguranta la incendiu la 

constructiile: Sediu 

Administratie 

C12(fostC48);Hala C1(fost 

C12);Remiza PCI-

C1+C2(fost 

C9+C9.1);Incubator de 

Afaceri.

Reabilitare, modernizare 

imobile

Modernizare iluminat spatii 

comune I.A. in vederea 

optimizarii consumului de 

energie electrica

Instalatie compensare energie 

reactiva



Rezultat brut 

( + /-) Plăţi restante Plăţi restante Rezultat brut Plăţi restante Rezultat brut Plăţi restante

0 2 3 4 6 7 8 9 10

Pct. I Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

1
X X

2
X X

X X

X X

Pct. II

1
X X

2
X X

X X

X X

Pct. III

Administrator - Director General Director Economic

Ing. Nicoli Marin Ec. Popica Daniela

Măsuri

5

- mii lei -

1

Termen de 

realizare

ANEXA Nr. 11.5

                                                                          Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante                     

Rezultat brut

An (N+2) 2022

Preliminat/Realizat Influenţe ( + /-)
Nr. crt.

Influenţe ( + /-)Influenţe ( + /-)

An (N+1) 2021

TOTAL pct. II

An curent (N) 2020An precedent (N-1) 2019

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

TOTAL pct. I

Măsura n . . . . . . . . . . . .

Măsura 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Măsura 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cauza n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

Cauza 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cauza 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.                                Anexa 11.6                   

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A  BUGETULUI  DE  VENITURI ȘI  CHELTUIELI 

 

PE  ANUL  2020 

 

        Societatea  Comercială  Parc Industrial Craiova SA  cu sediul  în com. Ghercești, Strada  Aviatorilor,  

Nr.10, Platforma Avioane Craiova, are  ca obiect de  activitate, administrarea  bunurilor aflate în proprietatea 

privată a Județului Dolj, preluate de la SC Avioane Craiova  SA prin  HG. nr. 727/2004 și administrate  

conform  HCJD nr.105/2004, H.C.J.D. nr. 188/2004 și în regim de ,,Parc Industrial” conform Ordinului 

M.A.I. 1231/2006 publicat în MO. nr. 255/17.03.2006, precum și cele din H.C.J. Dolj nr. 75/2008. . 

 

I. Referitor la veniturile și cheltuielile previzionate la activitatea de baza 

 

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe  anul  2020 au fost programate venituri  în sumă de 

3.487.718 lei și cheltuieli aferente în sumă de 3.455.540 lei, rezultând  un profit  brut de 32.178  lei. 

Dimensionarea  veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor  de  închiriere existente luându-se în 

calcul un grad de ocupare al Parcului Industrial de 100%  și venituri din prestarea de servicii. 

      Nivelul  veniturilor  preliminate reprezintă  100%  din capacitatea Parcului Industrial. 

Profitul net va fi repartizat în condițiile legii, prin hotararea Adunării Generale a Acționarilor. 

  Pentru realizarea profitului programat se au în vedere în principal măsurile următoare: 

  

1. Optimizarea activității economico- financiare prin : 

 

-  Corelarea cheltuielilor cu veniturile; 

-  Dimensionarea personalului în  funcție de volumul de activitate și salarizarea acestora în   

     funcție de performanța profesională în limita fondurilor existente; 

              -  Încasarea  optimă a  creanțelor. 

           - Extinderea parcului industrial cu cel puțin 20 ha spre latura de nord prin preluarea acestei       

suprafețe de la Statul Român. 

- Extindere parcului industrial cu  1,5 ha spre latura de sud prin cumpărarea acestuia. 

 

2. Mărirea numărului  de servicii oferite clienților parcului, cum sunt : 

 

 -  Încheierea de contracte cu chiriașii pentru furnizarea de utilităti, materii prime, servicii; 

   - Consilierea tehnică, economică și juridică  și de  pregătire profesională a locatarilor  

                Parcului Industrial.  

 - Servicii de pregătire managerială și incubarea afacerilor . 

 

La dimensionarea B.V.C. –ului pe anul 2020  s-a avut în vedere o activitate similară cu cea din 

2019,societatea urmând să opereze cu o nouă organigramă și un nou ștat de funcții.  

 Societatea își va dimensiona permanent personalul în funcție de volumul de activitate. 

 

II. Referitor la programul de investiții  

     

    În programul de investiții  Anexa 10 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-au prevăzut 

cheltuieli în sumă de  13.725.600 lei. 
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Acesta vizează: 

 

  
  

A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA    11.159.500 lei 

    din care: 
 
1. Separări, contorizări, racorduri și extindere utilități    350.000 lei  
2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile      50.000 lei  
3. Preluare active, investiții de la rezidenții parcului 

 la încetarea activității        9.900.00 lei  

4. Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței 

  esențiale de siguranță la incendiu la  

construcțiile din Parcul Industrial Craiova     160.000 lei  

5. Utilaj autonom pentru lucru la înălțimep revăzut cu nacelă   100.000 lei   
6. Autoturism Dacia Duster       90.000 lei  
7. Sistematizare circulației în Parc Industrial Craiova    400.000 lei  
8. Racord canalizare pluvială DN 600 unitatea U1/PIC/EI   50.000 lei  
9. Dotări din care:        37.500 lei     

-Trusă de măsurare rezistența ohmică a prizelor de pământ   3.500 lei  

-Generator electric cu aparat electronic  

   pentru sudură încorporat(invertor)      11.000 lei  

-Echipamente informatice și licențe      10.000 lei                                                                                                                                       

-Schelă mobilă pentru lucru la înălțime     10.000 lei 

-Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității  

de exploatare și mentenanță       15.000 lei  

-Automatizare iluminat spații comune I.A     10.000 lei     

 

B. Extindere II Parc Industrial Craiova       2.566.100 lei         

din care:    

1. Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial    50.000 lei  

2. Documentații tehnico – economice pentru realizarea 

  infrastructurii și a rețelelor de utilități  

 “Extindere II” Parc Industrial Craiova     100.000 lei  

3. Extindere rețele de utilități, branșamente și racorduri   600.000 lei   

4. Extindere Parc Industrial latura de sud     1.816.100 lei                                                                                                          

                             

Notă: Investițiile vor fi realizate din surse proprii în limita fondurilor existente și  atrase. 

 

 

          Președinte CA,  

 

       Penciu Alin Cătălin 

 

         Administrator – Director General, 

 

                           Nicoli Marin 
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SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA                                                              

                                                                             Anexa 12                                        

 

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA 

                                                                  BVC 2020  

 

I. OBIECTIVE FINANCIARE 

1. Profit brut         32.170  lei 

2. Numar mediu de salariați        35 

3. Cheltuiala la 1.000 lei venit       990,78  lei 

 

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARE 

1. Productivitatea muncii       99.590 lei /sal. /an     

2. Rata profitului        0,68 % 

3. Perioada de recuperare a creanțelor     90 zile 

4. Perioada de rambursare a datoriilor     90 zile 

5. Rata lichidității generale        ≥ 1,5   

 

III. OBIECTIVE NEFINANCIARE 

• Menținerea  unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial în anul  

            2020 de cel puțin 80% din total infrastructură exclusivă; 

• Realizarea  a unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri în anul 2020, de cel puțin 70% 

 

Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta se determina anual luând în calcul o pondere egala a 

fiecarui criteriu de performanță. 

 

  Principalii indicatori economici prevăzuți in BVC pentru  perioada 2020-2021    

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Anual obiectivele si criteriile de performanta vor fi individualizate prin bugetele de venituri si cheltuieli ce se 

aproba potrivit legii de adunarea generala a actionarilor. 

 

 

      Presedinte CA                                                                   Administrator-Director General 

 

   Penciu Paul-Cătălin                                                                          Nicoli Marin                               

Nr. 

crt. 
Indicator 

Anul 

2019 BVC 
2020 

Preliminat 

2021 

Preliminat 

1 Venituri totale (lei) 2.725.394 3.487.710 3.586.000 

2 Cheltuieli totale (lei) 2..693.389 3.455.540 3.553.510 

3 Profit brut (lei) 32.005 32.170 32.490 

4 Număr mediu personal 28 35 36 

5 Productivitatea muncii pe total 

personal mediu 
93.900 99.590 99.593 

6 Cheltuieli totale la 1.000 lei  venituri 

totale 
988 990,78 990,94 
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S. C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A    

                                      Anexa 13 

 

 

   

PROGRAM DE INVESTITII 2020 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire Investitie 

Val. investitie 

(lei) 

TOTAL:      din care: 13.725.600,00 

    A. EXPLOATARE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA       din care: 11.159.500,00 

1. Separari, contorizari, racorduri si extindere utilitati 350.000,0 

2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile 50.000,00 

3. Preluare active, investitii de la rezidentii parcului la încetarea activității. 9.900.000,00  

4. Amenajare imobile pentru îndeplinirea cerinței esentiale de siguranță la 

incendiu la construcțiile din Parc Industrial Craiova 

160.000,00 

   5. Utilaj autonom pentru lucru la înăltime prevăzut cu nacelă 100.000,00 

   6. Dacia Daster  90.000,00 

   7. Sistematizare acces Parc Industrial Craiova 400.000,00 

   8. Racord canalizare pluvială DN 600 unitatea U1/PIC/EI        50.000,00 

   9. Dotări din care:             59.500,00 

 -Trusă de măsurare rezistență ohmică a prizelor de pământ 3.500,00 

 -Echipamente informatice și licențe  10.000,00 

 -Generator electric cu aparat electronic pentru sudură încorporat(invertor) 11.000,00 

 -Schelă mobilă pentru lucru la înălțime 10.000,00 

 -Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activității de exploatare și 

mentenanță.  

15.000,00 

 - Automatizare iluminat spații comune I.A. 10.000,00 

   B. Extindere II Parc Industrial Craiova din care: 2.566.100,00 

   1. Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc Industrial 50.000,00  

   2. Documentații tehnico – economice pentru realizarea infrastructurii și a 

rețelelor de utilități “Extindere II” Parc Industrial Craiova 

100.000,00 

   3. Extindere rețele de utilități, bransamente și racorduri 600.000,00 

   4. Extindere Parc Industrial latura de sud 1.816.100,00  

NOTA :Investițiile vor fi realizate în limita fondurilor existente din surse proprii și atrase.     
 

 
   Președinte CA           Administrator – Director General 

Penciu Paul - Cătălin             Nicoli Marin                                                                                                                             
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S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. 

           Anexa 13.1 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

PENTRU PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2020 

 

 

 

Pentru anul 2020 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a  prevazut un program de investitii in valoare 

totala de 13.725.600,00 lei, compus din doua capitole principale si anume:  

 

     

             Capitolul A. Exploatare  Parc Industrial Craiova                                                                                                                                                

A fost prevazuta suma-                                                                   11.159.500,00 lei       

necesara pentru :  

 

1. Separari, contorizari, racorduri si extindere utilitati –         350.000,00 lei 

         Odata cu dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice din Parcul Industrial, la solicitarea 

rezidentilor, conform prevederilor contractuale sunt necesare, dupa caz, lucrari in vederea asigurarii 

utilitatilor, a separarii instalatiilor, contorizarii consumurilor, racorduri  si extinderea retelelor de utilitati din 

cadrul parcului industrial.  

Se vor executa lucrari noi pentru:   

   - Interconexiunea posturilor de transformare pe j.t. in vederea optimizarii   

    consumurilor si diminuarii pierderilor –                                                   290.000,00 lei 

  - Contori(electricitate, apa, gaze)-                                                  10.000,00 lei   

   - Alte racorduri, bransamente, instalatii contorizari-                       50.000,00 lei 

 

2. Reabilitare, reamenajare, modernizare imobile–                    50.000,00 lei          

            In functie de necesitati  se vor executa lucrari de reabilitare, reamenajare, modernizare si dupa caz  

dotare cu echipamente si instalatii specifice, spatiile tehnice si constructiile necesare desfasurarii  activitatilor 

din parcul industrial. 

                       

3. Preluare investitii de la rezidentii parcului–                             9.900.000,00 lei          

            In scopul asigurarii continuitatii si dezvoltarii infrastructurii de afaceri , se are in vedere preluarea, in 

baza dreptului de preemtiune din contractele incheiate cu rezidentii, a unor constructii si elemente de 

infrastructura existente in Parcul Industrial apartinand rezidentilor care isi reduc sau inceteaza activitatea. In 

functie de necesitati aceste constructii vor fi reabilitate sau modernizate in vederea inchirierii noilor rezidenti.  

 

 

 

          4. Amenajare imobile pentru indeplinirea cerintei esentiala de siguranta la incendiu la 

constructiile din Parcul Industrial Craiova :.–                                        160.000,00 lei 

 

Pentru sporirea sigurantei in exploatare a cladirilor (Sediu Administratie 34371-C2(fostC48); Hala 

S+P+E 31744-C1(fost C12); Remiza PCI 31748-C1+31748-C2(fostC9+C9.1) si reducerea riscului de 

aparitie si dezvoltare a incendiilor, care de regula produc victime omenesti si pagube materiale, se impune, 

conform normelor legale, dotarea acestora cu sisteme moderne de detectie si alarmare, conditie esentiala in 

interventia cu operativitate a echipelor specializate in stingerea incendiilor. Totodata  sistemul reprezinta o 

cerinta pentru obtinerea autorizatiei PSI pentru cladirile respective. 

In functie de rezultatul expertizei tehnice, pentru conformarea cladirii la cerinta esentiala de rezistenta 

la incendiu, obligatorie pentru cladirile vechi care nu au aviz PSI, odata cu sistemul de detectie si alarmare, 
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cladirile se vor dota si cu sistem de stingere a incendiilor corespunzator activitatilor desfasurate pentru care 

rezidentii vor obtine autorizatie de functionare de la ISU.      

                    

           5. Utilaj autonom pentru lucrul la inaltime prevazut cu nacela        100.000,00 lei  

 

        Diversitatea si volumul lucrarilor de mentenanta si interventii efectuate de personalul specializat de 

intretinere si reparatii al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. la infrastructura parcului industrial, impun dotarea 

cu un utilaj multifunctional si accesoriile necesare care sa permita efectuarea unei game de lucrari la inaltime 

specifice instalatiei de iluminat si cladirilor inalte din parcul industrial, in conditii de securitate deplina a 

personalului de interventie.   

  In acest fel se asigura exploatarea parcului in conditii optime desfasurarii neintrerupte a activitatilor 

economice.  

 

         6. Autoturism Duster                                                                          90.000,00 lei. 

            

         7. Sistematizarea circulatiei in Parc Industrial Craiova –                400.000,00 lei 

 

Pentru eliminarea riscului de accident si cresterea sigurantei circulatiei pe drumul de acces al Parcului 

Industrial Craiova, in zona Cantinei C61, se urmareste fluidizarea traficului cu mentinerea vitezei optime de 

deplasare prin reconfigurarea traseului actual care va conduce la disparitia curbelor si la cresterea vizibilitatii 

avand rezultat evitarea eventualelor accidente rutiere. 

 

          8. Racord canalizare pluviala DN 600 unitatea U1/PIC/EI               50.000,00 lei 

             In vederea finalizarii lucrarilor aflate in derulare pentru asigurarea utilitatilor conform clauzelor 

contractului de administrare si prestari servicii conexe  nr. 01/PIC– U1 EI din 14.11.2013 incheiat cu 

rezidentul S.C. Eti European Food Industries S.A. care a inchiriat  unitatea U1/PIC/EI, s-a prevazut suma de 

50.000,00 lei, pentru executia racordului la canalizarea pluviala a Parcului Industrial Craiova.  

Racordul canalizare ape pluviale se realizează din conducte PVC cu diametrul de 600 mm pentru a 

avea capacitatea de colectare a intregii cantitati de apa pluviala apartinant unitatii U1/PIC/EI. Racordul are 

lungime de 100 m si este echipat cu doua camine unul de racord si unul de schimbare de directie.  

            

         9. Dotari                                                                                                59.500,00 lei 

 

              din care:          

- Trusa de masurare rezistenta ohmica a prizelor de pamant -              3.500,00 lei       

        In vederea pastrarii in limitele normelor legale a valorilor ohmice a prizelor de pamant ce asigura 

protectia personalului operator impotriva electrocutarilor se efectueaza periodic verificarea 

prizelor.Achizitionarea acestui echipament specializat permite efectuarea verificarilor cu personal propriu 

autorizat la un cost mai mic decat firmele autorizate .  

    -Generator electric cu aparat electronic pentru sudura  incorporat (invertor)          

                                                                                                                      11.000,00 lei  

 

            Pentru ca exista lucrari de intretinere si reparatii executate in afara atelierului care presupun si lucrari 

de sudura care datorita distantelor mari aparatul nu poate fi cuplat la reteaua electrica, propunem cumpararea 

unui grup generator-motor ce permite alimentarea aparatului de sudura si alte scule si aparate electrice 

utilizate la interventii. Daca varianta constructiva de generator nu permite executia directa a sudurilor cu 

utilizarea unei mari game tipo-dimensionala de electrozi de sudura, propunem cumpararea unui aparat 

electronic, modern care permite executarea sudurilor de calitate superioara, aparat care poate fi alimentat        

de la generator. Consideram ca puterea de 8kVA a generatorului asigura efectuarea tuturor lucrarilor din 

Parcul Industrial.  

 

-Echipamente informatice si licente  -                                                          10.000,00 lei 



 7 

                                     

-Schela mobila pentru lucru la inaltime –                                                     10.000,00 lei. 

 

Avand in vedere ca in cadrul Atelierului Mecanic deservit de Formatia de Mentenanta se face inclusiv 

intretinerea retelei de iluminat drumuri interioare a parcului industrial, este necesar cumpararea unei schele 

mobile cu platforma la 10 m care sa permita interventia la corpurile de iluminat montate pe stalpii de iluminat 

la aceasta inaltime in locurile unde nu se poate actiona cu utilajul autonom dotat cu nacela. De asemenea 

platforma poate servi si la alte tipuri de lucrari care presupun lucrul la inaltime. 

      

      -Utilaje, unelte, scule, dispozitive necesare activitatii de mentenanta din cadrul atelierului de intretinere, 

mentenanta, furnizare utilitati. A fost prevazuta suma de -                          15.000,00 lei 

                                                                                                                         

     - Automatizare iluminat spatii comune in Incubatorul de Afaceri in vederea optimizarii consumului de 

energie electrica  -                                                                                                     10.000,00 lei 

           In vederea reducerii consumului de energie electrica in spatiile comune ale incubatorului de afaceri se 

urmareste echiparea sistemului de iluminat cu un sistem automat programabil care sa faca o iluminare 

progresiva spatiala, corespunzator gradului de inaintare pe culoare. 

 

            Capitolul B. Extindere II Parc Industrial Craiova-                               2.566.100,00 lei 

In perspectiva extinderii Parcului Industrial Craiova pe latura de nord a actualului perimetru cu un teren in 

suprafata de 20 ha pus la dispozitie de judetul Dolj, este necesara o suma de 2.566.100,00 lei pentru: 

 

  1.Studiu de fezabilitate pentru titlul de Parc  Industrial extins -               50.000,00 lei 

 

  2.Documentatii  tehnico- economice pentru realizarea infrastructurii si retelelor  de   

     utilitati  in “Extindere II” Parc Industrial Craiova -                              100.000,00 lei 

 

  3.Extindere retele de utilitati, bransamente si racorduri                           600.000,00 lei 

    In vederea asigurarii necesarului cu energie electrica se prevede un post de transformare in anvelopa, 

PTAB 630 KVA, echipat cu cabluri si celula de linie pentru alimentarea viitorilor rezidenti care vor fi 

amplasati in terenul ce face obiectul extinderii in valoare de 300.000 lei.    

      De asemenea se prevad 300.000 lei pentru realizarea primelor bransamente la utilitati in extinderea de pe 

latura de nord.   

 

  4.- Extindere parc industrial pe latura de sud                                          1.816.100,00 lei 

      Totodata in vederea extinderii parcului industrial pe latura de sud propunem cumpararea unui teren liber cu 

suprafata de 14.300 mp, pozitionat in interiorul parcului industrial. Pretul mediu estimat pe este de 127 lei/mp, 

ceea ce inseamna pentru suprafata de 14.300 mp valoarea de 1.816.100 lei. 

Extinderea Parcului Industrial este o continuare a programului de extindere din anul 2010, din care s-a 

realizat numai extinderea cu terenul de 8,27 ha, program sustinut de  solicitarile adresate Consiliului Judetean 

Dolj si Parcului Industrial Craiova de catre investitori straini si romani, pentru dezvoltarea unor capacitati de 

productie green-field. Dezvoltarea economica durabila a Municipiului Craiova si a zonei metropolitane prin 

dezvoltarea unor capacitati de productie  ramane un obiectiv de actualitate avand in vedere necesitatea crearii 

de noi locuri de munca si impactul social pozitiv prin stabilizarea fortei de munca . 

 

NOTA :Investitiile vor fi realizate in limita fondurilor existente din surse proprii si atrase.    

 

 

  Președinte CA       Administrator – Director General 

 

Penciu Paul - Cătălin              Nicoli Marin                                           

 



                                                                            Anexa 14 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.         

Valabila incepind cu ………………                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ORGANIGRAMA    APROBAT  

                                                                            S.C. Parc Industrial Craiova S.A.                
TOTAL 39                              

                Conducere  10  

 Executie 29 

 

 I                     ACTIONARI 

ADUNAREA  GENERALA  

a 

ACTIONARILOR 

 

5 

 

 

 

 

                                                                           

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

II                ADMINISTRARE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 5  COMISIA DE CENZORI 3 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

III                 CONDUCERE  

 

            DIRECTOR GENERAL  

 

C=1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  IV                 EXECUTIE 

                                                                

 

COMPARTIMENT      

    ASISTENTA 

   MANAGERIALA                  

T=4 

C=0 

E=4 

 BIROUL RESURSE                                         

         UMANE         

   SECRETARIAT 

T=4 

C=1 

E=3           

             

                                                                                                                                                                       

DEPARTAMENT ECONOMIC 

------------------------------------------ 
CONTABIL SEF 

T=7 

C= 3 

E=4 

 

        

                                                                                                                      

                                                      

                                                                                                  

 

 

 

                   

                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             

BIROUL TEHNIC,     T=4                     

    INVESTITII,           C=1            

ADMINISTRARE     

  PATRIMONIU          E=3         

   Formatia SPP     E=3 

         BIROUL                 T=3 

      FINANCIAR             C=1 

CONTABILITATE         E=2 

ATELIER  FURNIZARE             T=15   

UTILITATI,  INTREȚINERE      C= 2 

ȘI TRANSPORT  AUTO              E=13 

 Compartiment Asistenta      E=1 

  Antreprenoriala 

BIROUL CONTRACTE 

ECONOMICE                           T=3   

VINZARI,CUMPARARI ,       C=1 

MARKETING                          E=2 

                                                                    

     DEPARTAMENT  PROGRAME        T=2 
                              INCUBARE                   C=1 

                             AFACERI                    E=1    

                                                                                                               

          

COMPARTIMENTUL          T=2  

URMARIRE UTILITATI      E=2 

 

   DEPARTAMENT  PATRIMONIU     T=20 
            ------------------------------------------------       C=4                                    

             DIRECTOR PATRIMONIU                       E=16                                

          

   Formatia  MP     E=8 

 SECTORUL MENTENANTA     T=12 

          PATRIMONIU                    C=  1 

            ȘEF SECTOR                    E=11 

                                          

COMPARTIMENTUL          T=1 

               CFP                          E=1 

 



                                                                                              Anexa15 

   

    
                                                  

STAT  DE  FUNCŢII 

Valabil incepind cu ………….. 

 
NR.

CRT 
FUNCTIA NIVEL 

STUDII 
NUMAR 

POSTURI 
 CONDUCERE   

1 ADMINISTRATOR -DIRECTOR  GENERAL  Superioare 1 

 COMPARTIMENTUL ASISTENTA MANAGERIALA   

2 Asistent Manager Superioare 1 

3 Consilier juridic Superioare 2 

4 Administrator de retea de calculatoare  Superioare 1 

 BIROU RESURSE UMANE  SECRETARIAT      (B.R.U.S)   

5 Sef Birou – Responsabil SCIM  Superioare 1 

6 Coordonator SSM,SU,Mediu si RSVTI Superioare 1 

7 Responsabil Resurse Umane si secretariat  Superioare 1 

8 Arhivar Medii 1 

 COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV-CFP   

9 Economist Superioare 1 

 DEPARTAMENT ECONOMIC     (DE)   

10 Contabil Șef Superioare 1 

 BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE   

11 Sef birou Superioare 1 

12 Economist Superioare 1 

13 Casier si Lucrator Gestionar Medii 1 

 BIROUL CONTRACTE ECONOMICE VÂNZĂRI CUMPĂRĂRI 

MARKETING 

  

14 Şef birou Superioare 1 

15 Consilier marketing  Superioare 1 

16 Economist Superioare 1 

 DEPARTAMENTUL PATRIMONIU     (DP)   

17 Director Patrimoniu Superioare 1 

 BIROU TEHNIC, INVESTIŢII, ADMINISTRARE PATRIMONIU    

18 Sef birou Superioare 1 

19 Inginer Superioare 2 

20 Administrator Imobile,  Medii/Superioare 1 

 ATELIER FURNIZARE UTILITATI,  ÎNTRȚINERE ŞI TRANSPORT 

AUTO   (FU) 

  

21 Sef Atelier Superioare 1 

 COMPARTIMENTUL URMARIRE UTILITATI   

22 Inginer –Tehnolog- Responsabil consumuri Superioare 1 

23 Responsabil cu protecțiea mediului Superioare 1 



 SECTORUL MENTENANTA PATRIMONIU   

24 Șef Sector  Medii/Superioare 1 

 FORMATIA  MENTENANTA  PATRIMONIU    (M.P.)   

25 Muncitor calificat– şef echipă    Medii 1 

26 Electrician  Generale/Medii 1 

27 Instalator Generale/Medii 2 

 28 Muncitor calificat Generale/Medii 1 

29 Lucrator în salubritate , Generale/Medii 2 

30 Șofer Medii 1 

 FORMAȚIA SUPRAVEGHERE ȘI PROTECȚIE PATRIMONIU   

31 Agent securitate incintă Generale/Medii 3 

 DEPARTAMENT PROGRAME INCUBARE AFACERI  (PIA)   

32 Director programe Superioare 1 

 COMPARTIMENT ASISTENŢĂ ANTREPRENORIALĂ   

33 Consilier Juridic Superioare 1 

 TOTAL POSTURI    39 

 
NOTA 

Programul de lucru al personalului va fi flexibil ,fiind tot timpul corelat cu volumul de munca si profitabilitatea activitatii; 
 

 

              PRESEDINTE CA                                         ADMINISTRATOR  - DIRECTOR GENERAL 

 

      ING. PENCIU PAUL-CĂTĂLIN                                          ING.NICOLI MARIN 



                                                                                                                                  Anexa 16 

la .................................... 

ACT ADIȚIONAL nr.6/CA/.....2020 

la 

Contractul de mandat nr. ......./CA/26.05.2017 

(anexă la Hot.nr.3/AGOA/26.05.2017 și la  H.C.J. Dolj nr.124/25.05.2017) 

 

 

  

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

În realizarea şi exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, şi de Actul 

constitutiv, 

Între 

 Parc Industrial Craiova S.A., persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, cu sediul în 

Comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj cu 

nr. J16/1510/2004, cod unic de înregistrare 16689999, reprezentată prin împuternicitul Sună Leontina-

Monica, în baza Hotărârii nr...../AGOA/.......2020 și a mandatului special acordat de Consiliul Judeţean Dolj 

prin Hotărârea nr. ..............2020, denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte, 

şi  

Dl. .................în calitate de administrator, membru al consiliului de administrație, cetăţean român, 

domiciliat/ă în localitatea .................., str. ..........., nr. ...., jud. Dolj, posesor/posesoare al/a CI seria .... nr. 

...., eliberată de ................., la data de ............, cod numeric personal 

…………………………………………….. , pe de altă parte,  

 

În baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de art.32 din contractul de mandat de 

comun acord părțile au întocmit și semnat prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea obiectivelor 

și criteriilor de performanță de îndeplinit în anul 2020,  astfel: 

 

Art. 1.  

I. OBIECTIVE FINANCIARE 

1. Profit brut               32.170  lei 

2. Numar mediu de salariați                         35 

3. Cheltuiala la 1.000 lei venit              990,78  lei 

 

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARE 

1. Productivitatea muncii               99.590 lei /sal. /an     

2. Rata profitului        0,68 % 

3. Perioada de recuperare a creanțelor              90 zile 

4. Perioada de rambursare a datoriilor              90 zile 

5. Rata lichidității generale                            ≥ 1,5   

 

III. CRITERII DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARE 

• Menținerea  unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial în anul  

            2020 de cel puțin 80% din total infrastructură exclusivă; 

• Realizarea  a unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri în anul 2020, de cel puțin 70% 

 



Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanta se determina anual luând în calcul o pondere egala 

a fiecarui criteriu de performanță. 

 

 

 

 

 

  Principalii indicatori economici prevăzuți in BVC pentru  perioada 2020-2021    

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. …./26.05.2017 (anexă la 

HCJ Dolj 124/26.05.2017) și reprezintă acordul de voință al părților. 

Celelalte articole din contract rămân nemodificate. 

 

Art.3. 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, ...............................2020, în 4 exemplare. 

Actul Adițional face parte integrantă din contractul de mandat. 

 

 

SOCIETATEA,      ADMINISTRATOR 

 S.C. PARC INDUSTRIAL      

 CRAIOVA S.A. 

Prin împuternicit AGA       ------------------------ 

 

 

Sună Leontina-Monica       

 

 

 

Nr. 

crt. 
Indicator 

Anul 

2019 BVC 
2020 

Preliminat 

2021 

Preliminat 

1 Venituri totale (lei) 2.725.394 3.487.710 3.586.000 

2 Cheltuieli totale (lei) 2..693.389 3.455.540 3.553.510 

3 Profit brut (lei) 32.005 32.170 32.490 

4 Număr mediu personal 28 35 36 

5 Productivitatea muncii pe total 

personal mediu 
93.900 99.590 99.593 

6 Cheltuieli totale la 1.000 lei  venituri 

totale 
988 990,78 990,94 




