
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 

 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în 

Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru luarea unor 

măsuri 

 

              Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

         Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre prin 

care se propune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech 

Industry Park Craiova S.A., pentru a vota în adunarea generală ordinară a 

acționarilor unele măsuri, înregistrat sub nr. 1278/08.07.2020, Raportul de 

specialitate al Directiei Economice înregistrat sub nr. 19625/13.07.2020, 

Raportul de specialitate al Direcției Imagine și Coordonare, Institutii 

Subordonate, Biroului Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate 

inregistrat sub nr. 19924/15.07.2020, Raportul Serviciului Juridic nr. 

19668/13.07.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

ținând cont de adresa nr. 1280 / 08.07.2020 a S.C. HIGH TECH 

INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu 

nr. 19447/09.07.2020, prin care solicită mandatarea împuternicitului Județului 

Dolj în Adunarea generală a acționarilor a S.C. HIGH TECH INDUSTRY 

PARK CRAIOVA S.A. să voteze unele măsuri,  

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

comerciale, cu modificările 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 HG nr. 722/2016, Norme 

Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor 

O.U.G. nr. 109/2011 

  în temeiul 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 

completările și modificările ulterioare 

 

 

 

 

 



 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 - Se  mandatează Domnul Badea Marian - împuternicitul Județului 

Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a vota în prima  

Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, următoarele: 

- Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii, inclusiv a 

Directorului General Interimar – Alina Nicoleta Rădulescu şi a Directorului 

General Interimar – Constantin Mitriţă, pentru exerciţiul financiar 2018, având 

în vedere soluţionarea neregulilor semnalate şi recepţionarea lucrărilor de apă 

potabilă, canalizare menajeră, 

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

pentru anul 2019, pe baza raportului administratorului – director general privind 

activitatea desfăşurată în anul 2019 (Anexele nr. 1, 1.1 şi 1.2), a raportului de 

evaluare al directorului general (Anexa nr. 1.3), a raportului consiliului de 

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

desfășurată în anul 2019 (Anexele nr. 2 şi 2.1), a raportului auditorului extern 

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

Craiova S.A. în exercițiul financiar 2019 și certificarea bilanțului contabil la 

31.12.2019 (Anexa nr. 2.2) şi a raportului anual al Comitetului de Nominalizare 

şi Remunerare (Anexa nr. 2.3), conform anexelor nr. 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 și 6.3  

- Repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2019, 

conform anexei nr. 7,  

- Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor 

Generali executivi, pentru exerciţiul financiar 2019, 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pe baza notei de 

fundamentare a acestuia (Anexa nr. 8.1), 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, pe baza 

notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 8.5), conform anexelor nr. 8, 8.2, 

8.3, 8.4 şi 8.4.1. 

- Obiectivele și Indicatorii de Performanță aferenți BVC 2020, 

conform Anexei nr. 9, care face parte din prezenta hotărâre 

- Actul Adițional nr. 7 la contractul de mandat al administratorilor 

societății, ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de 

performanță ale planului de administrare și principalii indicatori economici 

prevazuți a fi realizați în perioada 2020 – 2021, actualizați la nivelul aferent 

BVC 2020. Actul Adițional nr. 7 constituie Anexa nr. 9.1 la prezenta hotărâre. 

 

- Împuternicirea dlui. Badea Marian să semneze în numele și pentru 

societate cu administratorii Actul Adițional nr. 7 la contractele de mandat ale 

acestora în forma prevăzută în Anexa nr. 9.1. 



Art.2 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și 

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

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre. 

          Art.3 - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech-Industry Park 

Craiova S.A. și persoanei împuternicite să reprezinte interesele Județului Dolj la 

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

 

 

 

Nr. 132      Adoptată la data de  29.07.2020    

 

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE,                          CONTRASEMNEAZĂ                                

    pentru SECRETAR GENERAL 

           AL JUDEȚULUI 

         ION PRIOTEASA                                              

                                                                                      ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

J16/600/2014 ;  CUI :RO 33012575 

Municipiul Craiova, Str. Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat: 14.000.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

            Nr. 1277 / 08.07.2020 

 

 

 

CONVOCATOR  
 

Consiliul de Administratie și Directorul General al High-Tech Industry Park Craiova S.A., în 

conformitate cu Actul Constitutiv al societății și prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu toate 

modificările sale, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 31.07.2020, ora 

10:00, la sediul societății din Municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 325C, Județul Dolj, cu 

următoarea ordine de zi : 

 

 1. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul 

financiar 2018. 

2. Aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate ale 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova  S.A. pentru anul 2019 pe baza Raportului Directorului General al High-

Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa 1, 1.1, 1.2,               

Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa 1.3,  Raportului Consiliului de Administratie al                   

High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa – 2, 2.1 și a 

Raportului Auditorului Extern, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., privind situațiile financiare pe anul 2019 și 

certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa 2.2, Raportul comitetului de remunerare și nominalizare – 

Anexa 2.3 și  conform Anexelor 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3. 

 3.  Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019, conform Anexei 7. 

 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul 

financiar 2019. 

5. Aprobarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor conform contractelor de mandat, 

pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. pe anul 2019 – Anexa nr. 2.1, a Raportului Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 – Anexa nr. 2.3 și a Raportului de Evaluare anual 

privind activitatea Directorului General al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2019 – Anexa            

nr. 1.3. 

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pe baza notei de fundamentare a acestuia 

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

gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform Anexelor 8, 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5. 

7. Aprobarea obiectivelor și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare 

propuși de către Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada                  

2020 - 2021, conform anexei nr.9. 

 8. Aprobarea actului aditional nr. 7 la contractul de mandat al Administratorilor și al Directorului General al 

High – Tech Industry Park Craiova SA, Anexa 9.1 privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și 



indicatorilor financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de administrație, 

pentru perioada 2020 – 2021. 

 9. Diverse 

 

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor participa acționarii înscriși în Registrul 

Acționarilor la data de 31.05.2020. 

În situația în care nu se realizează cvorumul cerut de lege, ședința se convoacă în aceleași conditii 

pe data de 17.08.2020, ora. 10:00. 

  Relații suplimentare: e-mail : contact@hightechindustrypark.ro /telefon contact 0351.418.995. 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE  CONSILIU DE ADMINISTRATIE                          DIRECTOR  GENERAL  

                        ADMINISTRATOR 

                         BUNTA GABRIEL                                                  PÎRVULESCU IONUȚ COSMIN 

mailto:contact@hightechindustrypark.ro


 

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

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

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

Capital social subscris/varsat:14.000.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

Nr. înregistrare : 1250 / 02.07.2020 

          C.A. /D.G/ 08.07.2020 

CONVOCATOR 

 
Directorul General al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A, în conformitate cu Actul Constitutiv al 

societatii, în condițiile art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările la zi, convoacă  ședința 

Consiliului de Administratie pentru data de 08.07.2020, ora 16:30, la sediul societății din Municipiul Craiova,                        

str. Calea București nr. 325C, Județul Dolj, având la ordinea de zi următoarele: 

     1. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul 

financiar 2018. 

     2. Aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, datele informative și situația activelor imobilizate 

ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova  S.A. pentru anul 2019 pe baza Raportului Directorului General al 

High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa 1, 1.1, 1.2,               

Raportului de evaluare al Directorului General – Anexa 1.3,  Raportului Consiliului de Administratie al                   

High-Tech Industry Park Craiova S.A privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa – 2, 2.1 și a 

Raportului Auditorului Extern, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., privind situațiile financiare pe anul 2019 și 

certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa 2.2, Raportul comitetului de remunerare și nominalizare – 

Anexa 2.3 și  conform Anexelor 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3. 

     3.  Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019, conform Anexei 7. 

     4. Descărcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Directorilor Generali executivi, pentru exercițiul 

financiar 2019. 

     5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pe baza notei de fundamentare a acestuia 

(Anexa nr. 8.1), detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul 

de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform Anexelor 8, 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4, 8.4.1, 8.5. 

    6. Aprobarea obiectivelor și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare 

propuși de către Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada                  

2020-2021, conform anexei nr.9. 

   7. Aprobarea actului aditional nr. 7 la contractul de mandat al Administratorilor și al Directorului General al 

High – Tech Industry Park Craiova SA, Anexa 9.1 privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și 

indicatorilor financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de către Consiliul de administratie, 

pentru perioada 2020 – 2021. 

 8. Diverse 

În situația în care nu se realizează cvorumul cerut de lege, ședința se convoacă în aceleași condiții pe data de 

24.07.2020, ora. 16:30. 

  Relații suplimentare: e-mail : contact@hightechindustrypark.ro /telefon contact :0351/418995. 

 

 
                    Director General                                                              Președinte Consiliu de Administrație 

         PÎRVULESCU IONUȚ COSMIN                                              BUNTA GABRIEL 

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


1 
 

 

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

J16/600/2014 ;  CUI :RO330125 

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

          

 

                                              RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL 

                                             HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

                                                                                PRIVIND: 

                      -ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018  

                           - SITUATIILE FINANCIARE  INCHEIATE LA 31.12.2018 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii          

nr. 31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 

215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa 

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

infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

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

administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform contractului de 

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

nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj ca 

societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 2 

persoane juridice de drept public si privat, respectiv: 

 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea actionarului % Nr. actiuni 

1 Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj 99,9823 112.980 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0177 20 

 TOTAL 100 113.000 
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Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in valoare de 11.300.000 lei 

este 100% privat si apartine unor  persone juridice de drept public, actionar majoritar fiind 

judetul Dolj. 

       La inceputul anului 2018 capitalul societatii era de 3.300.000 lei, iar in decursul anului 

2018 S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A a primit aportul in numerar pentru 

majorarea capitalului social  de la actionarul majoritar Judetul Dolj prin Consiliu Judetean Dolj 

dupa cum urmeaza : 

- La  data de 25.07.2018  - aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei conform HCJDolj 

nr152/21.06.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/25.07.2018. 

- La  data de 05.11.2018 - aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei conform HCJDolj 

nr.245/31.10.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/05.11.2018. 

In anul 2018 administrarea societatii s-a facut in sistem unitar de un Consiliu de 

Administratie care a delegat conducerea societatii dupa cum urmeaza: 

     - Directorul General  si administrator al societatii in perioada  01.01.2018 – 15.01.2018 

a fost Dl Dan Dasoveanu;  

     - Directorul General Interimar al societatii in perioada  16.01.2018 – 15.02.2018 a fost 

desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;  

           - Directorul General Interimar al societatii in perioada  16.02.2018 –31.12.2018 a 

fost desemnat Dl Mitrita Constantin care a renuntat la mandat incepand cu data de 

31.10.2018; 

           - Directorul General Interimar al societatii in perioada  01.11.2018  - 31.12.2018 a 

fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina.  

           - In prezent pana la 31.12.2019  Directorul General Interimar al societatii a fost 

desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina  pentru un mandat de un an de zile, de la 

01.01.2019  pana la 31.12.2019 pe toata perioada anului fiscal 2019.  

Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea  un Contract 

de Administrare – Mandat. 

    Consiliul de Administratie a fost compus din : 

 -Bunta Gabriel  -  Presedinte C.A. 

       - Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat) 

       - Nicolae Anda Mirei - Administrator 

       - Ghita Vasile           - Administrator 

 -Trita Alexandru    – Administrator 

 Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori  

formata din: 

- Dafinca Ramona –  expert contabil   

- Gherman Cornel Ovidiu  

- Nicolae Gabriel 

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati, dar peste 9 si o cifra de afaceri sau 

active sub 10 milioane euro, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este “Intreprindere 

mica’’, autonoma, conform Legii (346/2004 modificata prin OUG 139/06.12.2007) 

Administrarea societății a vizat următoarele activități:  
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• continuarea procesului de modernizare a societății în vedere furnizării și asigurării 

unor servicii de calitate superioară  

• realizarea infrastructurii retelelor de utilitati  

• îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente 

pentru salariații societății  

• menținerea actualilor rezidenti ai parcului industrial conform activității de bază a 

societății și creșterea numărului acestora pana la ocuparea integrală a suprafeţei 

utile. 

• realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârsitul 

fiecărui an. 

• armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile 

guvernanței corporative. 

Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia în vederea menținerii 

pe piața parcurilor industriale și va fi guvernată de următoarele principii: 

• profesionalism 

• eficiență economică 

• dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele 

• administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu 

• creșterea continuă a calității lucrărilor și service 

 

STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, 

INDICATORILOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANŢA 

Strategiile specifice  S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. cuprinse în 

prezentul Plan de Administrare sunt elaborate cu respectarea principalelor direcţii strategice, 

având ca scop primordial atingerea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă stabilite în 

contractele de administrare - mandat. Acestea au fost structurate în funcţie de principalele 

direcţii/departamente/servicii/compartimente ale societăţii, astfel: 

▪ strategii privind aspectele instituţionale (sistemul de management integrat); 

▪ strategii de resurse umane; 

▪ strategii privind indicatorii economico-financiari 

 

  

STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUŢIONALE (MANAGEMENT) 

Menţinerea  calităţii  serviciilor,  prin  managementul  sistemului integrat al calităţii 

mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.  

S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a manifestat o preocupare 

continua pentru menţinerea calităţii serviciilor prin controlul activităţilor şi a proceselor din 

cadrul organizaţiei, cu scopul de a spori eficienţa  şi celeritatea cu care se răspunde 

solicitărilor/cerinţelor înaintate de către beneficiari. 

Principalii  indicatori, pentru  perioada  2018 – 2020, aprobati in contractele de 

mandat sunt  după  cum  urmează: 
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II. CRITERII DE PERFORMANTA  

Pondere Indicatori Financiari 2018 2019 2020 

10% 1) Productivitatea muncii 95 83 57 

25% 2) Investitii 25% 50% 100% 

5% 3) Perioada de rambursare a 

creantelor restante 

30 zile   

5% 4) Nr. mediu personal >12 >14 >20 

 Indicatori Nefinanciari    

10% 1) Eliberare amplasament extindere 100%   

15% 2) Realizat retele utilitati interioare 25% 50% 100% 

25% 3) Ocuparea parcelelor >    21 >    23 >    27 

 

Principalii  indicatori, pentru  perioada  2018 – 2020, aprobati in contractele de 

mandat au  fost realizati conform Anexei Nr.1.1 la prezentul raport. 

Suprafata Parcului Industrial High-Tech Industry Park Craiova este 29,8541 ha, 

identificata conform Ordinului  M.D.R.A.P. nr. 891/05.05.2015, publicat in Monitorul Oficial 

al Romaniei nr. 341/19.05.2015 modificat pri Ordinul MDRAP nr.4750/2018 publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47/29.05.2018. 

Suprafata a fost extinsa in anul 2018 cu patru terenuri curti constructii identificate 

conform NC/CF 213188 in suprafata de 32.302mp; NC/CF 211341 in suprafata de 13,632 

mp;NC231250/1 CF 231365 in suprafata de 11,461 mp; CF/NC 209569 in suprafata de 1700 

mp. Parcul industrial s-a extins in total cu suprafata de 59,095 mp, suprafata cu care urmeaza 

sa extinda la MDRAP titlul de “parc industrial”. 

     In perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-au incheiat 16 contracte de 

inchiriere/superficie cu urmatorii operatori economici/ investitori, la sfarsitul anului 2018 

situatia rezidentilor aratand asfel: 

- La sfarsitul anului 2018 existau 30 de rezidenti conform tabelului de mai jos 

acestia obtinand certificate de urbanism, autorizatii de construire asa cum sum sunt evidentiati 

mai jos; 

-  

12 -   C.U. – Certificate de Urbanism obtinute de catre rezidentii parcului industrial 

 6- A.C.-  Autorizatii de Construire obtinute  de catre rezidentii parcului industrial 

    - Rezidentii boldati cu albastru au inceput investitiile asumate prin contractele de inchiriere 
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Date sintetice despre rezidenții parcului industrial  

HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA  

la data de 31.12.2018 

Nr. 

crt.  

Rezident C.U. 

 (12) 

A.C. 

(6) 

S inchiriata Denumire/ 

valoare investitie 

Nr.  

locuri de 

munca  

1. AA Tehnic S.R.L.  

Intermedieri in 

comertul cu produse 

diverse 

 

 

 2.550 m2/ 

CF 230455 

Fabrica AA Tehnic/ 

1.000.000 Euro 

25 

2. 

Acez Net S.R.L. 

Activitati de 

realizare a softului la 

comanda 

 

CU  

 

 

 1.218 mp/ 

CF232979 

Fabrica “Acez Net” 

50.000 Euro 

12 

3. Buzmarcom S.R.L.  

Fabricarea 

produselor de uz 

gospodaresc si 

sanitar, din hartie 

sau carton 

 

 

AC  

 

2.500 m2/ 

CF 230443 

Fabrica 

“Buzmarcom”/ 

200.000 Euro 

27 

4. Carbody Shop 

S.R.L. 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

 

 

AC  2.000 m2/ 

CF230452 

Fabrica “Carbody 

Shop”/ 

150.000 Euro 

20 

5. Cedy Liquids 

Logistics S.R.L. 

Alte activitati anexe 

transporturilor 

 

 

 13.646 m2/ 

CF 227614  

Fabrica “Cedy 

Liquids  Logistics”/ 

1.000.000 Euro 

136 

6. Check Motors 

S.R.L. Comert cu 

amanuntul de piese 

si accesorii pentru 

autovehicule 

CU  3.700 mp/ 

CF 231966 

Fabrica “Check 

Motors”/ 

42.000 Euro 

37 

7. Demiuma 

Comimpex S.R.L. 

Fabricarea altor 

articole de 

imbracaminte si 

 

 

AC 7.764 m2/ 

CF 227613 

Fabrica “Demiuma 

Comimpex”/ 

2.000.000 Euro 

150 
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accesorii 

8. Divers Eco Tech 

S.R.L. Tratarea si 

eliminarea 

deseurilor 

periculoase 

 A.C.  3.000 m2/ 

CF 229718 

Fabrica “Divers Eco 

Tech”/ 

232.222 Euro 

30 

9. Drovares S.R.L. 

Comert cu ridicata al 

produselor lactate, 

oualelor, uleiurilor si 

grasimilor 

comestibile 

 

CU 

 3.188 mp/ 

CF 221263 

Fabrica “Drovares”/ 

250.000 Euro 

32 

10. Ecoabac Serv 

S.R.L.Colectarea si 

epurarea apelor 

uzate menajere 

CU  

 

 3.674 m2/ 

CF 233754 

Fabrica “Ecoabac 

Serv”/ 

120.000 Euro 

36 

11. 
Euroetanș Industri 

S.R.L.Comert cu 

ridicata nespecializat 

CU 

 

 2.429 mp/ 

CF232982 

Fabrica “Euroetans 

Industri”/ 

55.000 Euro 

25 

12. 
Hedone Cafe 

S.R.L.Prelucrarea 

ceaiului si cafelei 

 

 

 5.000 mp/ 

CF 232880 

Fabrica “Hedone 

Café”/ 

3.500.000 euro 

50 

13. Ion Service Center 

S.R.L. 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

 

 

 4.200 mp/ 

CF 230465 

Fabrica “Ion Service 

Center”/ 

45.000 Euro 

42 

14. JMT Impex S.R.L. 

Hoteluri si alte 

facilitati de cazare 

similare 

 

 

 6.000 m2/ 

CF 230462 

Fabrica “JMT 

Impex”/ 

888.888 Euro 

125 

15. Link Point S.R.L. 

Activitati de 

consultanta in 

tehnologia 

informatiei 

 

 

AC 2.555 m2/ 

CF 230461 

Fabrica “Link Point”/ 

222.222 Euro 

 

26 

16. Med Tehnica 

S.R.L.Activitati de 

consultanta pentru 

afaceri si 

mangement 

 

 

 4.000 mp 

/CF 

232879 

Fabrica “Med 

Tehnica” 

400.000 Euro 

40 
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17. 
Mediaconcept 

S.R.L.Fabricarea de 

articole 

confectionate din 

textile 

CU 

 

 3.268 m2/ 

CF 230450 

Fabrica 

“Mediaconcept”/ 

50.000 Euro 

 

36 

18. Nasky S.R.L.  

Activitati de 

consultanta pentru 

afaceri si  

 

CU 

 12.109 mp 

/CF 

232981 

Fabrica ”Statia de 

betoane Nasky”/ 

200.000 Euro 

130 

19. Plus Pan S.R.L. 

 Fabricarea painii; 

fabricarea 

prajiturilor si a 

produselor proaspete 

de patiserie 

 

CU 

 5.000 m2/ 

CF 230448 

Fabrica “Plus Pan” 

1.195.000 Euro 

50 

20. Printgolden Media 

Design S.R.L.  

Alte activitati de 

tiparire n.c.a. 

 

 

AC 2.045 m2/ 

CF 228514 

Fabrica “Printgolden 

Media Design”/ 

500.000 Euro 

20 

21. 

Proflex Sud S.R.L.  

Intermedieri in 

comertul cu masini, 

echipamente 

industrial, nave si 

avioane 

 

CU 

 4.159 mp/ 

CF 230463 

“Fabrica Proflex 

Sud”/ 

500.000 Euro 

42 

CU  5.191mp/ 

CF 232453 

 

“Fabrica Proflex Sud 

2”/ 

1.600.000 Euro 

52 

22. Protect Evolution 

S.R.L. 

 Comert cu ridicata 

nespecializat 

  1.730 mp/ 

CF 230456 

Fabrica “Protect 

Evolution”/ 

225.000 Euro 

18 

23. Softrom Grup 

S.R.L.  

Comert cu ridicata 

nespecializat 

CU 

 

 2.045 m2/ 

CF 228199 

Fabrica “Softrom 

Grup”/ 

280.000 Euro 

23 

24. Stimex Distribution 

S.R.L. 

Intermedieri in 

comertul cu produse 

diverse 

  1.724 mp/ 

CF 232983 

 Fabrica ”Stimex 

Distribution”/              

150.000 Euro 

17 
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25. 

Super Details 

S.R.L.Comert cu 

amanuntul in 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare 

predominanta de 

produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

 

 

 3.187 mp 

/CF 

228916 

Fabrica “Super 

Details”/ 

422.222 Euro 

32 

26. Torn Hvac 

Solutions S.R.L.  

Lucrari de instalatii 

sanitare, de incalzire 

si de aer conditionat 

CU  2.500 mp/ 

CF 232650 

Fabrica “Torn Hvac 

Solutions”/ 

65.000 Euro 

25 

27. 

Transalex Cars 

S.R.L.Activitati 

auxiliare 

intermedierilor 

financiare, exclusiv 

activitati de 

asigurari si fonduri 

de pensii 

  4.288 m2/  

CF 230440 

Fabrica ”Transalex 

Cars”/ 

400.000 Euro 

42 

28. Uvex 

S.R.L.Fabricarea 

motoarelor, 

generatoarelor si 

transformatoarelor  

  3.916 mp/ 

CF 232978 

Fabrica “Uvex”/ 

230.000 Euro 

39 

29. 
YBA Auto Service 

S.R.L.Intretinerea si 

reparatia 

autovehiculelor 

CU  

 

 2.045 mp/ 

CF 230442 

 

Fabrica “Hala Service 

Auto”/ 

128.293 Euro 

20 

30. Winers Mob’s 

S.R.L.Fabricarea de 

mobila n.c.a 

 

 

 

 2.363mp/  

CF232453 

Fabrica “Winers 

Mob’s”/ 

295.555 Euro 

24 

TOTAL 122.993 m2 16.396.402 Euro 1383 

 

 

La sfarsitul anului 2018 situatia privind rezidentii se prezinta astfel: 
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Rezidentii prin realizarea investitiilor asumate conform contractelor de inchirieri vor crea 

1383 locuri de munca.  

Numarul maxim al locurilor de munca care se vor crea in “ High- Tech Industry 

Park Craiova” in perioada  2018-2020: este de 2900. 

 

 

La sfarsitul anului 2018 situatia privind suprafata inchiriata  se prezinta astfel: 
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In perioada 01.01.2018- 31.12.2018 societatea administrator impreuna cu rezidentii parcului 

industrial a intocmit documentatia pentru acordarea scutirilor si a beneficiat de ajutor de minimis de 

la Primaria Municipiului Craiova conform tabelului de mai jos:  

 

 

SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS 

ACORDATE REZIDENȚILOR ȘI ADMISTRATORULUI PARCULUI INDUSTRIAL HIGH-TECH 

INDUSTRY PARK CRAIOVA 

DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 2015 – 2018 

 

Nr. 

crt. 
Solicitant C.U.I. 

H.C.L./ 

Dispoziție de 

acordare 

Valoarea 

ajutorului 

de minimis 

Durata 

ajutorului 

de minimis 

Observații 

1. 

S.C. HIGH-TECH 

INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. 

33012575 

H.C.L. 

79/29.02.2015 

Dispoziția 

3301/26.03.2015 

maxim 

200.000 euro 

(880.900 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2015 -2017 

 S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

1/26.03.2015 

Dispoziția nr. 

938/09.02.2017 

maxim 

200.000 euro 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2017 -2019 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

3/09.02.2017 

Dispoziţia nr. 

301/30.01.2018 

maxim 

200.000 euro 

(930.280 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

5/18.01.2018 

2 S.C. ONEROM 6662902 Dispoziția nr. maxim 3 ani fiscali S-a emis 
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S.R.L. 1915/01.03.2016 200.000 euro 

(891.380 lei) 

consecutivi, 

2016 -2018 

acordul de 

principiu nr. 

2/18.02.2016 

Dispoziția nr. 

3869/14.06.2017 

maxim 

200.000 euro 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2017 -2019 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

4/14.06.2017 

3. 

S.C. DIVERS ECO 

TECH S.R.L. 
31119320 

Dispoziţia nr. 

938/08.02.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.640 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

6/31.01.2018 

4. S.C. 

PRINTGOLDEN 

MEDIA DESIGN 

S.R.L. 

28516959 
Dispoziţia nr. 

980/14.02.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.440 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

7/14.02.2018 

5. 

S.C. CARBODY 

SHOP S.R.L 
36940970 

Dispoziția nr. 

1301/14.03.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.960 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

8/07.03.2018 

6. 
S.C. 

BUZMARCOM 

S.R.L 

6779261 
Dispoziția nr. 

1302/14.03.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.960 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

9/07.03.2018 

7. 

S.C. ECOABAC 

SERV S.R.L. 
25677063 

Dispoziția nr. 

2152/17.04.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.960 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

10/13.04.2018 

8. 

S.C. WIELPUETZ 

S.R.L. 
37828127 

Dispoziția nr. 

2362/09.05.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.600 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

11/03.05.2018 

9. 
S.C. 

CRISTELANA 

FARM S.R.L 

25360307 
Dispoziția nr. 

2697/19.06.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.720 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

12/19.06.2018 

10. S.C. 

MEDIACONCEPT 

S.R.L. 

17532177 
Dispoziția nr. 

4552/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 



12 
 

13/31.10.2018 

11. 
S.C. 

EUROETANS 

INDUSTRI S.R.L. 

19069649 
Dispoziția nr. 

4553/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

14/31.10.2018 

12. 
S.C. TORN HVAC 

SOLUTIONS 

S.R.L. 

10714651 
Dispoziția nr. 

4554/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

15/31.10.2018 

13. 

S.C. PROFLEX 

SUD S.R.L. 
28465510 

Dispoziția nr. 

4555/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

16/31.10.2018 

 

La sfarsitul anului 2018 rezidentii parcului industrial beneficiaza de scutirii in baza ajutorului 

de minimis de maxim 200.000 euro pentru fiecare rezident in parte. In total la sfarsitul anului 2018 

au fost acordate ajutoare de minimis in valoare de 12.956.960 lei. 

Consiliul de Administratie a convocat  si a desfasurat in anul 2018  cinci Adunari Generale ale 

Actionarilor in care au fost adoptate Hotarari pentru buna desfasurare a societatii. 

Directorul General a convocat Consiliul de Administratie si a desfasurat in anul 2018 zece 

sedinte ale Consiliului de Administratie in care au fost adoptate Hotarari pentru buna desfasurare a 

societatii. 

 

          In perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost derulate urmatoarele activitati  : 

-  Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in Parcul Industrial High- Tech Industry 

Park Craiova in  anul  2018 si transmiterea lui la  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice; 

- Implementarea procedurilor si regulamentelor proprii High-Tech Industry Park Craiova SA 

- Regulament privind regimul circulatiei vehiculelor si pietonilor in incinta 

- Cod de conduita etica 

- Regulament de ordine si functionare al societatii administrator 

- Normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție 

- Procedura operaţională pentru achizitia produselor/serviciilor/lucrarilor prin procedura de 

cumparare directa 

- Organizarea A.G.A. pentru aprobarea  Bilantului pe anul 2018, repartizarea profitului, descarcarea 

de gestiune, a B.V.C.-ului si programului de investitii,   

-  Declansarea licitatiilor in vederea ecologizarii terenului si a realizarii infrastructurii de utilitati 

necesara desfasurarii activitatilor rezidentilor 

 Lucrari de Infrastructura High – Tech Industry Park Craiova : 
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- Amenajare teren 57.200mp (eliberare amplasament, proiectare, ridicari topo, etc)  lucrare 

care a fost finalizata  

- Drumuri interioare si de acces (studii geo, ridicari topografice, avize obtinere AC, taxe)  

- Documentatii Tehnico economice pentru realizarea infrastructurii parcului industrial 

(proiectare + asistenta tehnica)  

- Finalizare PTAB1 – Energie Electrica cu distributie de transformare 

- Documentatii cadastrale si dezmembrari parcele  

- Desfiintare cale ferata dezafectata  si predata la SNCF Craiova. 

- Servicii de dirigentie de santier si coordonare SSM  

- Dotari - High – Tech Induastry Park Craiova : 

-  Echipamente birotica si comunicatii  

-  Dotari scule si echipamente lucru  

-  Refacere si echipare cu mobilier, containare 

-  Cabina paza –  

-  Decopertare-demolare-amenajare teren 

-  Alimentare cu energie electrica, inst de utilizare 20/0.4kV 

-  Desfiintare rambleu si depozitare cale ferata 

-  Intocmire documentatie preluare containere de la Primaria Rast; 

- Finalizarea proiectului tehnic al infrastructurii de utilitati si eliberarea Autorizatiilor de 

Construire pentru: 

Proiect drumuri interioare, Proiectare canalizare si retea apa organizare de santier, Proiectare si 

asistenta tehnica, „Sistematizare si circulatii incinta, Imprejmuire, Retele de alimentare cu apa 

Retele de canalizare menajera si pluviala, Instalatie de gaze naturale, Retele de alimentare cu 

energie electrica si de curenti slabi, Amenajare sisteme de retele de alimentare cu apa pentru 

stingerea incendiilor la platforme si parcuri industriale” 

- Realizarea dezmembrarilor parcelelor inchiriate in vederea semnarii contractelor de 

superficie pentru eliberarea Autorizatiilor de Construire. 

- Extinderea High-Tech Industry Park Craiova SA cu suprafata de 5,72 Ha, prin hotararea 

237/28.09.2017  a Consiliului Judetean Dolj si extinderii titlului de parc la Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

- Intalniri periodice cu reprezentanti ai firmelor interesate in relocarea in High-Tech 

Industry Park Craiova SA, ai camerelor de comert. 

- S-au întreprins demersurile necesare în vederea obținerii avizelor de la AUTORITATEA 

AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ, prin identificarea soluțiilor constructive permise pentru 

opturarea razelor ILS, precum și prin obținerea acordului din partea Aroportului Internațional 

Craiova cu privire la construcțiile ce urmează a se realiza în incinta parcului industrial High 

Tech Industry park Craiova.  

 

- Astfel s-au identificat soluțiile necesare și s-a facilitat obținerea avizului de la Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română pentru rezidenții ce vor construi în parcul industrial. 

 

-  S-au întreprins demersurile necesare în vederea sprijinirii rezidenților pentru obținerea 

avizelor din partea Agenției pentru Protectia Mediului Dolj (APM Dolj). 

 

S-a sprijinit obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor de construire, astfel încat în 

perioada următoare, urmează a se lansa licitațiile  și a demara lucrările pentru: 

• Rețea electrică – curent de joasa tensiune (Etapa II) 

• Diferenta de amenajare  drumuri interioare si de acces (pentru organizare de șantier)  

• Împrejmuire incintă  

• Sistem supraveghere video si antiefracție   
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• Racord si/sau rețele de incendiu, hidranti si sprinklere  

• Rețea canalizare pluviala 

• Constructie Centru de Afaceri 

• Finalizare drumuri interioare si de acces 

 

 

- Au fost organizate ședințe de lucru și de informare  în cadrul  Consiliului Judetean 

Dolj (str. Unirii, nr. 19) cu rezidenții, reprezentanții Consiliului Judetean Dolj, personalul 

High-Tech Industry Park Craiova S.A., proiectanții si constructorii rețelelor de utilități (gaze 

naturale, energie electrică, canalizare menajeră, apă potabilă, rețea de curenți slabi, constând 

în: 

- Informare privind avizul de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 

- Informare privind avizul de la Agenția pentru Protectia Mediului Dolj; 

- Analiza stadiului de implementare a investitiei pe care o realizează fiecare 

rezident în parcul industrial; 

- Modul de realizare a bransamentelor si racordurilor la utilitati; 

- Aspecte juridice si financiare referitoare la contractele de inchiriere/superficie.  

   

În perioada de mandat numărul rezidenților a crescut de la 14 la 30. 

Consiliul de Administrație a aprobat forma  ”Contractului de administrare și prestări de 

servicii conexe”. 

 

 

 

Efectivul salariaţilor în parcul industrial High- Tech Industry Park Craiova la 31.12.2018 

Societatea - administrator                        (Nr. persoane) 12 

Agenţii economici locatari în parcul industrial 

administrat                                                (Nr. persoane) 

0 

          

 

  Situatia investitiilor care au fost realizate in  Parc Industrial High- Tech Industry Park 

Craiova  in perioada 01.01.2018-31.12.2018 

Nr. crt. Denumire firma Valoare 

(lei) 

1 Investitii - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 4.119.032,68 

2 Investitii nefinalizate - S.C. High- Tech Industry Park Craiova 

S.A. 

212.415 

3 Investitii program 2018 aprobate a se realiza in limita fondurilor 

existente la - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 

23.162.700 

fara tva 

A TOTAL  INVESTITII  realizate 4.119.032,68 
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I. Investitiile realizate in  infrastructura  de catre High Tech Industry Park Craiova  in 

anul 2018 -    4.119.032,68 lei 

II. Investitiile realizate in retele exterioare de catre  Judetul Dolj  - 9.174.695,77 lei 

III.Investitii  totale atrase in  ” PARC INDUSTRIAL High Tech Industry Park Craiova ” 

realizate de catre rezidenti  pana la data de 31.12.2018 – 78.702.730,96 lei  

 S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfasurat o activitate eficienta de la 

infiintarea societatii  pana in prezent.   

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2018 

Conturi de imobilizari 

La data de 31.12.2018, conturile de active imobilizate prezinta un sold de 5.278.741 lei. 

Conturile financiare 

La data de 31.12.2018, conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri: 

- Contul curent ING BANK        = 5.727.689 lei; 

- Cont card curent       =       4.315 lei; 

           - Cont curent in valuta (dolari)                                       =              1 leu; 

- Cont casa       =        2.520 lei; 

 

Conturile de datorii si creante 

In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2018, acestea sunt in suma de  

             528.548 lei, din care: 

- Furnizori materiale  = 11.829 lei; 

- Furnizori imobilizari = 216.579 lei; 

- Garantii furnizori imobilizari = 112.838 lei; 

- Datorii  cu personalul            =    17.258 lei; 

- Datorii in legatura cu BAS si BS = 101.407 lei; 

- Creditori Diversi   =   68.637lei; 

 

  Situatia  Patrimoniului                                                                                      lei 

ACTIVE  12.166.007 

a) imobilizari necorporale 453.665 

b) imobilizari corporale 4.825.076 

      - terenuri 895.658 

      - constructii  358.411 

      - echipamente,aparate,mijloace de transport 135.660 

      - mobilier 53.091 

     - imobilizari in curs  3.370.186 
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- avansuri imob.corporale  12.070 

c) active circulante, din care: 6.461.459 

      - stocuri 0 

      - clienti                     112.054 

      -alte  creante 39 

  - disponibilitati din care: 8.461 

         - banca 5.732.004 

         - disponibil  valuta  1 

         - casa 2.520 

-TVA de recuperat                    608.900 

-actiuni 0 

  cheltuieli in avans 150.434 

Pierdere ani anteriori                     272.853 

PASIVE       din care:  12.166.007 

- capital social   11.300.000 

- capital social subscris si varsat 11.300.000 

- capital social subscris si nevarsat 0 

 - rezerve legale  0 

- profit 160.143 

 - amortizare                     158.210 

- datorii curente din care: 547.654 

- garantii furnizori imobilizari 112.838 

      - furnizori 228.408 

      - personalul 21.404 

      - sanatate 22.702 

      - contributii asigurari sociale 58.825 

- contributii asigurari pentru munca 5.095 

Impozit salarii 14.785 

TVA de plata 0 

Alte datorii 83.597 

Impozit profit 0 

                                                                                                                                  

Contul de profit  si pierdere 

 

Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018, se prezinta astfel: 

- Venituri din exploatare  = 1.358293 lei; 

- Venituri financiare (dobanzi) =             0 lei; 

- Venituri exceptionale  =            0 lei;  

Total  venituri  =  1.358293 lei. 

 

- Cheltuieli de exploatare  = 1.194.379 lei; 

- Cheltuieli  financiare  =     32 lei; 

- Impozit pe venit trimestru I            =         3.739 lei; 

- Cheltuieli exceptionale  =              0 lei; 

Total cheltuieli  =  1.198.150 lei. 

Profit                                     =     160.143 lei 

- Cheltuieli cu impozitul pe profit  =             0 lei 
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Concluzii: 

 

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2018  fiind pozitiv,  in suma bruta de 160.143 lei 

arata ca societatea a desfasurat o activitate profitabila. 

   Situatia personalului. 

   Cu toate ca statutul de functii al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea 

un numar de 18 posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2018 un numar de 13 

salariati, inclusiv Directorul General . 

Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii administratori sau directori si nu a 

acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

Activitatea economico – financiara a societatii  a fost auditata de Biroul de Audit Public 

Intern al Consiliului Judetean Dolj conform Rapoartelor de Audit nr. 2191/05.02.2018 si 

Raportul de Audit nr.5593/20.03.2019 si verificata pentru intreg anul 2018 de comisia de 

cenzori, existand unele nereguli care au fost remediate in proportie de 95%. 

 

Pentru Anul 2019 v-am propus un Buget de Venituri si Cheltuieli similar cu cel din 2018 

bazat pe principiul prudentei si eficientei, centrat pe cresterea activitatii de Dezvoltare pe 

care o realizeaza societatea pentru rezidentii din incinta High-Tech Industry Park Craiova 

SA, inclusiv pe implicarea noastra in activitatea de marketing si vanzari a acestora in 

conditiile unor contracte de  prestarii servicii, contra unor remuneratii profesionale reciproc 

avantajoase. Executivul a luat in calcul pentru anul 2019 modificarea organigramei si a 

statului de functii din 2018 mentinand acelasi numar de posturi. Elaborarea BVC 2019 s-a 

facut  tinind cont de specificul societatii noastre, respectiv societate administrator a unei 

infrastructuri de afaceri – parc industrial High-Tech Industry Park Craiova.  

 

Trebuie retinut faptul ca, in urma solicitarii Directorului General Radulescu Nicoleta 

Alina din 11.03.2019 in care s-a cerut sprijin in efectuarea unui control pe partea economica 

si tehnica in vederea clarificarii aspectelor mentionate in Nota de informare                                   
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nr. 365/15.02.2019,  S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a fost audita de 

Biroul Public Intern al Consiliului Judetean conform Raportului de Audit                                            

nr. 5593/20.03.2019 si verificata pentru intreg anul 2018 de comisia de cenzori, existand 

unele nereguli care au fost remediate, nefiind afectata situatia financiara a societatii. 

 

De asemenea, in perioada 02.12.2019 – 20.12.2019, s-a desfasurat activitatea de audit  

a Consiliului Judetean Dolj, conform Raportului de Audit nr. 27289/23.12.2019 inregistrat la 

societate sub nr. 32/07.01.2020, domeniile auditate fiind: achizitii de bunuri, servicii, lucrari, 

resurse umane si organizare, stabilirea, inregistrarea, urmarirea si incasarea veniturilor, 

inventarierea patrimoniului, arhivarea documentelor, perioada supusa auditarii fiind 

01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

   Avand in vedere cele prezentate, va solicitam descarcarea de gestiune a 

Consiliului de Administratie, inclusiv a Directorului General – Radulescu Nicoleta 

Alina si Directorului General Interimar – Mitrita Constantin avand in vedere 

solutionarea neregulilor semnalate si receptionarea lucrarilor de apa potabila, 

canalizare menajera, electric I – receptie partiala, gaze naturale – receptie partiala. 

 

 

BUNTA GABRIEL – PRESEDINTE CA   __________________________ 

  

DASOVEANU DAN - MEMBRU    __________________________                                                                  

                                                                                                                                  

ANDA NICOLAE MIREI – MEMBRU       __________________________                                                                    

                                (pana in 14.08.2019)      

GHITA VASILE - MEMBRU                        __________________________                                                                                        

                                                                                                                                   

TRITA DAN ALEXANDRU - MEMBRU      __________________________                                                               

 

 

 

Intocmit, 

     Secretar CA                                                                                                                            

Timofticiuc Anda Camelia 
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S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA    S.A.                                         

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

        

RAPORT DIRECTOR GENERAL 

PRIVIND: 

-ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2018- 31.12.2018 

-SITUATIILE FINANCIARE  INCHEIATE LA 31.12.2018 

 

Preambul: 

Prezentul raport de activitate se intocmeste pentru activitatea Directorului General al societatii 

High Tech Industry Park Craiova SA in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 dupa cum urmeaza: 

- Activitatea desfasurata de catre  Dl Dan Dasoveanu – Director General pentru perioada 01.01.2018 

– 15.01.2018 este mentionata in prezentul raport. 

- Activitatea desfasurata de catre  Dna Radulescu Nicoleta Alina – Director General Interimar pentru 

perioada 16.01.2018- 15.02.2018 si 01.11.2018- 31.12.2018 este mentionata in prezentul raport. 

- Activitatea desfasurata de catre  Dl Mitrita Constantin – Director General Interimar pentru perioada 

16.02.2018 – 31.10.2018 este mentionata in raportul de activitate nr.1319/24.10.2018 pe care acesta 

l-a prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.10.2018 atunci cand a renuntat la 

mandat conform cererii inregistrata sub nr 1320/24.10.2018 si care constituie anexa nr1.1 la 

prezentul raport. 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii nr. 

31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 

215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa 

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

infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

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

administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform 

contractului de administrare Nr.2077 din 04.02.2015, in regim de “PARC 

INDUSTRIAL’’conform legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor 

industriale. 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj 

ca societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 

2 persoane juridice de drept public si privat, respectiv: 
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Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in valoare de 11.300.000 

lei este 100% privat si apartine unor  persone juridice de drept public, actionar majoritar fiind 

judetul Dolj. 

       La inceputul anului 2018 capitalul societatii era de 3.300.000 lei, iar in decursul anului 

2018 S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A a primit aportul in numerar pentru 

majorarea capitalului social  de la actionarul majoritar Judetul Dolj prin Consiliu Judetean Dolj 

dupa cum urmeaza : 

- La  data de 25.07.2018  - aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei conform HCJDolj 

nr152/21.06.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/25.07.2018. 

- La  data de 05.11.2018 - aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei conform HCJDolj 

nr.245/31.10.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/05.11.2018. 

In anul 2018 administrarea societatii s-a facut in sistem unitar de un Consiliu de Administratie 

care a delegat conducerea societatii dupa cum urmeaza: 

     - Directorul General  si administrator al societatii in perioada  01.01.2018 – 15.01.2018 a 

fost Dl Dan Dasoveanu;  

     - Directorul General Interimar al societatii in perioada  16.01.2018 – 15.02.2018 a fost 

desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;  

           - Directorul General Interimar al societatii in perioada  16.02.2018 –31.12.2018 a fost 

desemnat Dl Mitrita Constantin care a renuntat la mandat incepand cu data de 31.10.2018; 

           - Directorul General Interimar al societatii in perioada  01.11.2018  - 31.12.2018 a fost 

desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina.  

           - In prezent pana la 31.12.2019  Directorul General Interimar al societatii a fost desemnata 

Dna Radulescu Nicoleta Alina  pentru un mandat de un an de zile, de la 01.01.2019  pana la 

31.12.2019 pe toata perioada anului fiscal 2019.  

Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea  un Contract de 

Administrare – Mandat. 

 Consiliul de Administratie a fost compus din : 

-Bunta Gabriel  -  Presedinte C.A. 

               - Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat) 

               - Nicolae Anda Mirei - Administrator 

               - Ghita Vasile           - Administrator 

-Trita Alexandru    – Administrator 

 Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori  

formata din: 

Nr. 

crt. 

Denumirea actionarului % Nr. actiuni 

1 Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj 99,9823 112.980 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0177 20 

 TOTAL 100 113.000 
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- Dafinca Ramona –  expert contabil   

- Gherman Cornel Ovidiu  

- Nicolae Gabriel 

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati, dar peste 9 si o cifra de afaceri sau active 

sub 10 milioane euro, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este “Intreprindere mica’’, 

autonoma, conform Legii (346/2004 modificata prin OUG 139/06.12.2007) 

Pe toată perioada mandatului  de Director - General (2018), administrarea societății a vizat 

următoarele activități:  

• continuarea procesului de modernizare a societății în vedere furnizării și asigurării unor 

servicii de calitate superioară  

• realizarea infrastructurii retelelor de utilitati  

• îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente pentru 

salariații societății  

• menținerea actualilor rezidenti ai parcului industrial conform activității de bază a 

societății și creșterea numărului acestora pana la ocuparea integrală a suprafeţei utile. 

• realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârsitul 

fiecărui an. 

• armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile 

guvernanței corporative. 

Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia în vederea menținerii pe 

piața parcurilor industriale și va fi guvernată de următoarele principii: 

• profesionalism 

• eficiență economică 

• dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele 

• administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu 

• creșterea continuă a calității lucrărilor și service 

 

STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, 

INDICATORILOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANŢA 

Strategiile specifice  S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. cuprinse în 

prezentul Plan de Administrare sunt elaborate cu respectarea principalelor direcţii strategice, având 

ca scop primordial atingerea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă stabilite în contractele de 

administrare - mandat. Acestea au fost structurate în funcţie de principalele 

direcţii/departamente/servicii/compartimente ale societăţii, astfel: 

▪ strategii privind aspectele instituţionale (sistemul de management integrat); 

▪ strategii de resurse umane; 

▪ strategii privind indicatorii economico-financiari 

▪  

  STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUŢIONALE (MANAGEMENT) 

 Menţinerea  calităţii  serviciilor,  prin  managementul  sistemului integrat al calităţii 

mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.  

 S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a manifestat o preocupare continua 

pentru menţinerea calităţii serviciilor prin controlul activităţilor şi a proceselor din cadrul organizaţiei, 
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cu scopul de a spori eficienţa  şi celeritatea cu care se răspunde solicitărilor/cerinţelor înaintate de 

către beneficiari. 

Principalii  indicatori, pentru  perioada  2018 – 2020, aprobati in contractele de mandat sunt  

după  cum  urmează: 

II. CRITERII DE PERFORMANTA  

Pondere Indicatori Financiari 2018 2019 2020 

10% 1) Productivitatea muncii 95 83 57 

25% 2) Investitii 25% 50% 100% 

5% 3) Perioada de rambursare a 

creantelor restante 

30 zile   

5% 4) Nr. mediu personal >12 >14 >20 

 Indicatori Nefinanciari    

10% 1) Eliberare amplasament extindere 100%   

15% 2) Realizat retele utilitati interioare 25% 50% 100% 

25% 3) Ocuparea parcelelor >    21 >    23 >    27 

 

Principalii  indicatori, pentru  perioada  2018 – 2020, aprobati in contractele de mandat au  fost 

realizati conform Anexei Nr.1.1 la prezentul raport. 

Suprafata Parcului Industrial High-Tech Industry Park Craiova este 29,8541 ha, identificata 

conform Ordinului  M.D.R.A.P. nr. 891/05.05.2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 

nr. 341/19.05.2015 modificat pri Ordinul MDRAP nr.4750/2018 publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 47/29.05.2018. 

Suprafata a fost extinsa in anul 2018 cu patru terenuri curti constructii identificate conform NC/CF 

213188 in suprafata de 32.302mp; NC/CF 211341 in suprafata de 13,632 mp;NC231250/1 CF 231365 

in suprafata de 11,461 mp; CF/NC 209569 in suprafata de 1700 mp. Parcul industrial s-a extins in 

total cu suprafata de 59,095 mp, suprafata cu care urmeaza sa extinda la MDRAP titlul de “parc 

industrial”. 

     In perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-au incheiat 16 contracte de inchiriere/superficie cu 

urmatorii operatori economici/ investitori, la sfarsitul anului 2018 situatia rezidentilor aratand asfel: 

- La sfarsitul anului 2018 existau 30 de rezidenti conform tabelului de mai jos acestia obtinand 

certificate de urbanism, autorizatii de construire asa cum sum sunt evidentiati mai jos; 

12 -   C.U. – Certificate de Urbanism obtinute de catre rezidentii parcului industrial 

 6- A.C.-  Autorizatii de Construire obtinute  de catre rezidentii parcului industrial 

    - Rezidentii boldati cu albastru au inceput investitiile asumate prin contractele de inchiriere 
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Date sintetice despre rezidenții parcului industrial  

HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA  

la data de 31.12.2018 

Nr. 

crt.  

Rezident C.U. 

 (12) 

A.C. 

(6) 

S inchiriata Denumire/ 

valoare investitie 

Nr.  

locuri de 

munca  

1. AA Tehnic S.R.L.  

Intermedieri in 

comertul cu produse 

diverse 

 

 

 2.550 m2/ 

CF 230455 

Fabrica AA Tehnic/ 

1.000.000 Euro 

25 

2. 

Acez Net S.R.L. 

Activitati de 

realizare a softului la 

comanda 

 

CU  

 

 

 1.218 mp/ 

CF232979 

Fabrica “Acez Net” 

50.000 Euro 

12 

3. Buzmarcom S.R.L.  

Fabricarea 

produselor de uz 

gospodaresc si 

sanitar, din hartie 

sau carton 

 

 

AC  

 

2.500 m2/ 

CF 230443 

Fabrica 

“Buzmarcom”/ 

200.000 Euro 

27 

4. Carbody Shop 

S.R.L. 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

 

 

AC  2.000 m2/ 

CF230452 

Fabrica “Carbody 

Shop”/ 

150.000 Euro 

20 

5. Cedy Liquids 

Logistics S.R.L. 

Alte activitati anexe 

transporturilor 

 

 

 13.646 m2/ 

CF 227614  

Fabrica “Cedy 

Liquids  Logistics”/ 

1.000.000 Euro 

136 

6. Check Motors 

S.R.L. Comert cu 

amanuntul de piese 

si accesorii pentru 

autovehicule 

CU  3.700 mp/ 

CF 231966 

Fabrica “Check 

Motors”/ 

42.000 Euro 

37 

7. 
Demiuma 

Comimpex S.R.L. 

Fabricarea altor 

articole de 

 

 

AC 7.764 m2/ 

CF 227613 

Fabrica “Demiuma 

Comimpex”/ 

2.000.000 Euro 

150 
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imbracaminte si 

accesorii 

8. Divers Eco Tech 

S.R.L. Tratarea si 

eliminarea 

deseurilor 

periculoase 

 A.C.  3.000 m2/ 

CF 229718 

Fabrica “Divers Eco 

Tech”/ 

232.222 Euro 

30 

9. Drovares S.R.L. 

Comert cu ridicata al 

produselor lactate, 

oualelor, uleiurilor si 

grasimilor 

comestibile 

 

CU 

 3.188 mp/ 

CF 221263 

Fabrica “Drovares”/ 

250.000 Euro 

32 

10. Ecoabac Serv 

S.R.L.Colectarea si 

epurarea apelor 

uzate menajere 

CU  

 

 3.674 m2/ 

CF 233754 

Fabrica “Ecoabac 

Serv”/ 

120.000 Euro 

36 

11. 
Euroetanș Industri 

S.R.L.Comert cu 

ridicata nespecializat 

CU 

 

 2.429 mp/ 

CF232982 

Fabrica “Euroetans 

Industri”/ 

55.000 Euro 

25 

12. 
Hedone Cafe 

S.R.L.Prelucrarea 

ceaiului si cafelei 

 

 

 5.000 mp/ 

CF 232880 

Fabrica “Hedone 

Café”/ 

3.500.000 euro 

50 

13. Ion Service Center 

S.R.L. 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

 

 

 4.200 mp/ 

CF 230465 

Fabrica “Ion Service 

Center”/ 

45.000 Euro 

42 

14. JMT Impex S.R.L. 

Hoteluri si alte 

facilitati de cazare 

similare 

 

 

 6.000 m2/ 

CF 230462 

Fabrica “JMT 

Impex”/ 

888.888 Euro 

125 

15. Link Point S.R.L. 

Activitati de 

consultanta in 

tehnologia 

informatiei 

 

 

AC 2.555 m2/ 

CF 230461 

Fabrica “Link Point”/ 

222.222 Euro 

 

26 

16. Med Tehnica 

S.R.L.Activitati de 

consultanta pentru 

afaceri si 

mangement 

 

 

 4.000 mp 

/CF 

232879 

Fabrica “Med 

Tehnica” 

400.000 Euro 

40 



7 
 

17. 
Mediaconcept 

S.R.L.Fabricarea de 

articole 

confectionate din 

textile 

CU 

 

 3.268 m2/ 

CF 230450 

Fabrica 

“Mediaconcept”/ 

50.000 Euro 

 

36 

18. Nasky S.R.L.  

Activitati de 

consultanta pentru 

afaceri si  

 

CU 

 12.109 mp 

/CF 

232981 

Fabrica ”Statia de 

betoane Nasky”/ 

200.000 Euro 

130 

19. Plus Pan S.R.L. 

 Fabricarea painii; 

fabricarea 

prajiturilor si a 

produselor proaspete 

de patiserie 

 

CU 

 5.000 m2/ 

CF 230448 

Fabrica “Plus Pan” 

1.195.000 Euro 

50 

20. Printgolden Media 

Design S.R.L.  

Alte activitati de 

tiparire n.c.a. 

 

 

AC 2.045 m2/ 

CF 228514 

Fabrica “Printgolden 

Media Design”/ 

500.000 Euro 

20 

21. 

Proflex Sud S.R.L.  

Intermedieri in 

comertul cu masini, 

echipamente 

industrial, nave si 

avioane 

 

CU 

 4.159 mp/ 

CF 230463 

“Fabrica Proflex 

Sud”/ 

500.000 Euro 

42 

CU  5.191mp/ 

CF 232453 

 

“Fabrica Proflex Sud 

2”/ 

1.600.000 Euro 

52 

22. Protect Evolution 

S.R.L. 

 Comert cu ridicata 

nespecializat 

  1.730 mp/ 

CF 230456 

Fabrica “Protect 

Evolution”/ 

225.000 Euro 

18 

23. Softrom Grup 

S.R.L.  

Comert cu ridicata 

nespecializat 

CU 

 

 2.045 m2/ 

CF 228199 

Fabrica “Softrom 

Grup”/ 

280.000 Euro 

23 

24. Stimex Distribution 

S.R.L. 

Intermedieri in 

comertul cu produse 

diverse 

  1.724 mp/ 

CF 232983 

 Fabrica ”Stimex 

Distribution”/              

150.000 Euro 

17 
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25. 

Super Details 

S.R.L.Comert cu 

amanuntul in 

magazine 

nespecializate, cu 

vanzare 

predominanta de 

produse alimentare, 

bauturi si tutun 

 

 

 

 3.187 mp 

/CF 

228916 

Fabrica “Super 

Details”/ 

422.222 Euro 

32 

26. Torn Hvac 

Solutions S.R.L.  

Lucrari de instalatii 

sanitare, de incalzire 

si de aer conditionat 

CU  2.500 mp/ 

CF 232650 

Fabrica “Torn Hvac 

Solutions”/ 

65.000 Euro 

25 

27. 

Transalex Cars 

S.R.L.Activitati 

auxiliare 

intermedierilor 

financiare, exclusiv 

activitati de 

asigurari si fonduri 

de pensii 

  4.288 m2/  

CF 230440 

Fabrica ”Transalex 

Cars”/ 

400.000 Euro 

42 

28. Uvex 

S.R.L.Fabricarea 

motoarelor, 

generatoarelor si 

transformatoarelor  

  3.916 mp/ 

CF 232978 

Fabrica “Uvex”/ 

230.000 Euro 

39 

29. 
YBA Auto Service 

S.R.L.Intretinerea si 

reparatia 

autovehiculelor 

CU  

 

 2.045 mp/ 

CF 230442 

 

Fabrica “Hala Service 

Auto”/ 

128.293 Euro 

20 

30. Winers Mob’s 

S.R.L.Fabricarea de 

mobila n.c.a 

 

 

 

 2.363mp/  

CF232453 

Fabrica “Winers 

Mob’s”/ 

295.555 Euro 

24 

TOTAL 122.993 m2 16.396.402 Euro 1383 
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La sfarsitul anului 2018 situatia privind rezidentii se prezinta astfel: 

 

Rezidentii prin realizarea investitiilor asumate conform contractelor de inchirieri vor crea 1383 locuri 

de munca.  

Numarul maxim al locurilor de munca care se vor crea in “ High- Tech Industry Park Craiova” 

in perioada  2018-2020: este de 2900. 
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La sfarsitul anului 2018 situatia privind suprafata inchiriata  se prezinta astfel: 

 

In perioada 01.01.2018- 31.12.2018 societatea administrator impreuna cu rezidentii parcului 

industrial a intocmit documentatia pentru acordarea scutirilor si a beneficiat de ajutor de minimis de 

la Primaria Municipiului Craiova conform tabelului de mai jos:  

SITUAŢIA AJUTOARELOR DE MINIMIS 

ACORDATE REZIDENȚILOR ȘI ADMISTRATORULUI PARCULUI INDUSTRIAL 

HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 2015 – 2018 

 

Nr. 

crt. 
Solicitant C.U.I. 

H.C.L./ 

Dispoziție de 

acordare 

Valoarea 

ajutorului 

de minimis 

Durata 

ajutorului 

de minimis 

Observații 

1. 

S.C. HIGH-TECH 

INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. 

33012575 

H.C.L. 

79/29.02.2015 

Dispoziția 

3301/26.03.2015 

maxim 

200.000 euro 

(880.900 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2015 -2017 

 S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

1/26.03.2015 

Dispoziția nr. 

938/09.02.2017 

maxim 

200.000 euro 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2017 -2019 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

3/09.02.2017 

Dispoziţia nr. 

301/30.01.2018 

maxim 

200.000 euro 

(930.280 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

5/18.01.2018 

2 
S.C. ONEROM 

S.R.L. 
6662902 

Dispoziția nr. 

1915/01.03.2016 

maxim 

200.000 euro 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2016 -2018 

S-a emis 

acordul de 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

S inchiriata
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(891.380 lei) principiu nr. 

2/18.02.2016 

Dispoziția nr. 

3869/14.06.2017 

maxim 

200.000 euro 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2017 -2019 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

4/14.06.2017 

3. 

S.C. DIVERS ECO 

TECH S.R.L. 
31119320 

Dispoziţia nr. 

938/08.02.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.640 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

6/31.01.2018 

4. S.C. 

PRINTGOLDEN 

MEDIA DESIGN 

S.R.L. 

28516959 
Dispoziţia nr. 

980/14.02.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.440 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

7/14.02.2018 

5. 

S.C. CARBODY 

SHOP S.R.L 
36940970 

Dispoziția nr. 

1301/14.03.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.960 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

8/07.03.2018 

6. 
S.C. 

BUZMARCOM 

S.R.L 

6779261 
Dispoziția nr. 

1302/14.03.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.960 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi, 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

9/07.03.2018 

7. 

S.C. ECOABAC 

SERV S.R.L. 
25677063 

Dispoziția nr. 

2152/17.04.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.960 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

10/13.04.2018 

8. 

S.C. WIELPUETZ 

S.R.L. 
37828127 

Dispoziția nr. 

2362/09.05.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.600 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

11/03.05.2018 

9. 
S.C. 

CRISTELANA 

FARM S.R.L 

25360307 
Dispoziția nr. 

2697/19.06.2018 

maxim 

200.000 euro 

(931.720 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

12/19.06.2018 

10. 
S.C. 

MEDIACONCEPT 

S.R.L. 

17532177 
Dispoziția nr. 

4552/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

13/31.10.2018 
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11. 
S.C. 

EUROETANS 

INDUSTRI S.R.L. 

19069649 
Dispoziția nr. 

4553/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

14/31.10.2018 

12. 
S.C. TORN HVAC 

SOLUTIONS 

S.R.L. 

10714651 
Dispoziția nr. 

4554/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

15/31.10.2018 

13. 

S.C. PROFLEX 

SUD S.R.L. 
28465510 

Dispoziția nr. 

4555/7.11.2018 

maxim 

200.000 euro 

(932.780 lei) 

3 ani fiscali 

consecutivi 

2018-2020 

S-a emis 

acordul de 

principiu nr. 

16/31.10.2018 

 

La sfarsitul anului 2018 rezidentii parcului industrial beneficiaza de scutirii in baza ajutorului de 

minimis de maxim 200.000 euro pentru fiecare rezident in parte. In total la sfarsitul anului 2018 au 

fost acordate ajutoare de minimis in valoare de 12.956.960 lei. 

Director General, trimestrial, in prezenta cenzorilor si a consiliului de administratie a analizat 

rapoartele directorilor si sefilor de servicii cu privire la activitatea desfasurata iar opiniile exprimate 

si deciziile adoptate au fost consemnate in procese verbale. 

Consiliul de Administratie a convocat  si a desfasurat in anul 2018  cinci Adunari Generale a 

Actionarilor in care au fost adoptate Hotarari pentru buna desfasurare a societatii. 

Director General a convocat Consiliul de Administratie si a desfasurat in anul 2018 zece sedinte ale 

Consiliului de Administratie in care au fost adoptate Decizii pentru buna desfasurare a societatii. 

 

          In perioada 01.01.2018-16.02.2018, 01.11.2018- 31.12.2018 au fost derulate urmatoarele 

activitati, restul de activitati care au fost derulate pe parcursul anului respectiv pentru perioada 

16.02.2018 – 30.10.2018 sunt prezentate in anexa nr 1.1 la prezentul raport : 

-  Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in Parcul Industrial High- Tech Industry 

Park Craiova in  anul  2018 si transmiterea lui la  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice; 

- Implementarea procedurilor si regulamentelor proprii High-Tech Industry Park Craiova SA 

- Regulament privind regimul circulatiei vehiculelor si pietonilor in incinta 

- Cod de conduita etica 

- Regulament de ordine si functionare al societatii administrator 

- Normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție 

- Procedura operaţională pentru achizitia produselor/serviciilor/lucrarilor prin procedura de 

cumparare directa 

- Organizarea A.G.A. pentru aprobarea  Bilantului pe anul 2017, repartizarea profitului, descarcarea 

de gestiune, a B.V.C.-ului si programului de investitii,   

-  Declansarea licitatiilor in vederea ecologizarii terenului si a realizarii infrastructurii de utilitati 

necesara desfasurarii activitatilor rezidentilor 
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 Lucrari de Infrastructura High – Tech Industry Park Craiova : 

- Amenajare teren 57.200mp (eliberare amplasament, proiectare, ridicari topo, etc)  lucrare care 

a fost finalizata  

- Drumuri interioare si de acces (studii geo, ridicari topografice, avize obtinere AC, taxe)  

- Documentatii Tehnico economice pentru realizarea infrastructurii parcului industrial 

(proiectare + asistenta tehnica)  

- Finalizare PTAB1 – Energie Electrica cu distributie de transformare 

- Documentatii cadastrale si dezmembrari parcele  

- Desfiintare cale ferata dezafectata  si predata la SNCF Craiova. 

- Servicii de dirigentie de santier si coordonare SSM  

- Dotari - High – Tech Induastry Park Craiova : 

-  Echipamente birotica si comunicatii  

-  Dotari scule si echipamente lucru  

-  Refacere si echipare cu mobilier, containare 

-  Cabina paza –  

-  Decopertare-demolare-amenajare teren 

-  Alimentare cu energie electrica, inst de utilizare 20/0.4kV 

-  Desfiintare rambleu si depozitare cale ferata 

-  Intocmire documentatie preluare containere de la Primaria Rast; 

- Finalizarea proiectului tehnic al infrastructurii de utilitati si eliberarea Autorizatiilor de Construire 

pentru: 

Proiect drumuri interioare, Proiectare canalizare si retea apa organizare de santier, Proiectare si 

asistenta tehnica, „Sistematizare si circulatii incinta, Imprejmuire, Retele de alimentare cu apa Retele 

de canalizare menajera si pluviala, Instalatie de gaze naturale, Retele de alimentare cu energie 

electrica si de curenti slabi, Amenajare sisteme de retele de alimentare cu apa pentru stingerea 

incendiilor la platforme si parcuri industriale” 

Realizarea dezmembrarilor parcelelor inchiriate in vederea semnarii contractelor de superficie pentru 

eliberarea Autorizatiilor de Construire. 

Extinderea High-Tech Industry Park Craiova SA cu suprafata de 5,72 Ha, prin hotararea 

237/28.09.2017  a Consiliului Judetean Dolj si extinderii titlului de parc la Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice. 

Intalniri periodice cu reprezentanti ai firmelor interesate in relocarea in High-Tech Industry Park 

Craiova SA, ai camerelor de comert. 

Am finalizat si receptionat lucrarile contractate in anul 2017, perfectand documentatiile pentru 

inchiderea acestora. 

Am semnat Contract de Furnizare Energie Electrica si Aviz Tehnic de Racordare Nr.001200046666 

din 12.01.2018 pentru PTAB1; 

Am reziliat licitatia cu Mitliv Exim pentru executarea lucrarilor de Bransare apa potabila si Canalizare 

Menajera Organizare de Santier. 

În cursul anului 2018, Compartimentul Resurse Umane, Salarizare a coordonat şi monitorizat 

activitatea de testare medicală şi psihologică a personalului. 

Inregistrarea, verificarea si transmiterea CV, Declaratiilor de Avere si Declaratiilor de Interese ale 

Administratorilor si Directorului General;  

Intocmirea si aprobarea Normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție: 

- Procedura operaţională pentru achizitia produselor/serviciilor/lucrarilor prin procedura de 

cumparare directa 

- Procedura operaţională pentru achizitia produselor/serviciilor/lucrarilor prin procedura de licitatie 

- Procedura pentru cercetarea si sanctionarea personalului 
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Declansarea unor licitatii in vederea realizarii infrastructurii de utilitati interioare a parcului industrial  

necesara desfasurarii activitatilor rezidentilor 

Realizarea dezmembrarilor tuturor parcelelor inchiriate in vederea semnarii contractelor de 

superficie, intocmirea in urma castigarii licitatiilor a tuturor contractelor atat cele de inchiriere, 

lucrari, prestarii servicii, vanzare cumparare  si furnizare. 

Implementare activitati, obiective, riscuri legate de SCIM 

Am obtinut acordul de mediu pentru extinderea parcului industrial cu suprafata de 5,72 Ha. 

Am obtinut certificatul de urbanism pentru extindere si elaborare PUZ suprafata de teren 5,72Ha. 

Am intocmit, depus documentatia pentru extindere parc industrial High-Tech Industry Park Craiova 

la Ministerul Dezvoltarii Regionale. 

Am ridicat Ordinul 4750 pentru extindere parc industrial High-Tech Industry Park Craiova al 

Ministerul Dezvoltarii Regionale publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Nr.447/29.05.2018. 

Intocmirea contractelor pentru dirigintii de santier la fiecare lucrare care se executa. 

Relatia cu Banca in deschiderea si  inchiderea unor conturi ale societatii; 

Depus si ridicat documentatii la Primaria Municipiului Craiova privind CU, AC, Avize, Minimis, 

Cereri, Documentatii, Adrese, Etc; 

Relatia cu Oficiul National de Cadastru Dolj in depunerea si ridicarea documentelor privind : extrase 

de informare, dezmembrari, alipiri si acualizari ale cartilor funciare ale terenurilor parcului industrial 

High-Tech Industry Park Craiova; 

 

 

Efectivul salariaţilor în parcul industrial High- Tech Industry Park Craiova la 31.12.2018 

Societatea - administrator                        (Nr. persoane) 12 

Agenţii economici locatari în parcul industrial 

administrat                                                (Nr. persoane) 

0 

          

  Situatia investitiilor care au fost realizate in  Parc Industrial High- Tech 

Industry Park Craiova  in perioada 01.01.2018-31.12.2018 

Nr. crt. Denumire firma Valoare 

(lei) 

1 Investitii - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 4.119.032,68 

2 Investitii nefinalizate - S.C. High- Tech Industry Park Craiova 

S.A. 

212.415 

3 Investitii program 2018 aprobate a se realiza in limita fondurilor 

existente la - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 

23.162.700 

fara tva 

A TOTAL  INVESTITII  realizate 4.119.032,68 
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Referitor la  investitiile in infrastructura parcului industrial – retele de utilitati  privind reteaua de apa 

potabila, canalizare menajera, instalatia de gaze naturale  si reteaua electrica, lucrari care nu au fost 

finalizate si receptionate in anul 2018 si pentru care au fost incheiate licitatii si contracte dar nu au 

fost finalizate lucrarile sau nu au fost incheiate acte conform prevederilor legale, a fost informat 

Consiliul de Administratie al High Tech Industry Park Craiova SA  prin Nota de Informare nr. 

365/15.02.2019 si Consiliul Judetean Dolj prin Adresa 4730/11.03.2019 prin care eu in calitatea mea 

de Director General si tinand cont de Contractul de Mandat  pe care il am incheiat cu societatea am 

cerut sprijin in efectuarea unui control de audit pe parte economica si tehnica de catre 

compartimentele abilitate ale Consiliului Judetean semnaland cateva nereguli pe care le-am gasit. 

   Pe perioada de mandat a domnului Director General Mitrita Constantin au fost efectuate o serie de 

lucrari pentru care nu au fost intocmite documentele justificative. Aceste lucrari care au fost 

mentionate in notele explicative, note de constatare si alte documente  si au fost analizate si 

consemnate in raportul Biroului de Audit Public al Consiliului Judetean nr.5593/20.03.2019. Acesta 

a dispus recomandari pe baza carora Consiliul de Administratie al High Tech Industry Park Craiova 

SA a dispus hotarari pentru intrarea in legalitate in sedinta din 23.03.2019. 

O parte din acestea au fost rezolvate la sfarsitul anului 2018 pana la informarea pe care am facut-o 

Consiliului de Administratie  prin Nota de Informare nr. 365/15.02.2019 iar pentru cele mentionate 

in raportul de Audit a Biroului de Audit Public Intern nr.5593/20.03.2019 s-au intocmit minute, 

procese verbale cu constructori, diriginti de santier si proiectantul pentru gasirea unor solutii legale, 

remedierea, finalizarea si receptionarea acestor lucrari. 

Am intreprins pana in acest moment demersurile legale pentru rezolvarea acestor nereguli o parte 

dintre acestea fiind rezolvate. Deasemenea  nu se gasesc in societate documente care au stat la baza 

emiterii Autorizatiilor de Construire iar pentru a putea fi receptionate lucrarile, dar si pentru a putea 

pune la dispozitia biroului de Audit, s-a solicitat un duplicat certificat conform cu originalul de la 

Primaria Municipiului Craiova de pe intreaga documentatie care a stat la baza emiterii Autorizatiilor 

lucrarilor care urmeaza a fi receptionate. 

Pentru a putea finaliza si receptiona lucrarile la retelele de utilitati s-a infiintat o comisie pe parte 

tehnica care sa verifice intreaga documentatie pentru a putea receptiona lucrarile dar si efectuarea 

unei expertize tehnice si economice. 
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De la investirea mea in functie pana in prezent am rezolvat peste 90% din neregulile care au existat, 

au continuat lucrarile la reteaua de apa potabila si canalizare menajera pentru a putea fi finalizate si 

receptionate dar si la celelalte retele de utilitati. 

Deasemenea la sfarsitul anului 2018 am intreprins demersuri legale si am rezolvat o parte din 

neregurile gasite, nereguli mentionate mai jos: 

- Existenta, pe terenul care face parte din infrastructura parcului industrial, a unui bransament 

ilegal la reteaua publica de apa a orasului; 

- Existenta, pe terenul care face parte din infrastructura parcului industrial, a mai multor 

bransamente ilegale  la reteaua de apa a parcului industrial  retea care nu era receptionata si 

executata fara acordul constructorului care executa reteaua, la 4 rezidenti ai parcului industrial 

- Am recuperat costurile pe care rezidentii bransamentelor de mai sus le-au folosit in mod ilegal 

privind legaturile la utilitatile parcului industrial, energia electrica si apa potabila consumata de 

acestia insumau la acea vreme  un sold total de 12.177,14 lei, sold care afost recuperat integral. 

- Referitor la contractele nr.2/07.05.2018 si nr.4/25.05.2018 privind lucrarile de canalizare 

menajera si apa potabila privind majorarea nejustificata de catre proiectant a valorii estimate 

pentru lucrarile de canalizare menajera si apa potabila fata de valoarea din Autorizatia de 

Construire nr.20/09.01.2018(182.687,29 lei peste valoarea estimata in autorizatia emisa de 

616.271,52 lei) mentionez faptul ca nu au fost finalizate nici in prezent lucrarile de catre 

constructor pentru a putea fi receptionate lucrarile. 

-  Executarea lucrarilor fara intocmirea actelor aditionale la contracte, desi s-au intocmit 5 

dispozitii de santier, iar o parte din caminele de la canalizarea menajera au fost puse la dispozitia 

constructorului de catre beneficiar acestea nefiind scazute din pretul contractului, aceste nereguli 

au fost rezolvate. 

- Certificatul de Urbanism emis pentru executia drumurilor de circulatie interioara nu corespunde 

cu proiectul fapt care a dus la actualizarea proiectului initial pentru a putea depune documentatia 

in vederea autorizarii . 

- Referitor la contractele de executie a retelei electrice: 

Din societate lipseste devizul general al proiectantului pentru reteaua electrica semnat de 

acesta precum si dosarul care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire nr. 

483/26.04.2018  

Exista diferente intre plansele din proiectul tehnic unde erau prevazute 5 posturi de 

transformare si cele din documentatia pentru emiterea AC unde sunt prevazute 4 posturi 

de transformare, fara a exista o justificare in acest sens din partea proiectantului. 

Deasemenea din societate lipsesc documentele care au stat la baza emiterii Autorizatiilor 

de apa potabila, canalizare menajera, energie electrica si gaze naturale. 

- A fost deasemenea rezolvata si situatia in care unul dintre rezidenti, respectiv Buzmarcom SRL 

prin adresa nr 178/13.11.2018 inregistrata la societate sub nr 1430/13.11.2018 anunta faptul ca nu 

poate sa construiasca deoarece constructia halelor vine suprapusa peste retelele de canalizare 

menajera si canalizare pompata. Am convocat de urgenta toate partile implicate: proiectant, 

constructor retele, reprezentati ai High-Tech Industry Park Craiova S.A si reprezentanti ai Buzmarcom 

impreuna cu constructorul acestuia, aceasta situatie fiind rezolvata, rezidentul putand sa inceapa constructia 

halelor. 

 

I. Investitiile realizate in  infrastructura  de catre High Tech Industry Park Craiova  in anul 

2018 -    4.119.032,68 lei 

II. Investitiile realizate in retele exterioare de catre  Judetul Dolj  - 9.174.695,77 lei 

III.Investitii  totale atrase in  ” PARC INDUSTRIAL High Tech Industry Park Craiova ” 

realizate de catre rezidenti  pana la data de 31.12.2018 – 78.702.730,96 lei  
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 S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfasurat o activitate eficienta de la infiintarea 

societatii  pana in prezent.   

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2018 

Conturi de imobilizari 

La data de 31.12.2018, conturile de active imobilizate prezinta un sold de 5.278.741 lei. 

Conturile financiare 

La data de 31.12.2018, conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri: 

- Contul curent ING BANK        = 5.727.689 lei; 

- Cont card curent       =       4.315 lei; 

           - Cont curent in valuta (dolari)                                       =              1 leu; 

- Cont casa       =        2.520 lei; 

 

Conturile de datorii si creante 

In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2018, acestea sunt in suma de  

             528.548 lei, din care: 

- Furnizori materiale  = 11.829 lei; 

- Furnizori imobilizari = 216.579 lei; 

- Garantii furnizori imobilizari = 112.838 lei; 

- Datorii  cu personalul            =    17.258 lei; 

- Datorii in legatura cu BAS si BS = 101.407 lei; 

- Creditori Diversi   =   68.637lei; 

 

  Situatia  Patrimoniului                                                                                      lei 

ACTIVE  12.166.007 

a) imobilizari necorporale 453.665 

b) imobilizari corporale 4.825.076 

      - terenuri 895.658 

      - constructii  358.411 

      - echipamente,aparate,mijloace de transport 135.660 

      - mobilier 53.091 

     - imobilizari in curs  3.370.186 

- avansuri imob.corporale  12.070 

c) active circulante, din care: 6.461.459 

      - stocuri 0 

      - clienti                     112.054 

      -alte  creante 39 

  - disponibilitati din care: 8.461 

         - banca 5.732.004 

         - disponibil  valuta  1 

         - casa 2.520 

-TVA de recuperat                    608.900 

-actiuni 0 

  cheltuieli in avans 150.434 

Pierdere ani anteriori                     272.853 

PASIVE       din care:  12.166.007 

- capital social   11.300.000 

- capital social subscris si varsat 11.300.000 

- capital social subscris si nevarsat 0 
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 - rezerve legale  0 

- profit 160.143 

 - amortizare                     158.210 

- datorii curente din care: 547.654 

- garantii furnizori imobilizari 112.838 

      - furnizori 228.408 

      - personalul 21.404 

      - sanatate 22.702 

      - contributii asigurari sociale 58.825 

- contributii asigurari pentru munca 5.095 

Impozit salarii 14.785 

TVA de plata 0 

Alte datorii 83.597 

Impozit profit 0 

                                                                                                                                  

Contul de profit  si pierdere 

 

Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018, se prezinta astfel: 

- Venituri din exploatare  = 1.358293 lei; 

- Venituri financiare (dobanzi) =             0 lei; 

- Venituri exceptionale  =            0 lei;  

Total  venituri  =  1.358293 lei. 

 

- Cheltuieli de exploatare  = 1.194.379 lei; 

- Cheltuieli  financiare  =     32 lei; 

- Impozit pe venit trimestru I            =         3.739 lei; 

- Cheltuieli exceptionale  =              0 lei; 

Total cheltuieli  =  1.198.150 lei. 

Profit                                     =     160.143 lei 

- Cheltuieli cu impozitul pe profit  =             0 lei 
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Concluzii: 

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2018  fiind pozitiv,  in suma bruta de 160.143 lei arata 

ca societatea a desfasurat o activitate profitabila. 

   Situatia personalului. 

   Cu toate ca statutul de functii al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un 

numar de 18 posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2018 un numar de 13 salariati, inclusiv 

Directorul General . 
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Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii administratori sau directori si nu a acordat 

avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 

Trebuie retinut faptul ca, in urma solicitarii Directorului General Radulescu Nicoleta Alina din 

11.03.2019 in care s-a cerut sprijin in efectuarea unui control pe partea economica si tehnica in vederea 

clarificarii aspectelor mentionate in Nota de informare nr. 365/15.02.2019,  S.C. HIGH-TECH 

INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a fost audita de Biroul Public Intern al Consiliului Judetean 

conform Raportului de Audit nr. 5593/20.03.2019 si verificata pentru intreg anul 2018 de comisia de 

cenzori, existand unele nereguli care au fost remediate, nefiind afectata situatia financiara a societatii. 

De asemenea, in perioada 02.12.2019 – 20.12.2019, s-a desfasurat activitatea de audit  a 

Consiliului Judetean Dolj, conform Raportului de Audit nr. 27289/23.12.2019 inregistrat la societate 

sub nr. 32/07.01.2020, domeniile auditate fiind: achizitii de bunuri, servicii, lucrari, resurse umane si 

organizare, stabilirea, inregistrarea, urmarirea si incasarea veniturilor, inventarierea patrimoniului, 

arhivarea documentelor, perioada supusa auditarii fiind 01.01.2018 – 31.12.2018. 

           Avand in vedere cele prezentate, va solicitam descarcarea de gestiune a Consiliului de 

Administratie, inclusiv a Directorului General Interimar – Radulescu Nicoleta Alina si 

Directorului General Interimar – Mitrita Constantin avand in vedere solutionarea neregulilor 

semnalate si receptionarea lucrarilor de apa potabila, canalizare menajera, electric I – receptie 

partiala, gaze naturale – receptie partiala, pentru exercitiul financiar 2018. 

 

                                HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

 

Director General 

 

Pirvulescu Ionut Cosmin 
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ANEXA nr.1 la Hotărârea nr.  

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

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

Sediul social : Municipiul Craiova ,Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat: 14.000.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

         

RAPORT DIRECTOR GENERAL 

PRIVIND: 

- ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2019- 31.12.2019 

- SITUATIILE FINANCIARE  INCHEIATE LA 31.12.2019 

 

Prezentul raport de activitate se intocmeste pentru activitatea Directorului General al societatii High 

Tech Industry Park Craiova S.A. in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 dupa cum urmeaza: 

- Activitatea desfasurata de catre Dna Radulescu Nicoleta Alina – Director General Interimar pentru 

perioada 01.01.2019 – 18.08.2019 - este mentionata in raportul de activitate pe care acesta l-a 

prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.08.2019  

- Activitatea desfasurata de catre Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin – Director General  Interimar pentru 

perioada 19.08.2019 – 31.12.2019 este mentionata in prezentul raport. 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii                

nr. 31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 

215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa 

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

infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

S.A. ca societate administrator a acestui parc industrial. Societatea are ca principala activitate 

administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform contractului 

de administrare nr. 2077 din 04.02.2015, in regim de “PARC INDUSTRIAL’’conform Legii 

nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj 

ca societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 

2 persoane juridice de drept public si privat, respectiv: 

Nr. 

crt. 

Denumirea actionarului % Nr. actiuni 

1 Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj 99,9846 129.980 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0154 20 

 TOTAL 100 130.000 

       132/2020
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Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in valoare de 13.000.000 lei 

este 100% privat si apartine unor  persoane juridice de drept public, actionar majoritar fiind Judetul 

Dolj. 

   La inceputul anului 2019 capitalul societatii era de 11.300.000 lei, iar in decursul anului 2019, 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a primit aportul in numerar pentru majorarea 

capitalului social  de la actionarul majoritar, Judetul Dolj,, prin Consiliu Judetean Dolj dupa cum 

urmeaza : 

 - La  data de 31.05.2019  - aport in numerar cu suma de 1.700.000 lei conform H.C.J. Dolj                                     

nr. 90/30.05.2019 si Hotararea nr. 1/AGEA/31.05.2019.catre  

 

 - In perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019,  administrarea societatii s-a facut in sistem 

unitar de  catre un Consiliu de Administratie care a delegat conducerea societatii dupa cum 

urmeaza: 

 - Directorul General Interimar al societatii pentru  perioada  01.01.2019 – 31.12.2019  a fost 

desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;  

 - Directorul General Interimar al societatii a avut mandat pe perioada  01.01.2019 –18.08.2019, 

Dna Radulescu Nicoleta Alina, care a renuntat la mandat incepand cu data de 19.08.2019 

 - Din 19.08.2019 – 31.12.2019, Directorul General Interimar al societatii a fost desemnat                                

Dnul. Pirvulescu Ionut Cosmin pentru un mandat de 4 (patru) luni si 13 (zile) de la 19.08.2019 

pana la 31.12.2019 sau pana la revenirea pe postul a Dlui Dasoveanu Dan – Administrator 

Director – General al societatii.  Incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a vacantarii 

postului de Director General al S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A., Consiliul de 

Administraţie desemneaza pe Dl. Pirvulescu Ionut - Cosmin, sa preia toate atributiile specifice 

functiei de Director General Interimar, pe o perioada de 4 (patru) luni, de la 01.01.2020 – 

30.04.2020.- 

 

 Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea  un Contract de 

Administrare – Mandat. 

   Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: 

 

- Bunta Gabriel  -  Presedinte C.A. 

               - Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat) 

 - Nicolae Anda Mirei – Administrator – incepand cu 14.08.2019, a renuntat la mandat 

conform art. 34  din contractul de mandat nr. 3/25.05.2017 - renuntarea administratorului la 

mandat din cauze neimputabile.  

               - Ghita Vasile           - Administrator 

- Trita Alexandru    – Administrator 

 

 Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori  formata 

din : 

- Dafinca Ramona –  expert contabil 

- Gherman Cornel Ovidiu  

-  Nicolae Gabriel 

 

   Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati, dar peste 9 si o cifra de afaceri 

sau active sub 10 milioane euro, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este 
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“Intreprindere mica’’, autonoma, conform Legii (346/2004 modificata prin OUG 

139/06.12.2007). 

   Director General, trimestrial, in prezenta cenzorilor si a consiliului de administratie a 

analizat rapoartele directorilor si sefilor de servicii cu privire la activitatea desfasurata, iar 

opiniile exprimate si deciziile adoptate au fost consemnate in procese verbale. 

Directorul General Interimar a convocat Consiliul de Administratie si a desfasurat in anul 

2019 zece sedinte ale Consiliului de Administratie in care au fost adoptate Decizii pentru buna 

desfasurare a activitatii. 

Consiliul de Administratie a convocat si a desfasurat in anul 2019 cinci Adunari Generale 

ale Actionarilor in care au fost adoptate Hotarari pentru buna desfasurare a societatii. 

 Pe toată perioada mandatului  de Director - General Interimar (2019), administrarea 

societății a vizat următoarele activități:  

➢ continuarea procesului de modernizare a societății în vedere furnizării și asigurării 

unor servicii de calitate superioară  

➢ realizarea infrastructurii retelelor de utilitati  

➢ îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente 

pentru salariații societății  

➢ menținerea actualilor rezidenti ai parcului industrial conform activității de bază a 

societății și creșterea numărului acestora pana la ocuparea integrală a suprafeţei utile. 

➢ realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârsitul 

fiecărui an. 

➢ armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile 

guvernanței corporative. 

 

 Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia în vederea menținerii 

pe piața parcurilor industriale și este/va fi guvernată de următoarele principii: 

➢ profesionalism 

➢ eficiență economică 

➢ dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele 

➢ administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu 

➢ creșterea continuă a calității lucrărilor și service 

 

STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, 

INDICATORILOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANŢA 

Strategiile specifice  S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. cuprinse 

în prezentul Plan de Administrare sunt elaborate cu respectarea principalelor direcţii strategice, 

având ca scop primordial atingerea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă stabilite în 

contractele de administrare - mandat. Acestea au fost structurate în funcţie de principalele 

direcţii/departamente/servicii/compartimente ale societăţii, astfel: 

➢ strategii privind aspectele instituţionale (sistemul de management integrat); 

➢ strategii de resurse umane; 

➢ strategii privind indicatorii economico-financiari 
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  STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUŢIONALE (MANAGEMENT) 

Menţinerea  calităţii  serviciilor,  prin  managementul  sistemului integrat al calităţii 

mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.  

 S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a manifestat o preocupare 

continua pentru menţinerea calităţii serviciilor prin controlarea activităţilor şi a proceselor din 

cadrul organizaţiei, cu scopul de a spori eficienţa  şi celeritatea cu care se răspunde solicitărilor/ 

cerinţelor înaintate de către beneficiari. 

Principalii  indicatori, pentru  perioada  2019 – 2021, aprobati in contractele de 

mandat sunt  după  cum  urmează: 

II. CRITERII DE PERFORMANTA  

Pondere Indicatori Financiari 2019 2020 2021 

5% 1) Productivitatea muncii 83 90 95 

25% 2) Investitii 30% 50% 100% 

5% 3) Perioada de rambursare a 

creantelor restante 

30 zile   

5% 4) Nr. mediu personal >13 >14 >20 

 Indicatori Nefinanciari    

10% 1) Realizare documentatie 

extindere II titlu de parc 

industrial 

100%   

15% 2) Realizat retele utilitati 

interioare 

40% 60% 100% 

25% 3) Ocuparea parcelelor >    23 >    25 >30 

  

    Principalii  indicatori, pentru  anul 2019, aprobati in contractele de mandat au  fost realizati. 

            In perioada 01 Ianuarie 2019  - 31 Decembrie 2019 au fost derulate urmatoarele activitati: 

 

- S-a intocmit Raportul privind activitatile desfasurate in Parcul Industrial High- Tech 

Industry Park Craiova in  anul  2019 si s-a transmis la  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice; 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Imprejmuire 

perimetrala”- 21.05.2019 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Canalizare pluviala”-

12.08.2019 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Reteaua de hidranti 

exteriori si interiori”- 15.07.2019 
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- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Retele                        

electrice – etapa II, Instalatii de racordare a locurilor de consum si iluminat                                    

exterior”  -  09.09.2019 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Supraveghere 

video perimetrala” - 09.09.2019 

- Au fost dat ordine de incepere lucrari pentru investitiile mentionate mai sus. 

- S-a montat sistemul de acces bariera  

- S-a demarat si s-a semnat Contractul de prestari servicii psihologice 

- S-a finalizat si receptionat investitia „Executie drum tehnologic – acces utilitati” 

- Au fost finalizate si receptionate lucrarile „Retea de apa potabila” si „Retea de canalizare 

menajera”, receptii fara obiectii 

- S-au transmis Agentiei Nationale de Integritate declaratiile de avere si interese ale 

administratorilor  

- S-au organizat intalniri cu reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si constructorul Domarcons 

S.R.L. pentru stabilirea unor puncte de vedere legate de proiectul Consiliului Judetean Dolj 

aflat in desfasurare cu privire la largirea benzilor din sensul giratoriu 

- Am intreprins demersurile si am primit in administrarea societatii noastre investitia Consiliului 

Judetean Dolj „Reteaua de gaze naturale si SRM” in scopul asigurarii cu gaze naturale a 

rezidentilor parcului industrial  

- Au fost contractate serviciile de dirigentie necesare lucrarilor: „Retele electrice etapa II” si 

„Supraveghere video perimetrala” 

- S-a analizat posibilitatea acordarii bonurilor de masa  conform contractului de mandat si s-a 

stabilit ca incepand cu luna septembrie sa fie acordate pentru toti salariatii societatii; s-a semnat 

contractul de servicii emitere bilete de valoare (bonuri de masa) 

- Au fost introduse carduri de alimentare cu motorina ale celor doua autoturisme (contract 

Rompetrol) 

- Au fost semnate contracte.. de racordare la utilitati pentru rezidentii: Divers Eco Tech S.R.L. 

Buzmarcom S.R.L., Printgolden Media Design S.R.L., Mediaconcept S.R.L. si Carbody Shop 

S.R.L. 

- Au fost incheiate minute cu privire la problemele aparute in executie la lucrarile aflate in 

desfasurare „Retele electrice – etapa II , Instalatii de racordare a locurilor de consum si ilumint 

exterior”, „Retea pluviala” si „Retea hidranti exteriori si interiori” 

- A fost efectuata inventarierea patrimoniului proprietatea High-Tech Industry Park Craiova 

S.A, precum si inventarierea patrimoniului Judetului Dolj aflat in administrarea High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. 

- Actualizare Regulamentul Intern 

- A fost semnat contractul de furnizare a gazelor naturale cu Engie Romania SA 

- Au fost sistate lucrarile in vederea modificarii de tema pentru investitia „Imprejmuire 

perimetrala”   

- Au fost declarate la Directia taxe si impozite locale din cadrul Primariei Municipiului Craiova 

terenurile si cladirile primite in administrare fara titlul de parc industrial. Mentionam ca aceste 

terenuri si cladiri vor genera cheltuieli suplimentare si penalitati de intarziere nefiind declarate 

in termenul prevazut de lege. Terenurile au fost preluate prin H.C.J.D. nr.  237/28.09.2017 – 

57.200 mp, H.C.J.D. nr. 86/29.03.2018 – 13.632 mp si H.C.J.D. nr. 117/26.04.2018 – 11.461 

mp , 32.302 mp, 1.700 mp. 

- Au fost demarate procedurile de contractare a serviciilor pentru intocmirea Studiului de 

Fezabilitate in vederea obtinerii extinderii titlului de parc industrial  pentru terenurile 

CF213188 si CF 211341 

- S-a incheiat contractul de consultanta pentru realizarea studiului de fezabilitate 

- S-au demarat procedurile pentru predarea “Retelei de apa” si “Canalizare menajera” la 

Consiliul Judetean Dolj pentru darea in administrare catre Compania de Apa Oltenia 

- S-a obtinut Certificatul de Urbanism pentru “Centrul de Afaceri” 

- S-au organizat licitatii pentru inchirierea : 
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-U19- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Beladi S.R.L./30.01.2019 

-U 6.1- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Parc Strand Impex 

S.R.L./04.02.2019 

-U14.1+U14.2+U 14.3- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul European Waste 

Technology S.R.L./07.03.2019 

-U18 -s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Pop Depozit Logistica 

S.R.L./15.05.2019 

-U 19 - s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Orpro S.R.L./25.09.2019; 

-U14.5- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul King Motors Group 

S.R.L./16.10.2019; 

- U 14.6- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Promax Enterprise Co 

S.R.L./23.10.2019 

-U 14.7 - s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Metalcom S.R.L./23.10.2019; 

- U 20- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Cardiosense S.R.L./02.12.2019 

-U 21- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul W.L.Protegini Construct 

S.R.L./02.12.2019; 

-U 22- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Popeci Auto S.R.L./02.12.2019 

- S-au purtat discutii cu reprezentantii CNAIR, CEZ Distributie, Flash Lighting Services, 

Consiliul Judetean Dolj in vederea urgentarii realizarii sensului giratoriu de la intersectia cu 

localitatea Carcea 

- S-au acordat tichete de masa angajatilor societatii 

- Eliberarea amplasamentelor prin intocmirea procedurii de vanzare a cinci rezervoare 

proprietatea Judetului Dolj 

- S-a monitorizat permanent mersul lucrarilor la investitiile care s-au realizat in parcul 

industrial High-Tech Industry Park Craiova  

 -S-au organizat sedinte de lucru cu executantii lucrarilor retelelor de utilitati cu participarea 

proiectantilor, dirigintilor de santier, personalului executiv. 

-  S-au realizat dezmembrari ale tuturor parcelelor inchiriate in vederea semnarii contractelor 

de superficie.  

 

     -  In perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, numarul rezidentilor a crescut de la 29 la 40. 

 

In anul 2019 s-au incheiat 11 contracte de inchiriere / superficie cu urmatorii operatori 

economici/ investitori, la sfarsitul anului 2019, situatia rezidentilor aratand astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Rezident 

1. AA Tehnic S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu produse diverse 

2. Acez Net S.R.L. 

Activitati de realizare a softului la comanda 

3. Beladi S.R.L. 

Alte activitati de tiparire n.c.a 

4. Buzmarcom S.R.L. 
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Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 

5. Carbody Shop S.R.L. 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 

6. Cardiosense S.R.L. 

Activitati de asistenta medicala specializata 

7. Cedy Liquids Logistics S.R.L. 

Alte activitati anexe transporturilor 

8. Check Motors S.R.L. 

Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

9. Demiuma Comimpex S.R.L. 

Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii 

10. Divers Eco Tech S.R.L. 

Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 

11. Drovares S.R.L. 

Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor 

comestibile 

12. Ecoabac Serv S.R.L. 

Colectarea si epurarea apelor uzate menajere 

13. Euroetanș Industri S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

14. European Waste Technology S.R.L. 

Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

15. Hedone Cafe S.R.L. 

Prelucrarea ceaiului si cafelei 

16. Ion Service Center S.R.L. 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 

17. JMT Impex S.R.L. 
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Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

18. King Motors Group S.R.L. 

Comert cu amanuntul de piese si accesorii autovehicule 

19. Link Point S.R.L. 

Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

20. Med Tehnica S.R.L. 

Activitati de consultanta pentru afaceri si mangement 

21. Mediaconcept S.R.L. 

Fabricarea de articole confectionate din textile 

22. Metalcom S.R.L. 

Fabricarea de mobila n.c.a 

23. Nasky S.R.L. 

Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

24. Orpro S.R.L. 

Activități de protecție și pază 

 

25. 

Parc Ștrand Impex S.R.L. 

Hoteluri si facilitati de cazare similare 

 

26. 

Plus Pan S.R.L. 

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

 

27. 

Pop Depozit Logistica S.R.L. 

Transporturi rutiere de marfuri 

28. 

 

Popeci Auto S.R.L. 

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 

 

29. 

Printgolden Media Design S.R.L. 

Alte activitati de tiparire n.c.a. 

 

30. 

Proflex Sud S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industrial, nave si avioane 
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31. Promax Enterprise Co S.R.L. 

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor 

conservate de patiserie 

32. Protect Evolution S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

33. Softrom Grup S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

34. Stimex Distribution S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu produse diverse 

35. Super Details S.R.L. 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si tutun 

36. Transalex Cars S.R.L. 

Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de 

pensii 

37. Uvex S.R.L. 

Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 

38. YBA Auto Service S.R.L. 

Intretinerea si reparatia autovehiculelor 

39. Winers Mob’s S.R.L. 

Fabricarea de mobila n.c.a 

40. W.L. Protegini Construct S.R.L. 

Activitati de asistenta medicala specializata 

 

Date sintetice despre rezidenții parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova la 31.12.2019 

- Nr. rezidenti : 40 

- S inchiriata: 224.383 mp; 

- Investitii asumate prin contracte: 31.725.339 Euro 

- Locuri de munca ce vor fi create: 2.486 

- Certificate de urbanism obtinute: 10 
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- Autorizatii de construire obtinute: 11 

- Acorduri de principiu privind ajutorul de minimis: 15 

 

Situatia investitiilor care au fost realizate in Parcul Industrial High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 

Nr. 

crt. 

Denumire firma Valoare 

(lei) 

1 Investitii - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 3.798.471 

2 Investitii in curs - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 2.845.724 

3 Investitii program 2019 - S.C. High- Tech Industry Park Craiova 

S.A. 

24.751.000 

A TOTAL  INVESTITII  3.798.471 

  

            De asemenea, trebuie reținut că: 

 

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

de 31.12.2019 este de 9.136.807 lei 

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

31.12.2019 este de 2.845.724 lei 

 

S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfășurat o activitate eficientă de la 

înființare până în prezent.   

 

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2019 

 

                       Conturi de imobilizari 

 

La data de 31.12.2019 conturile de imobilizari prezinta un sold de 9.128.458 lei. 

                       Conturile financiare 

 

La data de 31.12.2019 conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri: 

- Contul curent ING BANK       =          2.845.247 lei; 

- Contul curent  card                   =                 2.511  lei; 

- cont garantie gestionar             =                 1.800  lei; 

- Cont garantii colaboratori        =              216.980 lei; 

 

                      Conturile de datorii si creante 

 

În ceea ce privește datoriile societatii la data de 31.12.2019, acestea sunt in suma de 397.761 

lei, din care: 

- Furnizori materiale                                  =         10.139  lei; 

- Garantii furnizori imobilizari                  =       178.619 lei 

- Datorii cu personalul                               =          50.334 lei; 
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- Datorii in legatura cu BAS si BS             =       114.098 lei 

- Creditori diversi                                       =          44.571 lei; 

 

  Situația  Patrimoniului                                                                                                       lei 

                      

ACTIVE 13.706.214 

a) imobilizari necorporale 462.640 

b) imobilizari corporale 8.665.817 

      - terenuri (amenajări) 1.141.683 

      - constructii  1.955.415 

      - echipamente,aparate,mijloace de transport 138.274 

      - mobilier 65.316   

     - imobilizari in curs  5.365.129 

c) active circulante, din care: 4.373.801 

      - clienti 187.103 

      - creante in legatura cu BAS si BS 1.117.469 

      - alte creante 1.750 

  - disponibilitati din care: 3.069.308 

         - banca 3.066.538 

         - casa 2.769 

 d) cheltuieli in avans 10.740                

 e) Pierdere ani anteriori 193.216 

PASIVE 13.706.214 

a) capital social  13.000.000 

      -     capital social   subscris varsat 13.000.000 

- capital social   subscris nevarsat  0 

b) rezerve legale  0 

c) profit 13.808 

d) amortizare 282.621 

e) datorii curente din care: 397.761 

      - garantii furnizori imobilizari 178.619 

      - furnizori 10.140                

      - personalul 50.334 

      - contributii sanatate 25.350 

      - contributii asigurari sociale 65.326 

      - contributie asiguratorie pentru munca 5.659 

      - impozit  salarii                  17.763 

      - TVA de plata                           0 

      - alte datorii 44.570 

f) provizioane  12.024 

                                                                                                             

Contul de profit  si pierdere 

 

 Datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019, se prezintă astfel: 

- Venituri din exploatare                            =                 1.337.638 lei; 

- Venituri financiare                                   =                               0 lei; 

- Venituri exceptionale                               =                               0 lei; 

   Total  venituri                                          =                1.337.638 lei;   

- Cheltuieli de exploatare                           =                1.323.830 lei; 

- Cheltuieli  financiare                               =                                0 lei; 

- Cheltuieli exceptionale                            =                                0 lei; 

   Total cheltuieli                                        =                 1.323.830 lei;    
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   Profit                                                       =                       13.808 lei; 

- Impozit pe profit                                      =                                0  lei; 

 Concluzii: 

 

 Rezultatul financiar la 31 decembrie 2019  fiind pozitiv,  în suma brută de 13.808,00 lei arată că 

societatea a desfășurat o activitate profitabilă. 

 

    Situația personalului 

 

    Cu toate că statutul de functii al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un număr 

de 18 posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2019 un numar de 14 salariati, inclusiv 

Directorul General. 

 

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

avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 

 În urma solicitării Directorului General Radulescu Nicoleta Alina din 11.03.2019 prin care s-a 

cerut sprijin în efectuarea unui control pe partea economică și tehnică în vederea clarificarii aspectelor 

mentionate în Nota de informare nr. 365/15.02.2019, S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. a fost auditată de Biroul Public Intern al Consiliului Județean conform Raportului de 

Audit nr. 5593/20.03.2019 și verificată pentru întreg anul 2018 de comisia de cenzori, existând unele 

nereguli care au fost remediate, nefiind afectată situația financiară a societății. 

 

 De asemenea, în perioada 02.12.2019 – 20.12.2019, s-a desfășurat activitatea de audit  a 

Consiliului Judetean Dolj, conform Raportului de Audit nr. 27289/23.12.2019 înregistrat la societate 

sub nr. 32/07.01.2020, domeniile auditate fiind: achiziții de bunuri, servicii, lucrări, resurse umane și 

organizare, stabilirea, înregistrarea, urmărirea și încasarea veniturilor, inventarierea patrimoniului, 

arhivarea documentelor, perioada supusă auditării fiind 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

 Prin Hotarârea nr. 88 din 28.05.2020, Consiliul Județean Dolj a mandatat împuternicitul Județului 

Dolj să voteze în AGOA din 29.05.2020, numirea auditorului extern de control financiar, respectiv 

S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L. 

 

     Prin Hotarârea nr. 2/ AGOA /29.05.2020 s-a numit auditorul extern de control financiar, respectiv 

S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L și s-a aprobat contractul de audit extern de control financiar, în 

forma prevazută în anexa la HCJD nr. 88 din 28.05.2020. 

 În perioada 15.06. – 16.06.2020, doi reprezentanți ai Biroului Public de Audit Intern al Consiliului 

Județean Dolj au verificat aspectele sesizate prin Adresele nr. 16180/25.05.2020 și                                                 

nr. 17156/10.06.2020, constatând urmatoarele: 

 

-  Cu privire la acordarea tichetelor de masă și a tichetelor cadou salariaților societății, se 

confirmă că aceste cheltuieli pentru acordarea acestora nu au fost prevăzute în bugetul inițial, dar au 

fost aprobate la rectificarea bugetului adoptat prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj                                   

nr. 262/12.12.2019 

-  Referitor la aprobarea de către A.G.A. privind contractarea unui audit financiar în vederea 

auditării situațiilor financiare ale anului 2019, aceasta a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 88/28.05.2020 

- Privitor la numirea unui membru în Consiliul de Administrație pentru postul vacant, se vor 

face demersurile necesare pentru numirea unui nou membru, conform prevederilor legale. 
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     Conform Raportului auditorului independent, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., din 

07.07.2020, înregistrat la societate sub nr. 1268/07.07.2020, nu au fost identificate informații care 

să nu fie în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare. 

 

      Dintre recomandările auditorului au fost înregistrate la 31 decembrie 2019 următoarele operații: 

 

- Constituire provizion pentru client CRAIPACK COMMERCIAL - client în insolvență – 

12.023,67 lei; 

- Încadrare corectă a cheltuielilor cu amenajarea bunurilor in administrare care nu au fost 

înregistrate în clasa 2 de imobilizari (63.314,58 lei, cheltuieli înregistrate initial pe contul 471 

„Cheltuieli înregistrate în avans”); 

- Încadrare lucrari SSM pe fiecare obiectiv de investiții; 

- Taxa pe terenurile date în administrare aferentă anilor 2015, 2016 si 2017 a fost înregistrată în 

mod eronat în anul 2017 prin intermediul contului 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” 

80.505,94 lei, a fost facută corectarea prin contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor”; 

- Înregistrare pe contul de cheltuieli a refuzului de la  CASS pentru concediul medical acordat 

angajatului Trandafirescu Marian Ion cu motivul că a depășit 90 de zile de concediu medical 

și era nevoie de avizul unui medic expert. 

 

  Având în vedere cele prezente, vă solicităm 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 nr. 3, 4, 5 si 6. 

-  Nota privind repartizarea profitului pe anul 2019 – conform Anexei nr. 7 

- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, inclusiv a Directorului General 

Interimar Radulescu Nicoleta Alina și a Directorului General Interimar Pîrvulescu Ionuț-Cosmin 

pentru exercițiul financiar 2019. 

 

 

 

 

HIGH - TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

 

Director General 

 

Pîrvulescu Ionuț-Cosmin 
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S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA   S.A.                                      ANEXA nr. 1.1 la Raportul DG 

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

Sediul social : Municipiul Craiova ,Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat: 14.000.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

         

 

RAPORT DIRECTOR GENERAL 

PRIVIND 

ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 19.08.2019- 31.12.2019 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii nr. 

31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 

215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa 

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

infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

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

administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform contractului 

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

nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj 

ca societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 

2 persoane juridice de drept public si privat, respectiv: 

 

Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in valoare de 13.000.000 

lei este 100% privat si apartine unor persoane juridice de drept public, actionar majoritar fiind 

judetul Dolj. 

  La inceputul anului 2019 capitalul societatii era de 11.300.000 lei, iar in decursul anului 

2019  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a primit aportul in numerar pentru 

majorarea capitalului social  de la actionarul majoritar Judetul Dolj prin Consiliu Judetean Dolj 

dupa cum urmeaza : 

Nr. 

crt. 

Denumirea actionarului % Nr. actiuni 

1 Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj 99,9846 129.980 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0154 20 

 TOTAL 100 130.000 
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 - La  data de 31.05.2019  - aport in numerar cu suma de 1.700.000 lei conform HCJDolj                                     

nr. 90/30.05.2019 si Hotararea nr. 1/AGEA/31.05.2019. 

 

  - Din 19.08.2019 – 31.12.2019, Directorul General Interimar al societatii a fost desemnat                                

Dnul. Pirvulescu Ionut Cosmin pentru un mandat de 4 (patru) luni si 13 (zile) de la 19.08.2019 

pana la 31.12.2019 sau pana la revenirea pe postul a Dlui Dasoveanu Dan – Administrator 

Director – General al societatii.  Incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a vacantarii 

postului de Director General al S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A., Consiliul de 

Administraţie desemneaza pe Dl. Pirvulescu Ionut - Cosmin, sa preia toate atributiile specifice 

functiei de Director General Interimar, pe o perioada de 4 (patru) luni, de la 01.01.2020 – 

30.04.2020. 

   

 Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea  un Contract de 

Administrare – Mandat. 

   Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: 

 

- Bunta Gabriel  -  Presedinte C.A. 

               - Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat) 

-  Nicolae Anda Mirei – Administrator – incepand cu 14.08.2019, a renuntat la mandat 

conform art.34  din contractul de mandat nr. 3/25.05.2017 - renuntarea administratorului la 

mandat din cauze neimputabile.  

               - Ghita Vasile           - Administrator 

- Trita Alexandru    – Administrator 

 

 Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori  formata 

din : 

- Dafinca Ramona –  expert contabil 

- Gherman Cornel Ovidiu  

-  Nicolae Gabriel 

 

 Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati dar peste 9 si o cifra de afaceri sau 

active sub 10 milioane euro, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este “Intreprindere 

mica’’, autonoma, conform Legii (346/2004 modificata prin OUG 139/06.12.2007) 

 Director General, trimestrial, in prezenta cenzorilor si a consiliului de administratie a analizat 

rapoartele directorilor si sefilor de servicii cu privire la activitatea desfasurata, iar opiniile 

exprimate si deciziile adoptate au fost consemnate in procese verbale. 

Consiliul de Administratie a convocat  si a desfasurat in perioada 19.08.2019 – 31.12.2019 

trei  sedinte de CA si doua Adunari Generale ale Actionarilor in care au fost adoptate Decizii 

pentru buna desfasurare a activitatii. 

CA din 01.11.2019 in care au fost aprobate: 

➢ Ia act de raportul de activitate nr.2435/01.11.2019 al Domnului Director General 

Pirvulescu Ionut Cosmin privind activitatea desfasurata de la 19.08.2019 pana la 31.10.2019. 

➢ Solicitarea SC Plus Pan SRL nr.351/28.10.2019 inregistrata sub nr 2385/28.10.2019 prin 

care solicita reducerea distantei de retragere de 3m la 1,80m pe latura de nord, pentru Cladirea 

C1 a unitatii inchiriate, respectiv Unitatea U2. 

➢ Plata indemnizatiei pentru secretariat tehnic aferenta lunii septembrie, octombrie si 

noiembrie 2019 si aproba actul aditional nr.12 la contractul individual de munca al Dnei 

Radulescu Nicoleta Alina nr. 2/HT/09.09.2015 privind eliberarea din functia de secretar tehnic 
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al Consiliului de Administratie al High Tech Industry Park Craiova SA incepand cu data de 

11.11.2019. 

➢ Amana pentru sedinta urmatoare solicitarea SC Transalex Cars SRL nr.15/30.10.2019 

inregistrata sub nr 2423/31.10.2019 prin care solicita reducerea chiriei pe o perioada de 6 luni, 

respectiv la valoarea de 0,05 euro/luna+TVA/mp si ii se va solicita acestuia intocmirea unei 

adrese prin care sa faca dovada demararii formalitatilor pentru realizarea investitiei propuse. 

 

       CA din 29.11.2019 in care au fost aprobate: 

➢ Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019 al High –Tech Industry 

Park Craiova SA pentru anul 2019 conform notei de fundamentare si a Anexelor nr. 1,2,3,4. 

➢ Regulamentul de Organizare si Functionare a Parcului Industrial High Tech Industry Park 

Craiova S.A. si modificarile Contractului Cadru de Administrare si Prestari Servicii 

Conexe, conform Notei de fundamentare nr. 2647/29.11.2019. 

➢ Incepand cu data de 01.12.2019, dna. Timofticiuc Anda Camelia, Inspector Resurse Umane 

al High-Tech Industry Park Craiova S.A. va asigura secretariatul tehnic al Consiliului de 

administratie si aproba acordarea unei indemnizatii pentru aceasta responsabilitate 

suplimentara in cuantum lunar brut de 800 lei, cu conditia acordarii acestei indemnizatii 

lunare doar in cazul in care se organizeaza cel putin o sedinta a Consiliului de Administratie 

in cursul lunii respective.  

➢ Actul Aditional nr. 2 la contractul individual de munca al dnei. Timofticiuc Anda Camelia 

nr. 27/H-T/28.02.2019 privind numirea in functia de secretar tehnic al Consiliului de 

Administratie al High Tech Industry Park Craiova SA incepand cu data de 01.12.2019 

➢ Actul aditional nr. 1 la contractul de mandat nr. 1 incheiat pe data de 19.08.2019 al 

Directorului General High –Tech Industry Park Craiova S.A. Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin. 

 

         CA din 16.12.2019 in care au fost aprobate: 

➢ Ia act de cererea de renuntare la functia de Director General High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. a administratorului Dan Dasoveanu conform art. 25 alin. (3) din contractul de 

mandat incheiat la data de 07.08.2017 – Anexa la Decizia nr. 1/CA/07.08.2017 - Renunţarea 

unilatelala de catre director general, incepand cu data de 01.01.2020. 

➢ Incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a vacantarii postului de Director General al S.C. 

High -Tech Industry Park Craiova S.A., Consiliul de Administraţie desemneaza pe Dl. 

Pirvulescu Ionut- Cosmin, cetăţean român, domiciliat în Municipiul  Craiova, str. Popescu 

Voitesti nr. 4, bl. D27c, sc.1, ap.10, Judetul Dolj posesor al actului de identitate seria DX 

nr. 921409, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 15.04.2013, cod numeric personal 

1820501160092, sa preia toate atributiile specifice functiei de Director General Interimar, 

pe o perioada de 4 (patru) luni, de la  01.01.2020 – 30.04.2020. 

➢ Scoaterea de pe ordinea de zi a Criteriului de performanta in contractul de mandat al dlui. 

Director General Interimar Pirvulescu Ionut Cosmin -  Indicator Nefinanciar: Realizare 

documentatie extindere II titlul de parc industrial. 

➢ Amana solicitarea nr. 417/11.12.2019 a S.C. METALCOM S.R.L. inregistrata la societate 

sub nr. 2737/11.12.2019 in vederea solicitarii incheierii unei note justificative in scris din 

partea Directiei Tehnice a High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind Unitatea U.14.7. 

➢ Ia act de comunicarea nr. 2714/09.12.2019 catre Consiliul de Administratie al High-Tech 

Industry Park Craiova a lucrarilor scoase la licitatie si contractate conform listei de investitii 

aprobate pentru anul 2019. 

➢ Contractul de mandat incheiat pe data de 16.12.2019 al Directorului General High –Tech 

Industry Park Craiova S.A. Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin, care va constitui anexa 2 la 

prezenta decizie si  Actul Aditional la contractul de mandat incheiat la data de 07.08.2017 

a domnului Dan Dasoveanu. 
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                 A.G.E.A din 11.09.2019 – sedinta in care au fost adoptate: 

➢ preluarea in administrarea High- Tech Industry Park Craiova S.A.  de la Consiliul 

Judetean Dolj a bunului Retea Gaze Naturale, avand valoarea contabila de 1.481.150,77 lei, 

situat in Craiova, Calea Bucuresti, nr.325C, in scopul asigurarii necesarului de gaze naturale 

pentru firmele si companiile rezidente in parcul industrial High -Tech Industry Park Craiova 

pe intreaga perioada de functionare a acestuia. 

➢ Predarea – preluarea bunului mentionat la Art.1, se va face prin incheierea unui act aditional 

la Contractul de Administrare nr. 2077 /04.02.2015, in termen de 30 zile de la comunicarea 

hotararii HCJD nr.162 din 29.08.2019 de catre directiile de specialitate ale Consiliului 

Judetean Dolj impreuna cu  societatea  administrator High- Tech Industry Park Craiova S.A. 

reprezentata legal de Director General Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin. 

➢ Se ia act de incetarea mandatului de administrator a dnei Nicolae Anda Mirei, CNP 

2760327163264, cu domiciliul in Craiova, Str. Paltinis nr. 55, bl. K6, sc. 1, ap. 3, posesoare 

al C.I. Seria DX nr. 906825, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 04.02.2013, ca urmare a 

renuntarii unilaterale la mandat incepand cu data de 14.08.2019 si se declara vacant postul 

de administrator, membru al Consiliului de Administratie, cu modificarea corespunzatoare a 

Actului Constitutiv. 

 

                 A.G.E.A din 16.12.2019 – sedinta in care au fost adoptate: 

➢ Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2019 pe baza Notei de Fundamentare, 

conform anexelor nr 1, 2, 3 si 4, ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

            In perioada 19.08.2019  - 31 decembrie 2019 au fost derulate urmatoarele activitati: 

 

- A fost scoasa la licitatie investitia „Retele electrice – etapa II, Instalatii de racordare a 

locurilor de consum si ilumint exterior” 

- A fost scoasa la licitatie investitia „Supraveghere video perimetrala” 

- S-au organizat intalniri cu reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si constructorul 

Domarcons S.R.L. pentru stabilirea unor puncte de vedere legate de proiectul Consiliului 

Judetean Dolj aflat in desfasurare cu privire la largirea benzilor din sensul giratoriu 

- Am intreprins demersurile si am primit in administrarea societatii noastre investitia 

Consiliului Judetean Dolj „Reteaua de gaze naturale si SRM” in scopul asigurarii cu gaze 

naturale a rezidentilor parcului industrial  

- Au fost contractate serviciile de dirigentie necesare lucrarilor: „Retele electrice etapa II” si 

„Supraveghere video perimetrala” 

- S-a analizat posibilitatea acordarii bonurilor de masa  conform contractului de mandat si s-

a stabilit ca incepand cu luna septembrie sa fie acordate pentru toti salariatii societatii; s-a 

semnat contractul de servicii emitere bilete de valoare (bonuri de masa) 

- Au fost introduse carduri de alimentare cu motorina ale celor doua autoturisme (contract 

Rompetrol) 

- Au fost finalizate si receptionate lucrarile „Retea de apa potabila” si „Retea de canalizare 

menajera”, receptii fara obiectii 

- Au fost semnate contractele de executie lucrari pentru “Retea electrica etapa II” si „Sistem 

de supraveghere video perimetrala”  

- A fost semnat contractul de racordare la utilitati pentru rezidentul Divers Eco Tech SRL 

- A fost dat ordinul de incepere lucrari pentru investitia „Retea canalizare pluviala” 

- Au fost incheiate minute cu privire la problemele aparute in executie la lucrarile aflate in 

desfasurare „Retele electrice – etapa II , Instalatii de racordare a locurilor de consum si ilumint 

exterior”, „Retea pluviala” si „Retea hidranti exteriori si interiori” 
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- S-a organizat licitatie pentru inchirierea U19 si s-a semnat contractul de inchiriere cu 

rezidentul Orpro SRL 

- A fost efectuata inventarierea patrimoniului proprietatea High-Tech Industry Park Craiova 

SA, precum si inventarierea patrimoniului Judetului Dolj aflat in administrarea High-Tech 

Industry Park Craiova SA 

 - A fost dat ordinul de incepere pentru investitia „Retele electrice – etapa II, Instalatii de 

racordare a locurilor de consum si ilumint exterior” 

    - au fost semnate contractele de racordare la utilitati pentru rezidentii Divers Eco Tech 

S.R.L., Buzmarcom S.R.L.  

- A fost semnat contractul de furnizare a gazelor naturale cu Engie Romania SA 

- Au fost sistate lucrarile in vederea modificarii de tema pentru investitia „Imprejmuire 

perimetrala”   

- Au fost declarate la Directia taxe si impozite locale din cadrul Primariei Municipiului 

Craiova terenurile si cladirile primite in administrare fara titlul de parc industrial. Mentionam 

ca aceste terenuri si cladiri vor genera cheltuieli suplimentare si penalitati de intarziere nefiind 

declarate in termenul prevazut de lege. Terenurile au fost preluate prin HCJD 

nr.237/28.09.2017 – 57.200mp, HCJD nr. 86/29.03.2018 – 13.632mp si HCJD nr. 

117/26.04.2018 – 11.461 mp , 32.302mp, 1.700mp 

- Au fost demarate procedurile de contractare a serviciilor pentru intocmirea Studiului de 

Fezabilitate in vederea obtinerii extinderii titlului de parc industrial  pentru terenurile 

CF213188 si CF 211341 

- S-a incheiat contractul de consultanta pentru realizarea studiului de fezabilitate 

- S-au demarat procedurile pentru predarea “Retelei de apa” si “Canalizare menajera” la 

Consiliul Judetean Dolj pentru darea in administrare catre Compania de Apa Oltenia 

- S-a obtinut Certificatul de Urbanism pentru “Centrul de Afaceri” 

- s-a organizat licitatie pentru inchirierea U14.5 si s-a semnat contractul de inchiriere cu 

rezidentul King Motors Group  S.R.L. 

- s-a organizat licitatie pentru inchirierea U 14.6 si s-a semnat contractul de inchiriere cu 

rezidentul Promax Enterprise Co S.R.L 

- s-a organizat licitatie pentru inchirierea U 14.7 si s-a semnat contractul de inchiriere cu 

rezidentul Metalcom S.R.L. 

- S-au organizat licitatii pentru inchirierea U14.5, U14.6, U14.7, U20 si U21 si s-au semnat 

contractele de inchiriere cu rezidentii: King Motors Group SRL, Metalcom SRL, Promax 

Enterprise CO SRL, iar cu ofertantii castigatiri Cardiosense SRL si WL Protegini Construct 

SRL urmeaza negocierea clauzelor contractuale. Totodata a fost intocmit dosarul de prezentare 

pentru U22 in vederea cumpararii acestuia de catre Popeci Auto SRL, conform scrisorii de 

intentie nr.1561/13.12.2018 

- S-au purtat discutii cu reprezentantii CNAIR, CEZ Distributie, Flash Lighting Services, 

Consiliul Judetean Dolj in vederea urgentarii realizarii sensului giratoriu de la intersectia cu 

localitatea Carcea 

- Actualizare Regulamentul Intern 

- S-au acordat tichete de masa angajatilor societatii 

    - S-a incheiat Contractul de furnizare gaze naturale in parcul industrial 

   - Declararea terenurilor si cladirilor la Directia de Taxe si Impozite conform legislatiei in 

vigoare 

   - Eliberarea amplasamentelor prin intocmirea procedurii de vanzare a cinci rezervoare 

proprietatea Judetului Dolj 

   - S-a monitorizat permanent mersul lucrarilor la investitiile care s-au realizat in parcul 

industrial „High-Tech Industry Park Craiova S.A.” 

 -S-au organizat sedinte de lucru cu executantii lucrarilor retelelor de utilitati cu participarea 

proiectantilor, dirigintilor de santier, personalului executiv. 
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 - S-a inventariat patrimoniul proprietate privata a judetului Dolj aflat in amplasamentul            

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA si a patrimoniul propriu.  

-  A fost semnat contractul de racordare la utilitati pentru rezidentul Carbody Shop S.R.L. 

-  A fost semnat contractul de racordare la utilitati pentru rezidentul Printgolden Media Design 

S.R.L. 

-  A fost semnat contractul de prestari servicii apa+CM cu rezidentul Divers Eco Tech S.R.L. 

-  A fost semnat contractul de prestari servicii energie electrica cu rezidentul Divers Eco Tech 

S.R.L 

-  A fost semnat contractul de prestari servicii gaze naturale cu rezidentul Divers Eco Tech S.R.L. 

-  A fost semnat contractul de SSM cu Activ Alpha Management S.R.L. 

- S-a organizat licitatie pentru inchirierea U 20 si s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul 

Cardiosense S.R.L 

- S-a organizat licitatie pentru inchirierea U 21 si s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul 

W.L.Protegini Construct S.R.L 

- S-a organizat licitatie pentru inchirierea U 22 si  s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul 

Popeci Auto S.R.L. 

  - S-a incheiat contractul de consultanta pentru realizarea studiului de fezabilitate 

  - A fost semnat contractul de racordare la utilitati pentru rezidentul Mediaconcept S.R.L. 

  -  S-au realizat dezmembrari ale tuturor parcelelor inchiriate in vederea semnarii contractelor 

de superficie. 

 

   -  In perioada 01.01.2019  - 31.12.2019, numarul rezidentilor a crescut de la 29 la 40.  

 

In anul 2019 s-au incheiat 11 contracte de inchiriere / superficie cu urmatorii operatori 

economici/ investitori, la sfarsitul anului 2019, situatia rezidentilor aratand astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 

Rezident 

1. AA Tehnic S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu produse diverse 

2. Acez Net S.R.L. 

Activitati de realizare a softului la comanda 

3. Beladi S.R.L. 

Alte activitati de tiparire n.c.a 

4. Buzmarcom S.R.L. 

Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 

5. Carbody Shop S.R.L. 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 

6. Cardiosense S.R.L. 
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Activitati de asistenta medicala specializata 

7. Cedy Liquids Logistics S.R.L. 

Alte activitati anexe transporturilor 

8. Check Motors S.R.L. 

Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

9. Demiuma Comimpex S.R.L. 

Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii 

10. Divers Eco Tech S.R.L. 

Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 

11. Drovares S.R.L. 

Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor 

comestibile 

12. Ecoabac Serv S.R.L. 

Colectarea si epurarea apelor uzate menajere 

13. Euroetanș Industri S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

14. European Waste Technology S.R.L. 

Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

15. Hedone Cafe S.R.L. 

Prelucrarea ceaiului si cafelei 

16. Ion Service Center S.R.L. 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 

17. JMT Impex S.R.L. 

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

18. King Motors Group S.R.L. 

Comert cu amanuntul de piese si accesorii autovehicule 

19. Link Point S.R.L. 
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Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

20. Med Tehnica S.R.L. 

Activitati de consultanta pentru afaceri si mangement 

21. Mediaconcept S.R.L. 

Fabricarea de articole confectionate din textile 

22. Metalcom S.R.L. 

Fabricarea de mobila n.c.a 

23. Nasky S.R.L. 

Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

24. Orpro S.R.L. 

Activități de protecție și pază 

 

25. 

Parc Ștrand Impex S.R.L. 

Hoteluri si facilitati de cazare similare 

 

26. 

Plus Pan S.R.L. 

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

 

27. 

Pop Depozit Logistica S.R.L. 

Transporturi rutiere de marfuri 

28. 

 

Popeci Auto S.R.L. 

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 

 

29. 

Printgolden Media Design S.R.L. 

Alte activitati de tiparire n.c.a. 

 

30. 

Proflex Sud S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industrial, nave si avioane 

31. Promax Enterprise Co S.R.L. 

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor 

conservate de patiserie 

32. Protect Evolution S.R.L. 
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Comert cu ridicata nespecializat 

33. Softrom Grup S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

34. Stimex Distribution S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu produse diverse 

35. Super Details S.R.L. 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si tutun 

36. Transalex Cars S.R.L. 

Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de 

pensii 

37. Uvex S.R.L. 

Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 

38. YBA Auto Service S.R.L. 

Intretinerea si reparatia autovehiculelor 

39. Winers Mob’s S.R.L. 

Fabricarea de mobila n.c.a 

40. W.L. Protegini Construct S.R.L. 

Activitati de asistenta medicala specializata 

 

 

Date sintetice despre rezidenții parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova la 31.12.2019 

- Nr. rezidenti : 40 

- S inchiriata: 224.383 mp; 

- Investitii asumate prin contracte: 31.725.339 Euro 

- Locuri de munca ce vor fi create: 2.486 

- Certificate de urbanism obtinute: 10 

- Autorizatii de construire obtinute: 11 

- Acorduri de principiu privind ajutorul de minimis: 15 
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Situatia investitiilor care au fost realizate in Parcul Industrial High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. in perioada 19.08.2019 – 31.12.2019 

Nr. 

crt. 

Denumire firma Valoare 

(lei) 

1 Investitii - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 3.339.562 

2 Investitii in curs - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 2.845.724 

A TOTAL  INVESTITII  3.339.562 

  

 De asemenea, trebuie retinut ca: 

 

➢ Valoarea totala a investitiilor realizate de High-Tech Industry Park Craiova S.A. pana la data 

de 31.12.2019 este de 9.136.807 lei 

➢ Valoarea investitiilor in curs realizate de High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 

31.12.2019 este de 2.845.724 lei 

 

S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfasurat o activitate eficientă de la înființare 

până în prezent.   

 

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2019 

 

                        Conturi de imobilizari 

 

La data de 31.12.2019 conturile de imobilizari prezinta un sold de 9.128.458 lei. 

                       Conturile financiare 

 

La data de 31.12.2019 conturile de disponibilitati prezintă urmatoarele solduri: 

- Contul curent ING BANK       =          2.845.247 lei; 

- Contul curent  card                   =                 2.511  lei; 

- cont garantie gestionar             =                 1.800  lei; 

- Cont garantii colaboratori        =              216.980 lei; 

 

                      Conturile de datorii si creante 

 

În ceea ce privește datoriile societatii la data de 31.12.2019, acestea sunt in suma de 397.761 

lei, din care: 

- Furnizori materiale                                  =         10.139  lei; 

- Garantii furnizori imobilizari                  =       178.619 lei 

- Datorii cu personalul                               =          50.334 lei; 

- Datorii in legatura cu BAS si BS             =       114.098 lei 

- Creditori diversi                                       =          44.571 lei; 
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  Situația  Patrimoniului                                                                                                       lei 

                      

ACTIVE 13.706.214 

a) imobilizari necorporale 462.640 

b) imobilizari corporale 8.665.817 

      - terenuri (amenajări) 1.141.683 

      - constructii  1.955.415 

      - echipamente,aparate,mijloace de transport 138.274 

      - mobilier 65.316   

     - imobilizari in curs  5.365.129 

c) active circulante, din care: 4.373.801 

      - clienti 187.103 

      - creante in legatura cu BAS si BS 1.117.469 

      - alte creante 1.750 

  - disponibilitati din care: 3.069.308 

         - banca 3.066.538 

         - casa 2.769 

 d) cheltuieli in avans 10.740                

 e) Pierdere ani anteriori 193.216 

PASIVE 13.706.214 

a) capital social  13.000.000 

      -     capital social   subscris varsat 13.000.000 

- capital social   subscris nevarsat  0 

b) rezerve legale  0 

c) profit 13.808 

d) amortizare 282.621 

e) datorii curente din care: 397.761 

      - garantii furnizori imobilizari 178.619 

      - furnizori 10.140                

      - personalul 50.334 

      - contributii sanatate 25.350 

      - contributii asigurari sociale 65.326 

      - contributie asiguratorie pentru munca 5.659 

      - impozit  salarii                  17.763 

      - TVA de plata                           0 

      - alte datorii 44.570 

f) provizioane  12.024 

                                                                                                             

Contul de profit  si pierdere 

 

 Datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019, se prezintă astfel: 

- Venituri din exploatare                            =                 1.337.638 lei; 

- Venituri financiare                                   =                               0 lei; 

- Venituri exceptionale                               =                               0 lei; 

   Total  venituri                                          =                1.337.638 lei;   

- Cheltuieli de exploatare                           =                1.323.830 lei; 

- Cheltuieli  financiare                               =                                0 lei; 

- Cheltuieli exceptionale                            =                                0 lei; 

   Total cheltuieli                                        =                 1.323.830 lei;    

   Profit                                                       =                       13.808 lei; 

- Impozit pe profit                                      =                                0  lei; 
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 Concluzii: 

 

 Rezultatul financiar la 31 decembrie 2019  fiind pozitiv,  în suma brută de 13.808,00 lei arată că 

societatea a desfășurat o activitate profitabilă. 

 

    Situația personalului 

 

    Cu toate că statutul de functii al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un număr 

de 18 posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2019 un numar de 14 salariati, inclusiv 

Directorul General. 

 

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

avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 

 În urma solicitării Directorului General Radulescu Nicoleta Alina din 11.03.2019 prin care s-a 

cerut sprijin în efectuarea unui control pe partea economică și tehnică în vederea clarificarii aspectelor 

mentionate în Nota de informare nr. 365/15.02.2019, S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. a fost auditată de Biroul Public Intern al Consiliului Județean conform Raportului de 

Audit nr. 5593/20.03.2019 și verificată pentru întreg anul 2018 de comisia de cenzori, existând unele 

nereguli care au fost remediate, nefiind afectată situația financiară a societății. 

 

 De asemenea, în perioada 02.12.2019 – 20.12.2019, s-a desfășurat activitatea de audit  a 

Consiliului Judetean Dolj, conform Raportului de Audit nr. 27289/23.12.2019 înregistrat la societate 

sub nr. 32/07.01.2020, domeniile auditate fiind: achiziții de bunuri, servicii, lucrări, resurse umane și 

organizare, stabilirea, înregistrarea, urmărirea și încasarea veniturilor, inventarierea patrimoniului, 

arhivarea documentelor, perioada supusă auditării fiind 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

 Prin Hotarârea nr. 88 din 28.05.2020, Consiliul Județean Dolj a mandatat împuternicitul Județului 

Dolj să voteze în AGOA din 29.05.2020, numirea auditorului extern de control financiar, respectiv 

S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L. 

 

     Prin Hotarârea nr. 2/ AGOA /29.05.2020 s-a numit auditorul extern de control financiar, respectiv 

S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L și s-a aprobat contractul de audit extern de control financiar, în 

forma prevazută în anexa la HCJD nr. 88 din 28.05.2020. 

 În perioada 15.06. – 16.06.2020, doi reprezentanți ai Biroului Public de Audit Intern al Consiliului 

Județean Dolj au verificat aspectele sesizate prin Adresele nr. 16180/25.05.2020 și                                                 

nr. 17156/10.06.2020, constatând urmatoarele: 

 

-  Cu privire la acordarea tichetelor de masă și a tichetelor cadou salariaților societății, se 

confirmă că aceste cheltuieli pentru acordarea acestora nu au fost prevăzute în bugetul inițial, dar au 

fost aprobate la rectificarea bugetului adoptat prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj                                   

nr. 262/12.12.2019 

-  Referitor la aprobarea de către A.G.A. privind contractarea unui audit financiar în vederea 

auditării situațiilor financiare ale anului 2019, aceasta a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 88/28.05.2020 

- Privitor la numirea unui membru în Consiliul de Administrație pentru postul vacant, se vor 

face demersurile necesare pentru numirea unui nou membru, conform prevederilor legale. 
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     Conform Raportului auditorului independent, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., din 

07.07.2020, înregistrat la societate sub nr. 1268/07.07.2020, nu au fost identificate informații care 

să nu fie în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare. 

 

      Dintre recomandările auditorului au fost înregistrate la 31 decembrie 2019 următoarele operații: 

 

- Constituire provizion pentru client CRAIPACK COMMERCIAL - client în insolvență – 

12.023,67 lei; 

- Încadrare corectă a cheltuielilor cu amenajarea bunurilor in administrare care nu au fost 

înregistrate în clasa 2 de imobilizari (63.314,58 lei, cheltuieli înregistrate initial pe contul 471 

„Cheltuieli înregistrate în avans”); 

- Încadrare lucrari SSM pe fiecare obiectiv de investiții; 

- Taxa pe terenurile date în administrare aferentă anilor 2015, 2016 si 2017 a fost înregistrată în 

mod eronat în anul 2017 prin intermediul contului 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” 

80.505,94 lei, a fost facută corectarea prin contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor”; 

- Înregistrare pe contul de cheltuieli a refuzului de la  CASS pentru concediul medical acordat 

angajatului Trandafirescu Marian Ion cu motivul că a depășit 90 de zile de concediu medical 

și era nevoie de avizul unui medic expert. 

 

 

  Având in vedere cele prezente, vă solicităm să aprobați: 

 

- Bilanțul contabil la data de 31.12.2019, împreuna 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 si 6. 

- Nota privind repartizarea profitului pe anul 2019 – conform Anexei 7 

-  Descărcarea de gestiune a Directorului General Pîrvulescu Ionuț-Cosmin pentru perioada 

19.08.2019 – 31.12.2019. 

 

 

  

 

                                                  HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA 

                                                                               Director General 

                                                                     Pîrvulescu Ionuț-Cosmin 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                

                                                                                                             Anexa nr. 1.2 la Raportul DG 

 

 

 

 

NOTA 
privind  indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta  de catre  

Directorul  General 

2019 

 
Avand in vedere rezultatele financiar contabile inregistrate in evidentele societatii la data de                    

31 decembrie 2019, Directorul General raportează îndeplinirea indicatorilor de performanță, 

respectiv : 

 

OBIECTIVE: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

2019 

Realizat 

an 

2019 

1 Realizare retele utilitati interioare 40% 40% 

2 Ocuparea parcelelor >23 >39 

3 Realizare documentatie Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

100% 40% 

 

  Indicatorii financiari și nefinanciari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

NEFINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

(100%) 

Pondere 

aprobata

% 

Pondere 

realizata 

1 Realizare 

documentatie 

Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

 100% 40% 40% 10% 4% 

2 Realizare rețele 

utilități interioare 

Retele 

realizate/Total 

retele x 100 

40% 40% 100% 30% 30% 

  3 Ocuparea parcelelor Numar parcele 

inchiriate 

>23 >39 169,56% 25% 42,39% 

             GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE              103,19%       65% 76,39% 



 

                              

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 
 

PIRVULESCU IONUT COSMIN 

 
 
 
 

         
 
 
 

           

                                                                                                                             Contabil Sef 

                          Paun Raluca Rovena 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                              Întocmit, 

                                                                                                                              Secretar CA 

                                                                                                                              Timofticiuc Anda Camelia 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator 

INDICATORI 

FINANCIARI 

Formula de calcul 
Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

  (100%) 

Pondere 

aprobata 

Pondere 

realizata 

1 Productivitatea muncii 

(mii lei) 

Venituri totale din 

exploatare 

Nr. Mediu de salariati 

83 103 120,10% 5% 6,20% 

2 Investitii (mii lei) Cheltuieli totale din 

program investitii 

2019 

30% 3.798 51% 20% 34% 

3 Perioada de 

rambursare a 

creantelor restante 

(mii lei) 

 30 zile 20.34 

zile 

147,49%     5% 7,37% 

4 Număr mediu personal Numar personal > 13 >13 100% 5% 5% 

 GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE                                   104,65 %  35% 52,57% 

Grad de Indeplinire Total :                                                         103,92  %                                                                                                      
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S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA   S.A.                                         ANEXA nr. 1.3 la Raportul DG 

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

Sediul social : Municipiul Craiova ,Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat: 14.000.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

 

 

RAPORT DE EVALUARE ANUAL 

PRIVIND  ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECTORUL GENERAL AL 

S.C. HIGH TECH INDUSTRY PARK  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 High Tech Industry Park Craiova SA a procedat la evaluarea 

activității pe anul 2019 a Directorului General Interimar – Dna Radulescu Nicoleta Alina si a Directorului 

General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin cărora li s-a  delegat 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/31.05.2019 (HCJ Dolj 89/30.05.2019); 

- Contractul de Mandat nr. 2/DG/26.10.2018  al Directorul General Interimar – Dna Radulescu Nicoleta 

Alina pentru anul 2018, Act aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al nr. 2/DG/26.10.2018  al 

Directorul General Interimar – Dna Radulescu Nicoleta Alina si Contractul de Mandat                              

nr. 1/DG/26.07.2019  al Directorul General Interimar – Pirvulescu Ionut Cosmin pentru activitatea 

desfasurata in  anul 2019 

- Plan de Management al Directorului General pentru perioada 2019 

- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație  pentru perioada 2019  

- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2019 

- Formularul ANAF-S1001/nr. 209224791/29.04.2020 – Date finale pe anul 2019 - Raportarea unor 

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

- Raportul Directorului General pentru anul 2019 anexa nr. 1 si 1.1 si Nota privind îndeplinirea 

obiectivelor și indicatorilor de performanță  aferenți BVC 2019 de către Director General al      

S.C. High Tech Industry Park Craiova  S.A. la 31.12.2019 - anexa nr. 1.2 

 

 

 



 DATE GENERALE 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii               

nr. 31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 

215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa 

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

infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

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

administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform contractului de 

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

nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. 

 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj ca 

societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 2 

persoane juridice de drept public si privat, respectiv: 

 

 

Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in valoare de 13.000.000 lei 

este 100% privat si apartine unor  persone juridice de drept public, actionar majoritar fiind judetul 

Dolj. 

   La inceputul anului 2019 capitalul societatii era de 11.300.000 lei, iar in decursul anului 

2019, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a primit aportul in numerar pentru majorarea 

capitalului social  de la actionarul majoritar Judetul Dolj prin Consiliu Judetean Dolj dupa cum 

urmeaza : 

 - La  data de 31.05.2019  - aport in numerar cu suma de 1.700.000 lei conform HCJDolj                                     

nr. 90/30.05.2019 si Hotararea nr. 1/AGEA/31.05.2019. 

 

 - In perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019,  administrarea societatii s-a facut in 

sistem unitar de un Consiliu de Administratie care a delegat conducerea societatii dupa cum 

urmeaza: 

 - Directorul General Interimar al societatii pentru  perioada  01.01.2019 – 31.12.2019  a 

fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;  

 - Directorul General Interimar al societatii a avut mandat pe perioada  01.01.2019 –

18.08.2019, Dna Radulescu Nicoleta Alina, care a renuntat la mandat incepand cu data de 

19.08.2019 

- Din 19.08.2019 – 31.12.2019, Directorul General Interimar al societatii a fost desemnat                                

Dnul. Pirvulescu Ionut Cosmin pentru un mandat de 4 (patru) luni si 13 (zile) de la 19.08.2019 

pana la 31.12.2019 sau pana la revenirea pe postul a Dlui Dasoveanu Dan – Administrator 

Director – General al societatii.  Incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a vacantarii 

postului de Director General al S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A., Consiliul de 

Administraţie desemneaza pe Dl. Pirvulescu Ionut - Cosmin, sa preia toate atributiile specifice 

functiei de Director General Interimar, pe o perioada de 4 (patru) luni, de la                               

01.01.2020 – 30.04.2020. 

 

  Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea  un Contract de 

Administrare – Mandat. 

   Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: 

- Bunta Gabriel  -  Presedinte C.A. 

               - Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat) 

Nr. 

crt. 

Denumirea actionarului % Nr. actiuni 

1 Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj 99,9846 129.980 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0154 20 

 TOTAL 100 130.000 



 - Nicolae Anda Mirei – Administrator – incepand cu 14.08.2019, a renuntat la mandat 

conform art.34  din contractul de mandat nr. 3/25.05.2017 - renuntarea administratorului la 

mandat din cauze neimputabile.  

               - Ghita Vasile           - Administrator 

- Trita Alexandru    – Administrator 

 

 Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori formata din : 

- Dafinca Ramona –  expert contabil 

- Gherman Cornel Ovidiu  

-     Nicolae Gabriel 

 

   Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati dar peste 9 si o cifra de afaceri sau 

active sub 10 milioane euro, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este “Intreprindere 

mica’’, autonoma, conform Legii 346/2004 modificata prin OUG 139/06.12.2007. 

 

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, administrarea societatii s-a facut in sistem unitar, de 

un Consiliu de Administratie, care a delegat conducerea Directorului General Interimar – Dna. 

Radulescu Nicoleta Alina si  Directorului General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin. 

 

Sub conducerea operationala a Directorului General Interimar – Dna. Radulescu 

Nicoleta Alina si a Directorului General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin, 

societatea a realizat in anul 2019 urmatorii parametrii economici, inregistrati in contul de 

profit si pierdere la data de 31.12.2019: 

 

- Venituri din exploatare                            =                 1.337.638 lei; 

- Venituri financiare                                   =                               0 lei; 

- Venituri exceptionale                              =                                0 lei; 

   Total  venituri                                       =                  1.337.638 lei;   

- Cheltuieli de exploatare                          =                  1.323.830 lei; 

- Cheltuieli  financiare                               =                                0 lei; 

- Cheltuieli exceptionale                            =                               0 lei; 

   Total cheltuieli                                      =                 1.323.830 lei;    

   Profit                                                       =                      13.808 lei; 

- Impozit pe profit                                       =                              0  lei; 

 

Prin Adresa nr. 25463/03.12.2019 inregistrata la societate sub nr. 2699/05.12.2019, Consiliul 

Județean Dolj a solicitat  S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să pună la dispoziție terenul 

în suprafață de 11.161 m2, având NC 23250/1, înscris în CF 213188, necesar pentru realizarea 

obiectivului de investiții “Unitate de Intervenție în Situații de Urgență zona transfrontalieră  

România-Bulgaria” rugandu-ne sa facem demersurile necesare astfel incat indicatorii de 

performanta ai parcului industrial sa nu fie afectati, iar investitia sa poata fi relocata pe corpul de 

proprietate identificat mai sus. 

In acest sens, la sfarsitul anului 2019, High-Tech Industry Park Craiova S.A. avea incheiat 

contractul de prestari servicii pentru realizarea documentatiei extindere Titlu Parc Industrial. 

 

Pentru ca discutiile cu autoritatea tutelara despre destinatia terenurilor in suprafata de               

11.161 mp. si 32.302 mp. nu s-au definitivat la sfarsitul anului 2020, High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. a fost in imposibilitatea Realizarii Documentatiei Extindere Titlu Parc Industrial, 

fiind astfel intarzit procesul de obtinere a Titlului de parc industrial.  

 

Drept dovada, in luna ianuarie 2020, prin Adresa nr. 1343/23.01.2020, Consiliul Județean 

Dolj a solicitat S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să pună la dispoziție terenul în 

suprafață de 32.302 m2, înscris în CF 213188, necesar pentru construirea unui terminal cargo, 

parte din investiția “Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”- proiect 

finanțat în cadrul P.O.I.M. 2014-2020. 

 

În aceste condiții, situația îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari de către Directorului General Interimar – Dna. Radulescu Nicoleta Alina si a 



Directorului General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin, la data de 31.12.2019, se prezintă 

astfel: 

 

OBIECTIVE 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

2019 

Realizat an 

2019 

1 Realizare retele utilitati interioare 40% 40% 

2 Ocuparea parcelelor >23 >39 

3 Realizare documentatie Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

100% 40% 

 

Indicatorii financiari și nefinanciari: 

 

 

GRADUL GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ 

FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AFERENȚI EXECUȚIEI BVC LA 31.12.2019 REALIZAT  

DE DIRECTOR GENERAL ESTE DE 103,92%. 

 

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 au fost îndepliniți. 

 

 

 

 

 

Nr.  

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

NEFINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

(100%) 

Pondere 

aprobata

% 

Pondere 

realizata 

1 Realizare 

documentatie 

Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

 100% 40% 40% 10% 4% 

2 Realizare rețele 

utilități interioare 

Retele 

realizate/Total 

retele x 100 

40% 40% 100% 30% 30% 

  3 Ocuparea parcelelor Numar parcele 

inchiriate 

>23 >39 169,56% 25% 42,39% 

             GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE              103,19%       65% 76,39% 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator 

INDICATORI 

FINANCIARI 

Formula de calcul 
Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

  (100%) 

Pondere 

aprobata 

Pondere 

realizata 

1 Productivitatea muncii 

(mii lei) 

Venituri totale din 

exploatare 

Nr. Mediu de salariati 

83 103 120,10% 5% 6,20% 

2 Investitii (mii lei) Cheltuieli totale din 

program investitii 

2019 

30% 3.798 51% 20% 34% 

3 Perioada de 

rambursare a 

creantelor restante 

(mii lei) 

 30 zile 20.34 

zile 

147,49%     5% 7,37% 

4 Număr mediu personal Numar personal > 13 >13 100% 5% 5% 

 GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE                                   104,65 %  35% 52,57% 

Grad de Indeplinire Total :                                                         103,92  %                                                                                                      



CONCLUZIE 

 

           Față de cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al High Tech Industry Park 

Craiova SA concluzionează că, prin activitatea desfășurată în anul 2019, Directorul General 

Interimar – Dna Radulescu Nicoleta Alina si  Directorul General Interimar - Dl Pirvulescu 

Ionut Cosmin, au 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,  de  103,92%.   

 

Consiliul de Administratie al societatii propune aprobarea descarcarii de gestiune a  

Directorilor Generali Interimari pentru exercitiul financiar 2019.  

                                                                                                                            

                             

Bunta Gabriel       - președinte CA  __________________________ 

 

 Dan Dasoveanu      - membru CA              __________________________     

                   

Nicolae Anda – Mirei – membru CA               __________________________     

(pana la 14.08.2019)  

 

 Ghita Vasile             - membru CA               __________________________ 

 

Trita Dan Alexandru - membru CA               __________________________ 
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ANEXA nr.2 la Hotărârea nr.  

 

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

J16/600/2014 ;  CUI :RO33012575 

Sediul social : Municipiul Craiova ,Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat: 14.000.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

         

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL 

HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

PRIVIND: 

-ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019 

- SITUATIILE FINANCIARE  INCHEIATE LA 31.12.2019 

 

Prezentul raport de activitate se intocmeste pentru activitatea Directorului General al societatii High 

Tech Industry Park Craiova S.A. in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 dupa cum urmeaza: 

- Activitatea desfasurata de catre Dna Radulescu Nicoleta Alina – Director General Interimar pentru 

perioada 01.01.2019 – 18.08.2019 -  este mentionata in raportul de activitate pe care acesta l-a 

prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.08.2019  

- Activitatea desfasurata de catre Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin – Director General  Interimar pentru 

perioada 19.08.2019 – 31.12.2019 este mentionata in prezentul raport. 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii                

nr. 31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 

215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa 

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

infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

S.A. ca societate administrator a acestui parc industrial. Societatea are ca principala activitate 

administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform contractului 

de administrare nr. 2077 din 04.02.2015, in regim de “PARC INDUSTRIAL’’conform Legii 

nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. 

S.C.  High-Tech Industry Park Craiova S.A. functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj 

ca societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 

2 persoane juridice de drept public si privat, respectiv: 

Nr. 

crt. 

Denumirea actionarului % Nr. actiuni 

1 Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj 99,9846 129.980 

2 S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 0,0154 20 

        132/2020
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Capitalul social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in valoare de 13.000.000 lei 

este 100% privat si apartine unor  persoane juridice de drept public, actionar majoritar fiind Judetul 

Dolj. 

   La inceputul anului 2019 capitalul societatii era de 11.300.000 lei, iar in decursul anului 2019, 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a primit aportul in numerar pentru majorarea 

capitalului social  de la actionarul majoritar, Judetul Dolj,, prin Consiliu Judetean Dolj dupa cum 

urmeaza : 

 - La  data de 31.05.2019  - aport in numerar cu suma de 1.700.000 lei conform H.C.J. Dolj                                     

nr. 90/30.05.2019 si Hotararea nr. 1/AGEA/31.05.2019.catre  

 

 - In perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019,  administrarea societatii s-a facut in sistem 

unitar de  catre un Consiliu de Administratie care a delegat conducerea societatii dupa cum 

urmeaza: 

 - Directorul General Interimar al societatii pentru  perioada  01.01.2019 – 31.12.2019  a fost 

desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;  

 - Directorul General Interimar al societatii a avut mandat pe perioada  01.01.2019 –18.08.2019, 

Dna Radulescu Nicoleta Alina, care a renuntat la mandat incepand cu data de 19.08.2019 

 - Din 19.08.2019 – 31.12.2019, Directorul General Interimar al societatii a fost desemnat                                

Dnul. Pirvulescu Ionut Cosmin pentru un mandat de 4 (patru) luni si 13 (zile) de la 19.08.2019 

pana la 31.12.2019 sau pana la revenirea pe postul a Dlui Dasoveanu Dan – Administrator 

Director – General al societatii.  Incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a vacantarii 

postului de Director General al S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A., Consiliul de 

Administraţie desemneaza pe Dl. Pirvulescu Ionut - Cosmin, sa preia toate atributiile specifice 

functiei de Director General Interimar, pe o perioada de 4 (patru) luni, de la 01.01.2020 – 

30.04.2020.- 

 

 Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea  un Contract de 

Administrare – Mandat. 

   Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: 

 

- Bunta Gabriel  -  Presedinte C.A. 

               - Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat) 

 - Nicolae Anda Mirei – Administrator – incepand cu 14.08.2019, a renuntat la mandat 

conform art. 34  din contractul de mandat nr. 3/25.05.2017 - renuntarea administratorului la 

mandat din cauze neimputabile.  

               - Ghita Vasile           - Administrator 

- Trita Alexandru    – Administrator 

 

 Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori  formata 

din : 

- Dafinca Ramona –  expert contabil 

- Gherman Cornel Ovidiu  

-  Nicolae Gabriel 

 

   Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati, dar peste 9 si o cifra de afaceri 

sau active sub 10 milioane euro, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este 

 TOTAL 100 130.000 
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“Intreprindere mica’’, autonoma, conform Legii (346/2004 modificata prin OUG 

139/06.12.2007). 

   Director General, trimestrial, in prezenta cenzorilor si a consiliului de administratie a 

analizat rapoartele directorilor si sefilor de servicii cu privire la activitatea desfasurata, iar 

opiniile exprimate si deciziile adoptate au fost consemnate in procese verbale. 

Directorul General Interimar a convocat Consiliul de Administratie si a desfasurat in anul 

2019 zece sedinte ale Consiliului de Administratie in care au fost adoptate Decizii pentru buna 

desfasurare a activitatii. 

Consiliul de Administratie a convocat si a desfasurat in anul 2019 cinci Adunari Generale 

ale Actionarilor in care au fost adoptate Hotarari pentru buna desfasurare a societatii. 

 Pe toată perioada mandatului  de Director - General Interimar (2019), administrarea 

societății a vizat următoarele activități:  

➢ continuarea procesului de modernizare a societății în vedere furnizării și asigurării 

unor servicii de calitate superioară  

➢ realizarea infrastructurii retelelor de utilitati  

➢ îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente 

pentru salariații societății  

➢ menținerea actualilor rezidenti ai parcului industrial conform activității de bază a 

societății și creșterea numărului acestora pana la ocuparea integrală a suprafeţei utile. 

➢ realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârsitul 

fiecărui an. 

➢ armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile 

guvernanței corporative. 

 

 Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia în vederea menținerii 

pe piața parcurilor industriale și este/va fi guvernată de următoarele principii: 

➢ profesionalism 

➢ eficiență economică 

➢ dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele 

➢ administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu 

➢ creșterea continuă a calității lucrărilor și service 

 

STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, 

INDICATORILOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANŢA 

Strategiile specifice  S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. cuprinse 

în prezentul Plan de Administrare sunt elaborate cu respectarea principalelor direcţii strategice, 

având ca scop primordial atingerea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă stabilite în 

contractele de administrare - mandat. Acestea au fost structurate în funcţie de principalele 

direcţii/departamente/servicii/compartimente ale societăţii, astfel: 

➢ strategii privind aspectele instituţionale (sistemul de management integrat); 

➢ strategii de resurse umane; 

➢ strategii privind indicatorii economico-financiari 
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  STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUŢIONALE (MANAGEMENT) 

Menţinerea  calităţii  serviciilor,  prin  managementul  sistemului integrat al calităţii 

mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.  

 S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a manifestat o preocupare 

continua pentru menţinerea calităţii serviciilor prin controlarea activităţilor şi a proceselor din 

cadrul organizaţiei, cu scopul de a spori eficienţa  şi celeritatea cu care se răspunde solicitărilor/ 

cerinţelor înaintate de către beneficiari. 

Principalii  indicatori, pentru  perioada  2019 – 2021, aprobati in contractele de 

mandat sunt  după  cum  urmează: 

II. CRITERII DE PERFORMANTA  

Pondere Indicatori Financiari 2019 2020 2021 

5% 1) Productivitatea muncii 83 90 95 

25% 2) Investitii 30% 50% 75% 

5% 3) Perioada de rambursare a 

creantelor restante 

60 zile   

5% 4) Nr. mediu personal >13 >9 >7 

 Indicatori Nefinanciari    

10% 1) Realizare documentatie 

extindere II titlu de parc 

industrial 

100%   

15% 2) Realizat retele utilitati 

interioare 

40% 60% 75% 

25% 3) Ocuparea parcelelor >    30 >   35 >40 

 

    Principalii  indicatori, pentru  anul 2019, aprobati in contractele de mandat au  fost realizati. 

            In perioada 01 Ianuarie 2019  - 31 Decembrie 2019 au fost derulate urmatoarele activitati: 

 

- S-a intocmit Raportul privind activitatile desfasurate in Parcul Industrial High- Tech 

Industry Park Craiova in  anul  2019 si s-a transmis la  Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice; 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Imprejmuire 

perimetrala”- 21.05.2019 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Canalizare pluviala”-

12.08.2019 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Reteaua de hidranti 

exteriori si interiori”- 15.07.2019 
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- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Retele                        

electrice – etapa II, Instalatii de racordare a locurilor de consum si iluminat                                    

exterior”  -  09.09.2019 

- S-a demarat si s-a semnat contractul de executie lucrari pentru investitia „Supraveghere 

video perimetrala” - 09.09.2019 

- Au fost dat ordine de incepere lucrari pentru investitiile mentionate mai sus. 

- S-a montat sistemul de acces bariera  

- S-a demarat si s-a semnat Contractul de prestari servicii psihologice 

- S-a finalizat si receptionat investitia „Executie drum tehnologic – acces utilitati” 

- Au fost finalizate si receptionate lucrarile „Retea de apa potabila” si „Retea de canalizare 

menajera”, receptii fara obiectii 

- S-au transmis Agentiei Nationale de Integritate declaratiile de avere si interese ale 

administratorilor  

- S-au organizat intalniri cu reprezentantii Consiliului Judetean Dolj si constructorul Domarcons 

S.R.L. pentru stabilirea unor puncte de vedere legate de proiectul Consiliului Judetean Dolj 

aflat in desfasurare cu privire la largirea benzilor din sensul giratoriu 

- Am intreprins demersurile si am primit in administrarea societatii noastre investitia Consiliului 

Judetean Dolj „Reteaua de gaze naturale si SRM” in scopul asigurarii cu gaze naturale a 

rezidentilor parcului industrial  

- Au fost contractate serviciile de dirigentie necesare lucrarilor: „Retele electrice etapa II” si 

„Supraveghere video perimetrala” 

- S-a analizat posibilitatea acordarii bonurilor de masa  conform contractului de mandat si s-a 

stabilit ca incepand cu luna septembrie sa fie acordate pentru toti salariatii societatii; s-a semnat 

contractul de servicii emitere bilete de valoare (bonuri de masa) 

- Au fost introduse carduri de alimentare cu motorina ale celor doua autoturisme (contract 

Rompetrol) 

- Au fost semnate contracte.. de racordare la utilitati pentru rezidentii: Divers Eco Tech S.R.L. 

Buzmarcom S.R.L., Printgolden Media Design S.R.L., Mediaconcept S.R.L. si Carbody Shop 

S.R.L. 

- Au fost incheiate minute cu privire la problemele aparute in executie la lucrarile aflate in 

desfasurare „Retele electrice – etapa II , Instalatii de racordare a locurilor de consum si ilumint 

exterior”, „Retea pluviala” si „Retea hidranti exteriori si interiori” 

- A fost efectuata inventarierea patrimoniului proprietatea High-Tech Industry Park Craiova 

S.A, precum si inventarierea patrimoniului Judetului Dolj aflat in administrarea High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. 

- Actualizare Regulamentul Intern 

- A fost semnat contractul de furnizare a gazelor naturale cu Engie Romania SA 

- Au fost sistate lucrarile in vederea modificarii de tema pentru investitia „Imprejmuire 

perimetrala”   

- Au fost declarate la Directia taxe si impozite locale din cadrul Primariei Municipiului Craiova 

terenurile si cladirile primite in administrare fara titlul de parc industrial. Mentionam ca aceste 

terenuri si cladiri vor genera cheltuieli suplimentare si penalitati de intarziere nefiind declarate 

in termenul prevazut de lege. Terenurile au fost preluate prin H.C.J.D. nr.  237/28.09.2017 – 

57.200 mp, H.C.J.D. nr. 86/29.03.2018 – 13.632 mp si H.C.J.D. nr. 117/26.04.2018 – 11.461 

mp , 32.302 mp, 1.700 mp. 

- Au fost demarate procedurile de contractare a serviciilor pentru intocmirea Studiului de 

Fezabilitate in vederea obtinerii extinderii titlului de parc industrial  pentru terenurile 

CF213188 si CF 211341 

- S-a incheiat contractul de consultanta pentru realizarea studiului de fezabilitate 

- S-au demarat procedurile pentru predarea “Retelei de apa” si “Canalizare menajera” la 

Consiliul Judetean Dolj pentru darea in administrare catre Compania de Apa Oltenia 

- S-a obtinut Certificatul de Urbanism pentru “Centrul de Afaceri” 

- S-au organizat licitatii pentru inchirierea : 
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-U19- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Beladi S.R.L./30.01.2019 

-U 6.1- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Parc Strand Impex 

S.R.L./04.02.2019 

-U14.1+U14.2+U 14.3- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul European Waste 

Technology S.R.L./07.03.2019 

-U18 -s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Pop Depozit Logistica 

S.R.L./15.05.2019 

-U 19 - s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Orpro S.R.L./25.09.2019; 

-U14.5- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul King Motors Group 

S.R.L./16.10.2019; 

- U 14.6- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Promax Enterprise Co 

S.R.L./23.10.2019 

-U 14.7 - s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Metalcom S.R.L./23.10.2019; 

- U 20- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Cardiosense S.R.L./02.12.2019 

-U 21- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul W.L.Protegini Construct 

S.R.L./02.12.2019; 

-U 22- s-a semnat contractul de inchiriere cu rezidentul Popeci Auto S.R.L./02.12.2019 

- S-au purtat discutii cu reprezentantii CNAIR, CEZ Distributie, Flash Lighting Services, 

Consiliul Judetean Dolj in vederea urgentarii realizarii sensului giratoriu de la intersectia cu 

localitatea Carcea 

- S-au acordat tichete de masa angajatilor societatii 

- Eliberarea amplasamentelor prin intocmirea procedurii de vanzare a cinci rezervoare 

proprietatea Judetului Dolj 

- S-a monitorizat permanent mersul lucrarilor la investitiile care s-au realizat in parcul 

industrial High-Tech Industry Park Craiova  

 -S-au organizat sedinte de lucru cu executantii lucrarilor retelelor de utilitati cu participarea 

proiectantilor, dirigintilor de santier, personalului executiv. 

-  S-au realizat dezmembrari ale tuturor parcelelor inchiriate in vederea semnarii contractelor 

de superficie.  

 

     -  In perioada 01.01.2019-31.12.2019, numarul rezidentilor a crescut de la 29 la 40. 

 

In anul 2019 s-au incheiat 11 contracte de inchiriere / superficie cu urmatorii operatori 

economici/ investitori, la sfarsitul anului 2019, situatia rezidentilor aratand astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Rezident 

1. AA Tehnic S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu produse diverse 

2. Acez Net S.R.L. 

Activitati de realizare a softului la comanda 

3. Beladi S.R.L. 

Alte activitati de tiparire n.c.a 

4. Buzmarcom S.R.L. 
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Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 

5. Carbody Shop S.R.L. 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 

6. Cardiosense S.R.L. 

Activitati de asistenta medicala specializata 

7. Cedy Liquids Logistics S.R.L. 

Alte activitati anexe transporturilor 

8. Check Motors S.R.L. 

Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

9. Demiuma Comimpex S.R.L. 

Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii 

10. Divers Eco Tech S.R.L. 

Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 

11. Drovares S.R.L. 

Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor 

comestibile 

12. Ecoabac Serv S.R.L. 

Colectarea si epurarea apelor uzate menajere 

13. Euroetanș Industri S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

14. European Waste Technology S.R.L. 

Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

15. Hedone Cafe S.R.L. 

Prelucrarea ceaiului si cafelei 

16. Ion Service Center S.R.L. 

Intretinerea si repararea autovehiculelor 

17. JMT Impex S.R.L. 



8 
 

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

18. King Motors Group S.R.L. 

Comert cu amanuntul de piese si accesorii autovehicule 

19. Link Point S.R.L. 

Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

20. Med Tehnica S.R.L. 

Activitati de consultanta pentru afaceri si mangement 

21. Mediaconcept S.R.L. 

Fabricarea de articole confectionate din textile 

22. Metalcom S.R.L. 

Fabricarea de mobila n.c.a 

23. Nasky S.R.L. 

Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

24. Orpro S.R.L. 

Activități de protecție și pază 

 

25. 

Parc Ștrand Impex S.R.L. 

Hoteluri si facilitati de cazare similare 

 

26. 

Plus Pan S.R.L. 

Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

 

27. 

Pop Depozit Logistica S.R.L. 

Transporturi rutiere de marfuri 

28. 

 

Popeci Auto S.R.L. 

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 

 

29. 

Printgolden Media Design S.R.L. 

Alte activitati de tiparire n.c.a. 

 

30. 

Proflex Sud S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industrial, nave si avioane 
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31. Promax Enterprise Co S.R.L. 

Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor 

conservate de patiserie 

32. Protect Evolution S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

33. Softrom Grup S.R.L. 

Comert cu ridicata nespecializat 

34. Stimex Distribution S.R.L. 

Intermedieri in comertul cu produse diverse 

35. Super Details S.R.L. 

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si tutun 

36. Transalex Cars S.R.L. 

Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de 

pensii 

37. Uvex S.R.L. 

Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 

38. YBA Auto Service S.R.L. 

Intretinerea si reparatia autovehiculelor 

39. Winers Mob’s S.R.L. 

Fabricarea de mobila n.c.a 

40. W.L. Protegini Construct S.R.L. 

Activitati de asistenta medicala specializata 

 

Date sintetice despre rezidenții parcului industrial High-Tech Industry Park Craiova la 31.12.2019 

- Nr. rezidenti : 40 

- S inchiriata: 224.383 mp; 

- Investitii asumate prin contracte: 31.725.339 Euro 

- Locuri de munca ce vor fi create: 2.486 

- Certificate de urbanism obtinute: 10 

- Autorizatii de construire obtinute: 11 

- Acorduri de principiu privind ajutorul de minimis: 15 
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Situatia investitiilor care au fost realizate in Parcul Industrial High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 

Nr. 

crt. 

Denumire firma Valoare 

(lei) 

1 Investitii - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 3.798.471 

2 Investitii in curs - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. 2.845.724 

3 Investitii program 2019 - S.C. High- Tech Industry Park Craiova 

S.A. 

24.751.000 

A TOTAL  INVESTITII  3.798.471 

 De asemenea, trebuie retinut ca: 

➢ Valoarea totala a investitiilor realizate de High-Tech Industry Park Craiova S.A. pana la data 

de 31.12.2019 este de 9.136.807 lei 

➢ Valoarea investitiilor in curs realizate de High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 

31.12.2019 este de 2.845.724 lei 

 

S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfasurat o activitate eficienta de la 

infiintare pana in prezent.   

 

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2019 

 

                       Conturi de imobilizari 

 

La data de 31.12.2019 conturile de imobilizari prezinta un sold de 9.128.458 lei. 

                       Conturile financiare 

 

La data de 31.12.2019 conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri: 

- Contul curent ING BANK       =          2.845.247 lei; 

- Contul curent  card                   =                 2.511  lei; 

- cont garantie gestionar             =                 1.800  lei; 

- Cont garantii colaboratori        =              216.980 lei; 

 

                      Conturile de datorii si creante 

 

În ceea ce privește datoriile societatii la data de 31.12.2019, acestea sunt in suma de 397.761 

lei, din care: 

- Furnizori materiale                                  =         10.139  lei; 

- Garantii furnizori imobilizari                  =       178.619 lei 

- Datorii cu personalul                               =          50.334 lei; 

- Datorii in legatura cu BAS si BS             =       114.098 lei 

- Creditori diversi                                       =          44.571 lei; 
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  Situația  Patrimoniului                                                                                                       lei 

                      

ACTIVE 13.706.214 

a) imobilizari necorporale 462.640 

b) imobilizari corporale 8.665.817 

      - terenuri (amenajări) 1.141.683 

      - constructii  1.955.415 

      - echipamente,aparate,mijloace de transport 138.274 

      - mobilier 65.316   

     - imobilizari in curs  5.365.129 

c) active circulante, din care: 4.373.801 

      - clienti 187.103 

      - creante in legatura cu BAS si BS 1.117.469 

      - alte creante 1.750 

  - disponibilitati din care: 3.069.308 

         - banca 3.066.538 

         - casa 2.769 

 d) cheltuieli in avans 10.740                

 e) Pierdere ani anteriori 193.216 

PASIVE 13.706.214 

a) capital social  13.000.000 

      -     capital social   subscris varsat 13.000.000 

- capital social   subscris nevarsat  0 

b) rezerve legale  0 

c) profit 13.808 

d) amortizare 282.621 

e) datorii curente din care: 397.761 

      - garantii furnizori imobilizari 178.619 

      - furnizori 10.140                

      - personalul 50.334 

      - contributii sanatate 25.350 

      - contributii asigurari sociale 65.326 

      - contributie asiguratorie pentru munca 5.659 

      - impozit  salarii                  17.763 

      - TVA de plata                           0 

      - alte datorii 44.570 

f) provizioane  12.024 

                                                                                                             

Contul de profit  si pierdere 

 

 Datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019, se prezintă astfel: 

- Venituri din exploatare                            =                 1.337.638 lei; 

- Venituri financiare                                   =                               0 lei; 

- Venituri exceptionale                               =                               0 lei; 

   Total  venituri                                          =                1.337.638 lei;   

- Cheltuieli de exploatare                           =                1.323.830 lei; 

- Cheltuieli  financiare                               =                                0 lei; 

- Cheltuieli exceptionale                            =                                0 lei; 

   Total cheltuieli                                        =                 1.323.830 lei;    

   Profit                                                       =                       13.808 lei; 

- Impozit pe profit                                      =                                0  lei; 
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 Concluzii: 

 

 Rezultatul financiar la 31 decembrie 2019  fiind pozitiv,  în suma brută de 13.808,00 lei arată că 

societatea a desfășurat o activitate profitabilă. 

 

    Situația personalului 

 

    Cu toate că statutul de functii al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un număr 

de 18 posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2019 un numar de 14 salariati, inclusiv 

Directorul General. 

 

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

avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. 

 

 În urma solicitării Directorului General Radulescu Nicoleta Alina din 11.03.2019 prin care s-a 

cerut sprijin în efectuarea unui control pe partea economică și tehnică în vederea clarificarii aspectelor 

mentionate în Nota de informare nr. 365/15.02.2019, S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. a fost auditată de Biroul Public Intern al Consiliului Județean conform Raportului de 

Audit nr. 5593/20.03.2019 și verificată pentru întreg anul 2018 de comisia de cenzori, existând unele 

nereguli care au fost remediate, nefiind afectată situația financiară a societății. 

 

 De asemenea, în perioada 02.12.2019 – 20.12.2019, s-a desfășurat activitatea de audit  a 

Consiliului Judetean Dolj, conform Raportului de Audit nr. 27289/23.12.2019 înregistrat la societate 

sub nr. 32/07.01.2020, domeniile auditate fiind: achiziții de bunuri, servicii, lucrări, resurse umane și 

organizare, stabilirea, înregistrarea, urmărirea și încasarea veniturilor, inventarierea patrimoniului, 

arhivarea documentelor, perioada supusă auditării fiind 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

 Prin Hotarârea nr. 88 din 28.05.2020, Consiliul Județean Dolj a mandatat împuternicitul Județului 

Dolj să voteze în AGOA din 29.05.2020, numirea auditorului extern de control financiar, respectiv 

S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L. 

 

     Prin Hotarârea nr. 2/ AGOA /29.05.2020 s-a numit auditorul extern de control financiar, respectiv 

S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L și s-a aprobat contractul de audit extern de control financiar, în 

forma prevazută în anexa la HCJD nr. 88 din 28.05.2020. 

 În perioada 15.06. – 16.06.2020, doi reprezentanți ai Biroului Public de Audit Intern al Consiliului 

Județean Dolj au verificat aspectele sesizate prin Adresele nr. 16180/25.05.2020 și                                                 

nr. 17156/10.06.2020, constatând urmatoarele: 

 

-  Cu privire la acordarea tichetelor de masă și a tichetelor cadou salariaților societății, se 

confirmă că aceste cheltuieli pentru acordarea acestora nu au fost prevăzute în bugetul inițial, dar au 

fost aprobate la rectificarea bugetului adoptat prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj                                   

nr. 262/12.12.2019 

-  Referitor la aprobarea de către A.G.A. privind contractarea unui audit financiar în vederea 

auditării situațiilor financiare ale anului 2019, aceasta a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 88/28.05.2020 

- Privitor la numirea unui membru în Consiliul de Administrație pentru postul vacant, se vor 

face demersurile necesare pentru numirea unui nou membru, conform prevederilor legale. 

 



13 
 

     Conform Raportului auditorului independent, S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., din 

07.07.2020, înregistrat la societate sub nr. 1268/07.07.2020, nu au fost identificate informații care 

să nu fie în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare. 

 

      Dintre recomandările auditorului au fost înregistrate la 31 decembrie 2019 următoarele operații: 

 

- Constituire provizion pentru client CRAIPACK COMMERCIAL - client în insolvență – 

12.023,67 lei; 

- Încadrare corectă a cheltuielilor cu amenajarea bunurilor in administrare care nu au fost 

înregistrate în clasa 2 de imobilizari (63.314,58 lei, cheltuieli înregistrate initial pe contul 471 

„Cheltuieli înregistrate în avans”); 

- Încadrare lucrari SSM pe fiecare obiectiv de investiții; 

- Taxa pe terenurile date în administrare aferentă anilor 2015, 2016 si 2017 a fost înregistrată în 

mod eronat în anul 2017 prin intermediul contului 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” 

80.505,94 lei, a fost facută corectarea prin contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor”; 

- Înregistrare pe contul de cheltuieli a refuzului de la  CASS pentru concediul medical acordat 

angajatului Trandafirescu Marian Ion cu motivul că a depășit 90 de zile de concediu medical 

și era nevoie de avizul unui medic expert. 

 

Avand in vedere cele prezente, vă solicităm să aprobați: 

 

- Bilanțul contabil la data de 31.12.2019, împreună cu anexele sale, Contul de profit si pierdere la 

31.12.2019, Datele informative la 31.12.2019 si Situația activelor Imobilizate la data de 31.12.2019 

conform Anexelor nr. 3, 4, 5 si 6. 

         - Notă privind repartizarea profitului pe anul 2019 – conform Anexei nr. 7 

- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, inclusiv a Directorului General 

Interimar Rădulescu Nicoleta Alina și a Directorului General Interimar Pîrvulescu Ionuț- 

Cosmin. 

 

 

 

BUNTA GABRIEL – PRESEDINTE CA   __________________________ 

  

DASOVEANU DAN - MEMBRU    __________________________                                                                  

                                                                                                                                  

ANDA NICOLAE MIREI – MEMBRU       __________________________                                                                    

                                (pana in 14.08.2019)      

GHITA VASILE - MEMBRU                        __________________________                                                                                        

                                                                                                                                   

TRITA DAN ALEXANDRU - MEMBRU      __________________________                                                               

 

 

Întocmit, 
     Secretar CA                                                                                                                            

Timofticiuc Anda Camelia 

 



                                                                                    

                                                                                                             Anexa.2.1 la Raportul CA 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
privind  indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta  de catre  

Consiliul de Administratie 

2019 

 

 
Avand in vedere rezultatele financiar contabile inregistrate in evidentele societatii la data de                       

31 decembrie 2019, Consiliul de Administratie raporteaza indeplinirea indicatorilor de performanta 

respectiv : 

 

 

OBIECTIVE 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

2019 

Realizat 

an 

2019 

1 Realizare retele utilitati interioare 40% 40% 

2 Ocuparea parcelelor >23 >39 

3 Realizare documentatie Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

100% 40% 

 

 

 Indicatorii financiari și nefinanciari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

NEFINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

(100%) 

Pondere 

aprobata

% 

Pondere 

realizata 

1 Realizare 

documentatie 

Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

 100% 40% 40% 10% 4% 

2 Realizare rețele 

utilități interioare 

Retele 

realizate/Total 

retele x 100 

40% 40% 100% 30% 30% 

  3 Ocuparea parcelelor Numar parcele 

inchiriate 

>23 >39 169,56% 25% 42,39% 

             GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE              103,19%       65% 76,39% 



 

 

 

 

 

 

Luand in calcul realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti executiei 

BVC la 31.12.2019, se obtine un grad global de indeplinire a indicatorilor de performanta realizat de catre 

Consiliul de Administratie pe anul 2019 de 103,92%. 

 

 
 

Bunta Gabriel       - președinte CA  __________________________ 

 

 Dan Dasoveanu      - membru CA              __________________________     

                   

Nicolae Anda – Mirei – membru CA               __________________________     

(pana la 14.08.2019)  

 

 Ghita Vasile             - membru CA               __________________________ 

 

Trita Dan Alexandru - membru CA               __________________________ 

    

 
 
 
 
 
Intocmit,  

Secretar tehnic 

Timofticiuc Anda Camelia 

 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator 

INDICATORI 

FINANCIARI 

Formula de calcul 
Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

  (100%) 

Pondere 

aprobata 

Pondere 

realizata 

1 Productivitatea muncii 

(mii lei) 

Venituri totale din 

exploatare 

Nr. Mediu de salariati 

83 103 120,10% 5% 6,20% 

2 Investitii (mii lei) Cheltuieli totale din 

program investitii 

2019 

30% 3.798 51% 20% 34% 

3 Perioada de 

rambursare a 

creantelor restante 

(mii lei) 

 30 zile 20,34 

zile 

147,49%     5% 7,37% 

4 Număr mediu personal Numar personal > 13 >13 100% 5% 5% 

 GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE                                   104,65 %  35% 52,57% 

Grad de Indeplinire Total :                                                         103,92 %                                                                                                      
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ANEXA nr.2.3 la Hotărârea nr.  

 

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

J16/600/2014 ;  CUI :RO330125 

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445 

Capital social subscris/varsat:14.000.000 lei 

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

www.hightechindustrypark.ro 

Consiliul de Administratie, 08.07.2020 

Comitetul de nominalizare si remunerare 
 

 

RAPORT ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE  

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

Intocmit in baza art.55 alin.2 din OUG 109/2011 

 

      In cadrul Consiliului de Administratie al High- Tech Industry Park craiova SA, conform art. 34 din 

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a fost constituit prin Decizia 

Nr.1/CA/31.05.2017 Comitetul de nominalizare si remunerare format din urmatorii membri ai Consiliului de 

Administratie: Bunta Gabriel, Nicolae Anda- Mirei (pana in 14.08.2019),  Ghita Vasile, Trita Dan Alexandru. 

    Cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Consiliului de Administtratie si a Conducerii delegate in 

anul 2019, precizam urmatoarele: 

          Potrivit prevederilor art. 37 din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intrepriderilor  publice: 

(1)Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere 

este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4). 

(2)Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este 

formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două 

ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 

obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din 

economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se 

stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea 

generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea 

metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii 

şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor 

neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. 

(3)Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este 

formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului 

salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de 

societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază 

indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, 

diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la 

art. 31 alin. (5). 

            132/2020
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(4)Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de 

administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de 

adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat. 

(5)Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al 

consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată 

conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor 

comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de 

mandat 

               In conformitate cu art.37, alin.3 din Ordonanta de Urgenta Nr.109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intrepriderilor publice: 

            Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 

12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de 

activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii 

            Prin Hotararea nr.1/AGOA/25.05.2017, Adunarea Generala a Actionarilor a numit ca administratori, 

membrii in Consiliului de Administratie al HIGH-TECH  INDUSTRY PARK CRAIOVA  S.A. urmatoarele 

persoane : 

   1. Dasoveanu Dan  

   2. Bunta Gabriel  

   3. Nicolae Anda – Mirei – Reprezentantul CJ Dolj (pana in data de 14.08.2019) 

   4. Ghita Vasile 

   5. Trita Dan Alexandru 

Remuneratiile fixe ale administratorilor in valoare de 1000 lei brut/luna. 

Presedintele Consiliului de Administratie al High-Tech Industry Park Craiova SA, numit prin Decizia 

Nr.1/CA/31.05.2017 beneficiaza conform Contractului de Mandat Nr.2/2017 incheiat la data de 25.05.2017 de 

o indemnizatie suplimentara de 1% din remuneratia lunara bruta a Directorului General al societatii, conform 

Art.16, alin(1). 

 Remuneratiile administratorilor High-Tech Industry Park Craiova SA a fost formata dintr-o componenta 

fixa in suma de 1000 lei/luna si o componenta variabila a remuneratiei administratorilor stabilita prin Hotararea 

Nr.1/AGOA/27.07.2017 in suma bruta de 3125 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai 

societatii,in conditiile indepilinirii in proportie de 100% a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, 

pe anul anterior. 

Plata acestei componente variabile a remuneratiei se va face conform contractului de mandat, de către 

societate anual, după aprobarea si/sau auditarea situatiilor financiare, la îndeplinirea cu 100% a indicatorilor de 

performantă. Remuneratia variabilă va fi plătită în ultima zi lucrătoare a lunii în care se aprobă situatiile 

financiare pe anul precedent. 

Contractele de Mandat ale administratorilor sunt valabile pe 4 ani de la 25.05.2017 pana la 25.05.2021. 

In ceea ce priveste conducerea delegata a societatii, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice pe toata perioada exercitiului financiar aferent anului 2019, conducerea a 

fost delegata pe baza de Contract de Mandat Dnei. Radulescu Nicoleta Alina si Dlui. Pirvulescu Ionut Cosmin. 

               In conformitate cu art.38, alin.2 din Ordonanta de Urgenta Nr.109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intrepriderilor publice: 

Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 

alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, 

acordarea de acţiunii, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de 

remunerare pe baza indicatorilor de performanţă. 

Conform prevederilor art. 38, alin.2 din Ordonanta de Urgenta Nr.109/2011,  remuneratia Directorilor 

Generali ai High-Tech Industry Park Craiova SA pentru anul 2019  a fost formata dintr-o componenta fixa. 

  Pentru perioada 01.01.2019 -31.12.2019 au fost indepliniti indicatori financiari si nefinanciari care 

constituie anexe la contractul de mandat si a actelor aditionale ale acestuia incheiat cu directorii si 

administratorii societatii. 

Gradul de indeplinire total al acestora fiind de  105.36% dupa cum urmeaza: 
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OBIECTIVE 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire obiectiv 

Prevăzut 

2019 

Realizat an 

2019 

1 Realizare retele utilitati interioare 40% 40% 

2 Ocuparea parcelelor >23 >39 

3 Realizare documentatie Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

100% 40% 

 

Indicatorii financiari și nefinanciari: 

 

 

Conducerea delegata  si administratorii societatii High-Tech IndustryPark Craiova SA nu au 

beneficiat de vreo schema de  pensii suplimentare sau anticipate in exercitiul financiar 2019. 

Conducerea delegata  si administratorii societatii High-Tech IndustryPark Craiova SA nu au 

beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti in exercitiul financiar 2019. 

 

       Concluzie : 

Fata de cele prezentate mai sus, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul 

Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., în baza  

Nr.  

Crt 

Denumire 

indicator 

INDICATORI 

NEFINANCIARI 

Formula de 

calcul 

Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

(100%) 

Pondere 

aprobata

% 

Pondere 

realizata 

1 Realizare 

documentatie 

Extindere II Titlu 

Parc Industrial 

 100% 40% 40% 10% 4% 

2 Realizare rețele 

utilități interioare 

Retele 

realizate/Total 

retele x 100 

40% 40% 100% 30% 30% 

  3 Ocuparea parcelelor Numar parcele 

inchiriate 

>23 >39 169,56% 25% 42,39% 

             GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE              103,19%       65% 76,39% 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator 

INDICATORI 

FINANCIARI 

Formula de calcul 
Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

 

Realizat 

2019 

  (100%) 

Pondere 

aprobata 

Pondere 

realizata 

1 Productivitatea muncii 

(mii lei) 

Venituri totale din 

exploatare 

Nr. Mediu de salariati 

83 103 120,10% 5% 6,20% 

2 Investitii (mii lei) Cheltuieli totale din 

program investitii 

2019 

30% 3.798 51% 20% 34% 

3 Perioada de 

rambursare a 

creantelor restante 

(mii lei) 

 30 zile 20,34 

zile 

147,49%     5% 7,37% 

4 Număr mediu personal Numar personal > 13 >13 100% 5% 5% 

 GRAD  GLOBAL  DE   INDEPLINIRE                                   104,65 %  35% 52,57% 

Grad de Indeplinire Total :                                                         103,92 %                                                                                                      
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contractelor de mandat incheiate cu administratorii  High Tech Industry Park Craiova hotaraste ca 

acestia sa primeasca  remuneratia variabila pe exercitiul financiar 2019. 

 

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE 

         al High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

                                                                        

 

BUNTA GABRIEL – PRESEDINTE CA    ...........................  

         

NICOLAE ANDA - MIREI – MEMBRU     ........................... 

(pana la 14.08.2019)  

                                                  

                                                                          

GHITA VASILE - MEMBRU                      ...........................                                                                                        

                                                                                                                                   

TRITA DAN ALEXANDRU - MEMBRU  ...........................    

               

     

 

                                              

08.07.2020 

Craiova 



Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 132/2020
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Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 132/2020











































Anexa nr. 6.1 la Hotărârea nr. 132/2020
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                                                                                                   ANEXA nr.7 la Hotărârea nr.  

 

                                                                                                                          

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

J16/600/2014 ; CUI RO 33012575 , 

Sediul social : Calea Bucuresti 325C, Mun.Craiova , Cod postal 200445   

Capital social subscris si varsat : 13.000.000 lei 

Tel.0351418995 e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

http//www.hightechindustrypark.ro 
 

NOTA 

PRIVIND 

REPARTIZAREA PROFITULUI / PIERDERII  

AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019 

 

Ca urmare a activitatii desfasurate in anul 2019 respectiv: 

 

- activitatea de operationalizare a infrastructurii parcului industrial dupa obtinerea titlului 

de Parc Industrial prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice nr.891/05.05.2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 341/19.05.2015, modificat 

prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 4750/2018 

publicat in Monitorul Oficial nr. 447/29.05.2018 

- activitatea de  administrare  si inchiriere immobile,  

 

societatea a inregistrat urmatoarele rezultate economice: 

 

            Venituri  totale                                                        1.337.638 lei 

 Cheltuieli  totale                                                      1.323.830 lei 

 Profit brut                                                                     13.808 lei 

 

De asemenea tinând cont de faptul ca societatea  nu a inregistrat  profit contabil in anii 

2014-2016,  aceasta  nu datoreaza impozit pe profit  pentru anul 2019, profitul in valoare de 

13.808 lei acoperind pierderea anilor anteriori. 

 

Va propunem ca profitul   inregistrat in anul fiscal 2019 in valoare de 13.808 lei, 

sa acopere pierderea din anii anteriori. 

 

  În exercitiile financiare viitoare, potrivit studiului de fezabilitate realizat pentru 

obtinerea de catre societate a titlului de parc industrial, se vor desfasura  activitati profitabile  a 

investitiei  “High-Tech Industry Park Craiova”,  investitie care reprezinta o noua infrastructura 

de afaceri generatoare de locuri de munca si progres economico-social in judetul Dolj. 

 

    

                                                    Director General, 

 

                                                   Pîrvulescu Ionuț Cosmin 

 

  

 132/2020



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA

Sediul/Adresa STR. CALEA BUCURESTI, NR. 325C, CRAIOVA, DOLJ

Cod unic de înregistrare: RO33012575

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I.
1

1.338 1.467 110 1.552 1.754 106 113

1 2 1.338 1.467 110 1.552 1.754 106 113

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în 

vigoare 3
0 0 0 0 0 0 0

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  

vigoare 4
0 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0 0

3 6 0 0 0 0 0 0 0

II
7

1.324 1.462 110 1.545 1.746 106 113

1 8 1.324 1.462 110 1.545 1.746 106 113

A. 9 180 275 153 303 318 110 105

B. 10 4 64 1.600 20 20 31 100

C. 11 944 1.012 107 1.100 1.280 109 116

C0
Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.13+Rd.14) 12
700 709 101 759 905 107 119

C1 ch. cu salariile 13 681 664 98 709 850 107 120

C2 bonusuri 14 19 45 237 50 55 111 110

C3
alte cheltuieli  cu personalul, din care:

15
0 0 0 0 0 0 0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal-pensionari

16

0 0 0 0 0 0 0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat 

si a altor organe de conducere si control, 

comisii si comitete

17

211 258 122 300 330 116 110

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia 

socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 

legale 18

33 45 136 41 45 91 110

D. 19 196 111 57 122 128 110 105

2 20 0 0 0 0 0 0 0

3 21 0 0 0 0 0 0 0

III 22 14 5 36 7 8 148 108

IV 23 0 0 0 0 0 0 0

V

24

14 5 36 7 8 148 108

1 25 0 0 0 0 0 0 0

2
26

0 0 0 0 0 0 0

3
27

14 5 36 7 8 148 108

4

28

0 0 0 0 0 0

5 29 0 0 0 0 0 0 0

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

Alte repartizări prevăzute de lege

Anexa 8 la Hotărârea nr.

1

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

Alte cheltuieli de exploatare

CHELTUIELI TOTALE  

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Venituri extraordinare

2

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2020

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat an 

precedent 

(2019)

Propuneri  

an curent 

(2020)

%
Estimari  an  

(2021)

Estimari  an  

(2022)

%

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenţi

Cheltuieli de exploatare, din care:

Cheltuieli financiare

Rezerve legale

Venituri financiare

cheltuieli cu personalul, din care:

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE VENIT/PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE VENIT, din 

care:

Cheltuieli extraordinare

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 

prevăzute de lege

132/2020



9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat an 

precedent 

(2019)

Propuneri  

an curent 

(2020)

%
Estimari  an  

(2021)

Estimari  an  

(2022)

%

6

30

0 0 0 0 0 0 0

7

31

0 0 0 0 0 0 0

8

32

0 0 0 0 0 0 0

a) 33 0 0 0 0 0 0 0

b) 33a 0 0 0 0 0 0 0

c) 34 0 0 0 0 0 0 0

9

35

0 0 0 0 0 0 0

VI 36 0 0 0 0 0 0 0

VII
37

0 0 0 0 0 0 0

a) 38 0 0 0 0 0 0 0

b) 39 0 0 0 0 0 0 0

c) 40 0 0 0 0 0 0 0

d) 41 0 0 0 0 0 0 0

e) 42 0 0 0 0 0 0 0

VIII
43

3.798 4.500 118 4.500 8.693 100 193

1 44 0 0 0 0 0 0 0

alocaţii bugetare aferente plăţii 

angajamentelor din anii anteriori 45
0 0 0 0 0 0 0

IX 46 3.798 4.500 118 4.500 8.693 100 193

X 47 0 0 0 0 0 0 0

1
48

13 8 62 9 9 113 100

2 49 13 10 77 8 9 80 113

3

50

4.487 5.908 132 7.906 8.379 134 106

4

51

4.365 5.533 127 7.385 7.869 133 107

5

52

103 147 143 194 195 132 100

6

53

- - - - - - -

7
54

990 997 101 995 995 100 100

8 55 - - - - - - -

9 56 - - - - - - -

             Director General

         Pîrvulescu Ionuț Cosmin

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 

EUROPENE,   din care

Profitul contabil rămas după deducerea 

sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

   - dividende cuvenite bugetului local

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat 

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 

de natură salarială  (Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 

baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 

total personal mediu (mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/ 

persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Creanţe restante

Plăţi restante

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

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 

Alocaţii de la buget

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

cheltuieli privind prestarile de servicii

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

Păun Raluca Rovena

                              Compartiment financiar contabil

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute 

la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte 

rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 

din care:

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Nr. de personal prognozat la finele anului

DATE DE FUNDAMENTARE



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA

Sediul/Adresa STR. CALEA BUCURESTI, NR. 325C, CRAIOVA, DOLJ

Cod unic de înregistrare: RO33012575

9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I.
1

1.338 1.467 110 1.552 1.754 106 113

1 2 1.338 1.467 110 1.552 1.754 106 113

a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în 

vigoare 3
0 0 0 0 0 0 0

b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  

vigoare 4
0 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0 0

3 6 0 0 0 0 0 0 0

II
7

1.324 1.462 110 1.545 1.746 106 113

1 8 1.324 1.462 110 1.545 1.746 106 113

A. 9 180 275 153 303 318 110 105

B. 10 4 64 1.600 20 20 31 100

C. 11 944 1.012 107 1.100 1.280 109 116

C0
Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.13+Rd.14) 12
700 709 101 759 905 107 119

C1 ch. cu salariile 13 681 664 98 709 850 107 120

C2 bonusuri 14 19 45 237 50 55 111 110

C3
alte cheltuieli  cu personalul, din care:

15
0 0 0 0 0 0 0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal-pensionari

16

0 0 0 0 0 0 0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat 

si a altor organe de conducere si control, 

comisii si comitete

17

211 258 122 300 330 116 110

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia 

socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 

legale 18

33 45 136 41 45 91 110

D. 19 196 111 57 122 128 110 105

2 20 0 0 0 0 0 0 0

3 21 0 0 0 0 0 0 0

III 22 14 5 36 7 8 148 108

IV 23 0 0 0 0 0 0 0

V

24

14 5 36 7 8 148 108

1 25 0 0 0 0 0 0 0

2
26

0 0 0 0 0 0 0

3
27

14 5 36 7 8 148 108

4

28

0 0 0 0 0 0

5 29 0 0 0 0 0 0 0

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

Alte repartizări prevăzute de lege

Anexa 8 la Hotărârea nr.

1

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 

Alte cheltuieli de exploatare

CHELTUIELI TOTALE  

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Venituri extraordinare

2

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2020

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat an 

precedent 

(2019)

Propuneri  

an curent 

(2020)

%
Estimari  an  

(2021)

Estimari  an  

(2022)

%

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenţi

Cheltuieli de exploatare, din care:

Cheltuieli financiare

Rezerve legale

Venituri financiare

cheltuieli cu personalul, din care:

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE VENIT/PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE VENIT, din 

care:

Cheltuieli extraordinare

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 

prevăzute de lege

132/2020



9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

INDICATORI
Nr. 

rd.

 Realizat an 

precedent 

(2019)

Propuneri  

an curent 

(2020)

%
Estimari  an  

(2021)

Estimari  an  

(2022)

%

6

30

0 0 0 0 0 0 0

7

31

0 0 0 0 0 0 0

8

32

0 0 0 0 0 0 0

a) 33 0 0 0 0 0 0 0

b) 33a 0 0 0 0 0 0 0

c) 34 0 0 0 0 0 0 0

9

35

0 0 0 0 0 0 0

VI 36 0 0 0 0 0 0 0

VII
37

0 0 0 0 0 0 0

a) 38 0 0 0 0 0 0 0

b) 39 0 0 0 0 0 0 0

c) 40 0 0 0 0 0 0 0

d) 41 0 0 0 0 0 0 0

e) 42 0 0 0 0 0 0 0

VIII
43

3.798 4.500 118 4.500 8.693 100 193

1 44 0 0 0 0 0 0 0

alocaţii bugetare aferente plăţii 

angajamentelor din anii anteriori 45
0 0 0 0 0 0 0

IX 46 3.798 4.500 118 4.500 8.693 100 193

X 47 0 0 0 0 0 0 0

1
48

13 8 62 9 9 113 100

2 49 13 10 77 8 9 80 113

3

50

4.487 5.908 132 7.906 8.379 134 106

4

51

4.365 5.533 127 7.385 7.869 133 107

5

52

103 147 143 194 195 132 100

6

53

- - - - - - -

7
54

990 997 101 995 995 100 100

8 55 - - - - - - -

9 56 - - - - - - -

             Director General

         Pîrvulescu Ionuț Cosmin

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 

EUROPENE,   din care

Profitul contabil rămas după deducerea 

sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

   - dividende cuvenite bugetului local

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

Nr.mediu de salariaţi total

Castigul mediu  lunar pe salariat 

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 

de natură salarială  (Rd.12/Rd.49)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 

baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)  

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 

total personal mediu (mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/ 

persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        

(Rd.7/Rd.1)x1000

Creanţe restante

Plăţi restante

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII

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 

Alocaţii de la buget

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

cheltuieli privind prestarile de servicii

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

Păun Raluca Rovena

                              Compartiment financiar contabil

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute 

la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte 

rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 

din care:

   -  dividende cuvenite altor acţionari

Nr. de personal prognozat la finele anului

DATE DE FUNDAMENTARE



 

 1 

                                                                                                                                   Anexa 8.1 la Hotărârea nr. 

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

 

     

 NOTĂ DE FUNDAMENTARE A  BUGETULUI  DE  VENITURI ȘI  CHELTUIELI 

PE  ANUL  2020 

                 

Societatea are ca principală activitate administrarea infrastructurii de afaceri denumită „High-Tech 

Industry Park Craiova” care a început să  fie realizată pe terenurile curţi-construcţii proprietate privată a 

județului Dolj în suprafață totală compactă de 31,3873 ha compusă din teren în suprafaţă de 0,1341 ha ,  

teren în suprafaţă de 24 ha, teren în suprafață de 5,72 ha, teren în suprafață de 1,3632 ha și teren în 

suprafață de 0,17 ha,  situate în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 325 C. 

 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcţionează ca societate pe acțiuni, persoană juridică de 

drept privat cu scop patrimonial,  cu un capital subscris  si vărsat de 14.000.000 lei de cei doi acţionari 

fondatori, respectiv: 

- Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj cu un capital subscris și vărsat de 13.998.000 lei  cu 

99,9857% din acţiuni; 

- Parc Industrial Craiova S.A. cu un capital subscris şi vărsat de 2.000 lei cu 0,0143% din acţiuni. 

 

De la înființare până în prezent societatea a parcurs toate etapele administrative şi de management de proiect 

necesare desfășurării activiţătii sale, activitate axată  pe întocmirea documentaţiei pentru obţinerea titlului de parc 

industrial, de operationalizare a infrastructurii parcului și de închiriere a parcelelor de teren. 

 

În anul 2019 au fost continuate lucrările de realizare a infrastructurii de utilități și împrejmuire perimetrală a  

High-Tech Industry Park astfel încât rezidenții să-și poată desfășura activitatea investițională și să-și realizeze 

investițiile asumate.    

   

  Am prevăzut pentru activitatea de bază  din anul 2020 un Buget de Venituri și Cheltuieli  după cum 

urmează: 

 

I. Referitor la veniturile si cheltuielile previzionale la activitatea de bază 

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe  anul  2020 au fost estimate  venituri  în sumă de 1.467.000 

lei și cheltuieli  în sumă de 1.462.000 lei, rezultand  un profit  brut de 5.000 lei. 

Previzionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor  de închiriere, a contractelor de administrare și 

prestare servicii conexe, existente și previzionate a se încheia până la sfârșitul anului, precum și a taxelor de 

instalare pentru parcelele care vor fi închiriate.   

Profitul în sumă de 5.000 lei va fi repartizat în condițiile legii, prin hotărârea AGOA. 

   

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere în principal măsurile următoare:  

1. Optimizarea activității economico- financiare prin : 

-  Corelarea cheltuielilor cu veniturile; 

-  Creșterea numărului de servicii acordate rezidenților; 

     -  Încasarea  optimă a creanțelor. 

        - Dimensionarea personalului în  funcție de volumul de activitate și salarizarea acestora  

           în   funcție de performanța profesională. 

  În anul 2020 se estimează că societatea va avea o activitate axată pe managementul de proiect aferent 

componentei investiționale și un nivel competitiv al personalului astfel încât cheltuielile să nu depășească veniturile 

rezultate din contractele de închiriere și prestări servicii conexe.  
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II. Referitor la programul de investiții  

    În anul 2020 estimăm a se realiza investiții în valoare de 4.500 mii lei, investiții care vor fi realizate din surse 

proprii și atrase, în limita fondurilor existente din total program investiții 17.693 mii lei. Diferența de 13.193 mii 

lei  se va realiza în anii următori când vor exista fonduri financiare, care pot fi din  majorare de capital social al 

acționarilor, surse atrase sau din fonduri europene,  respectiv: 

     

                                                                                                       

                                          

                                                                

PROGRAM DE INVESTITII 2020-2022 
High-Tech Industry Park Craiova SA  

 

 

Nr. crt. Denumire Valoare 

investitie 

(mii lei) fara 

TVA 
A. Lucrari de infrastructura- retele utilitati interioare  HIGH–TECH  INDUSTRY 

PARK CRAIOVA  -   2020-2022 

 

1 Amenajare  drumuri provizorii interioare si de acces  (organizare santier)     200 

2 Platforme drumuri de circulatie  interioara, trotoare si parcari     7558 

3 Documentatii tehnico-economice pentru extinderea  infrastructurii parcului 

industrial (proiectare si asistenta tehnica) 

    175 

4 Extindere retea electrica 20KV cu distributie si puncte de transformare     700 

5 Extidere retea canalizare menajera     100 

6 Extindere retea canalizare pluviala           200 

7 Extindere retea apa potabila     100 

8 Documentatii si dezmebrari cadastrale      50 

9 Dirigentie de santier, Coordonator santier SSM si colaboratori autorizati si 

specializati 

     65 

10 Bornarea si etichetarea unitatilor inchiriate      30 

 9.178 

B. Dotari  - 2020  

11 Echipamente birotica si comunicatii (ex: telefoane, server cu retea IT, 

imprimanta, calculatoare si licente) 

           30 

12 Alte dotari pentru Compartimentul mentenanta si 

intretinere(scule,unelte,trusa masurare rezistenta ohmica a prizelor de 

pamant, schela la inaltime  echipamente de curatenie e.t.c) 

           35 

13 Atelier de intretinere si reparatii inclusiv spatiu depozitare materiale            50                                                                              

14 Achizitie remorca pentru Dacia Duster            10                 

15 Achizitie buldo-excavator          170 

16 Nacela intretinere iluminat si sistem supraveghere            50 

                                                                                                                                  345 
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C. Investitii: Extindere parc industrial (cladire Centru de Afaceri, extindere titlu de 

parc, studiu de fezabilitate si proiectare retele utilitati)   - 2020-2022 

  

16 Realizare studiu de fezabilitate extindere parc industrial            20 

24 Realizare Plan Urbanistic Zonal extindere            50 

25 Cladire Centru de Afaceri S partial+P+2      8.000 

26 Documentatii tehnico-economice pentru proiectarea si realizarea de 

indicatoare si panou luminos    

 100 

                                                                                                                                 8.170 

                                                                                               TOTAL (A+B+C) : 17.693 
 

Investițiile vor fi realizate din surse proprii și atrase, în limita fondurilor existente, inclusiv din fonduri 

europene. 

                                            

Director General, 

 

PÎRVULESCU IONUȚ COSMIN 

 

Contabil - șef 

Păun Raluca Rovena 

 

Directia Tehnica 

Inginer Sef - Nitu Anton 

Ing. Păun Marius Cristian 

Ing. Oprănescu Cristian 

 

Compartiment C.C.C.E.M.A. 

Motoi Carmen Nicoleta 

  

   



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA

Sediul/Adresa STR. CALEA BUCURESTI, NR. 325C, CRAIOVA, DOLJ

Cod unic de înregistrare 33012575

Anexa 8.2 la Hotărârea nr.

% %

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

I. 1 1.358 0 1.340 1.338 442 771 1.123 1.467 109,64 98,53

1 2 1.358 0 1.340 1.338 442 771 1.123 1.467 109,64 98,53

a) 3 1.183 0 1.088 1.085 441 768 1.120 1.463 134,84 91,72

a1) din vânzarea produselor 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0,00 0,00

a2) din servicii prestate 5 6 0 21 21 26 57 118 202 961,90 350,00

a3) din redevenţe şi chirii 6 513 0 697 693 261 526 764 1.023 147,62 135,09

a4) alte venituri 7 664 0 365 366 154 185 238 238 65,03 55,12

b) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

e) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f) 14 175 0 252 253 1 3 3 4 1,58 144,57

f1) din amenzi şi penalităţi 15 175 0 39 40 1 3 3 4 10,00 22,86

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16 0 0 60 60 0 0 0 0 0,00 0,00

- active corporale 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- active necorporale 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f5) alte venituri 21 0 0 153 153 0 0 0 0 0,00 0,00

2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

a) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00din dobânzi

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

din imobilizări financiare

din investiţii financiare

din diferenţe de curs

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din 

care:

din producţia vândută (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. 10 + rd. 

11), din care:

din producţia de imobilizări

venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

1 2

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

                                                                                                                                

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.
Realizat 

an 2018

Prevederi an precedent 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020

din care:

7=6d/5 8 = 5/3a

Propuneri an curent 2020

Aprobat

Preliminat / 

Realizat

132/2020



% %

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.
Realizat 

an 2018

Prevederi an precedent 2019

din care:

7=6d/5 8 = 5/3a

Propuneri an curent 2020

Aprobat

Preliminat / 

Realizat

e) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

II 29 1.194 0 1.316 1.312 382 766 1.121 1.462 111,43 109,88

1 30 1.194 0 1.316 1.312 382 766 1.121 1.462 111,43 109,88

31 153 0 191 180 73 116 194 275 152,78 117,65

A1 32 67 0 84 85 60 85 121 174 204,71 126,87

a) 33 12 0 12 12 4 6 8 10 83,33 100,00

b) 34 20 0 11 11 2 4 6 7 63,64 55,00

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 18 0 11 11 2 4 6 7 63,64 61,11

c) 37 6 0 11 11 0 1 2 2 18,18 183,33

d) 38 29 0 50 51 54 74 105 155 303,92 175,86

e) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

A2 40 17 0 11 12 3 6 10 12 100,00 70,59

a) 41 7 0 4 5 1 3 5 5 100,00 71,43

b) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b2) - către operatori cu capital privat 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 45 10 0 7 7 2 3 5 7 100,00 70,00

A3 46 69 0 96 83 10 25 63 89 107,23 120,29

a) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 50 21 0 28 14 1 2 5 9 64,29 66,67

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 9 0 15 8 1 2 4 6 75,00 88,89

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 12 0 13 6 0 0 1 3 50,00 50,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 

193/2006, cu modificările ulterioare
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

III

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

alte cheltuieli cu materialele consumabile

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 

+ rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind energia şi apa

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

cheltuieli privind mărfurile

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

prime de asigurare



% %

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.
Realizat 

an 2018

Prevederi an precedent 2019

din care:

7=6d/5 8 = 5/3a

Propuneri an curent 2020

Aprobat

Preliminat / 

Realizat

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe 

pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- ch.de promovare a produselor 56 12 0 13 6 0 0 1 3 50,00 50,00

d) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d2)
ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din 

care:
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d3) - pentru cluburile sportive 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

e) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f) 63 5 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00

64 5 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00

65 5 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

g) 67 17 0 15 15 4 8 11 15 100,00 88,24

h) 68 3 0 4 4 1 2 4 7 175,00 133,33

i) 69 4 0 4 4 0 0 7 12 300,00 100,00

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 3 0 3 3 0 0 6 10 333,33 100,00

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1 0 0 0 0 0 1 2 0,00 0,00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

-aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

i6)
cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0 0 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00

j) 78 19 0 45 46 4 13 35 45 97,83 242,11

79 11 0 3 4 2 62 63 64 1.600,00 36,36

a) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

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

III

alte cheltuieli

cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + 

rd. 84 + rd. 85), din care:

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

-interna

-externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane



% %

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.
Realizat 

an 2018

Prevederi an precedent 2019

din care:

7=6d/5 8 = 5/3a

Propuneri an curent 2020

Aprobat

Preliminat / 

Realizat

e) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f) 85 11 0 3 4 2 62 63 64 1.600,00 36,36

86 906 0 938 944 264 506 767 1.012 107,20 104,19

C0 87 624 0 698 700 187 358 535 709 101,29 112,18

C1 88 624 0 679 681 179 337 504 664 97,50 109,13

89 604 0 659 661 179 337 504 651 98,49 109,44

90 19 0 13 13 0 0 0 13 100,00 68,42

91 1 0 7 7 0 0 0 0 0,00 700,00

C2 92 0 0 19 19 8 21 31 45 236,84 0,00

93 0 0 0 0 1 1 1 2 0,00 0,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare;
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

96 0 0 14 14 7 20 30 38 271,43 0,00

97 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

98 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

99 0 0 5 5 0 0 0 5 100,00 0,00

C3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

101 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

102 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

103 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C4 104 232 0 206 211 60 122 197 258 122,27 90,95

105 146 0 135 140 45 90 135 180 128,57 95,89

-componenta fixă 106 136 0 135 140 45 90 135 180 128,57 102,94

-componenta variabilă 107 10 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

108 73 0 57 57 12 25 52 64 112,28 78,08

-componenta fixă 109 61 0 57 57 12 25 38 50 87,72 93,44

-componenta variabilă 110 12 0 0 0 0 0 14 14 0,00 0,00

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, 

comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

a) pentru directori/directorat

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent

c) tichete de vacanţă;

e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

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

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:

b) tichete de masă;

a) salarii de bază

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

c) alte bonificaţii (conform CCM)

III

cheltuieli cu alte taxe şi impozite

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:

ch. cu taxa de mediu

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:



% %

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.
Realizat 

an 2018

Prevederi an precedent 2019

din care:

7=6d/5 8 = 5/3a

Propuneri an curent 2020

Aprobat

Preliminat / 

Realizat

111 13 0 14 14 3 7 10 14 100,00 107,69

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

C5 113 50 0 34 33 17 26 35 45 136,36 66,00

114 124 0 184 184 43 82 97 111 60,33 148,39

a) 115 27 0 3 3 6 6 6 7 233,33 11,11

116 25 0 0 0 6 6 6 7 0,00 0,00

117 2 0 3 3 0 0 0 0 0,00 150,00

b) 118 0 0 60 60 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

d) 120 2 0 3 3 1 0 2 2 66,67 150,00

e) 121 95 0 118 118 36 76 89 102 86,44 124,21

f) 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare 

, din care:
126 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- din participarea salariaţilor la profit 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

- venituri din alte provizioane 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

a) 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

a1) aferente creditelor pentru investiţii 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b1) aferente creditelor pentru investiţii 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

c) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

140 164 0 24 26 60 5 2 5 19,23 15,85

venituri neimpozabile 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

cheltuieli privind dobânzile, din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:

alte cheltuieli financiare

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129-rd. 131), din 

care:

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

Cheltuieli extraordinare

c) pentru AGA şi cenzori

- către bugetul general consolidat

alte cheltuieli

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

- către alţi creditori

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 

122), din care:

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:

III



% %

conform 

HG/Ordin 

comun

conform 

Hotararii 

C.A.

Trim I Trim II Trim III An

0 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 81 2

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.
Realizat 

an 2018

Prevederi an precedent 2019

din care:

7=6d/5 8 = 5/3a

Propuneri an curent 2020

Aprobat

Preliminat / 

Realizat

cheltuieli nedeductibile fiscal 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

IV 143 0 0 0 4 0 0 0 0 0,00 0,00

144 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1 145 624 0 698 700 187 358 535 709 101,29 112,18

2 146 624 0 679 681 179 337 504 664 97,50 109,13

3 147 13 0 13 13 13 13 8 8 61,54 100,00

4 148 11 0 13 13 13 13 11 10 76,92 118,18

5 a) 149 4.727 0 4.353 4.365 4.590 4.321 5.091 5.533 126,75 92,34

b) 150 4.727 0 4.474 4.487 4.795 4.590 5.404 5.908 131,67 94,92

6 a) 151 123 0 103 103 34 59 102 147 142,53 83,37

b) 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

c) 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cantitatea de produse finite (QPF) 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- pret mediu (p) 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- valoare = QPF x p 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- de la operatori cu capital privat 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- de la bugetul de stat 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- de la bugetul local 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- de la alte entitati 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                      Director General                                                                                                                                            Compartiment financiar contabil

Pîrvulescu Ionuț Cosmin

Nr. mediu de salariaţi

IMPOZIT PE VENIT

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu 

salariile (rd. 146/rd. 148)/12*1000

                         Păun Raluca Rovena

Plăţi restante

Creanţe restante, din care:

Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de 

natură salarială [(rd. 145 - rd.93* - rd.98)/rd. 148]/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 

(rd. 2/rd. 148)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse 

finite/persoană) W = QPF/rd. 153

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care
V

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

Nr. de personal prognozat la finele anului

III



Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 

+ rd. 3) * ), din care:
1239 1358 109,60 1340 1338 99,85

1 Venituri din exploatare * ) 1239 1358 109,60 1340 1338 99,85
2 Venituri financiare - 0 - - 0 -
3 Venituri extraordinare - 0 - - 0 -

Compartiment financiar contabil

             Pîrvulescu Ionuț Cosmin                                                                           Păun Raluca Rovena

                    Director General

Anexa 8.3 la Hotărârea nr.

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt. Indicatori

Prevederi an 2018
% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2019
% 7 = 6/5

132/2020



Realizat/ 

Preliminat

an curent 

2020
an 2021 an 2022

0 1 3 5 6 7 8

I

3798 4.500 4.500 8693

1

2

3

4 3798 4500 4500 8693

3798 4500 3.500 4.693

1000 4000
II

3798 4500 4500 8693

1

2 3795 4155 4500 8693Investiţii noi, din care: 5950

- (denumire obiectiv)

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:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de 

natura domeniului privat al 

statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de 

natura domeniului public al 

statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

CHELTUIELI PENTRU 

INVESTIŢII, din care:
7425

alte surse 23051

Investiţii în curs, din care:
1425

Alte surse, din care: 24751

b) - externe

majorare de capital 1700

Credite bancare, din care:

Alocaţii de la buget

Surse proprii, din care:

a) - interne

SURSE DE FINANŢARE 

A INVESTIŢIILOR, din 

care:
24751

a) - amortizare

b) - profit

Data 

finalizării 

investiţiei

an precedent 2019 Valoare

Aprobat

2 4

Anexa 8.4 la Hotărârea nr.
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

- mii lei -

INDICATORI

132/2020



Realizat/ 

Preliminat

an curent 

2020
an 2021 an 2022

0 1 3 5 6 7 8

Data 

finalizării 

investiţiei

an precedent 2019 Valoare

Aprobat

2 4

- mii lei -

INDICATORI

3

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de 

natura domeniului privat al 

statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de 

natura domeniului public al 

statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

Investiţii efectuate la 

imobilizările corporale 

existente (modernizări), din 

care:

- (denumire obiectiv)

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic:

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:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de 

natura domeniului privat al 

statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de 

natura domeniului public al 

statului sau al unităţii 

administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

a) pentru bunurile 

proprietatea privata a 

operatorului economic:

- (denumire obiectiv)



Realizat/ 

Preliminat

an curent 

2020
an 2021 an 2022

0 1 3 5 6 7 8

Data 

finalizării 

investiţiei

an precedent 2019 Valoare

Aprobat

2 4

- mii lei -

INDICATORI

4
3 345

5

3

 Director General Compartiment financiar contabil

b)- externe

Dotări (alte achiziţii de 

imobilizări corporale)
50

Rambursări de rate aferente 

creditelor pentru investiţii, 

din care:

a) - interne

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:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Pîrvulescu Ionuț Cosmin Păun Raluca Rovena



 

                                                                                                                        Anexa 8.4.1 la Hotărârea nr. 

           Aprobat AGA 

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

                                  Badea Marian  

 

 

                                    

 

                                                                                                                

PROGRAM DE INVESTITII 2020-2022 
High-Tech Industry Park Craiova SA  

 

 

 

 

Nr. crt. Denumire Valoare 

investitie 

(mii lei) fara 

TVA 
A. Lucrari de infrastructura- retele utilitati interioare  HIGH–TECH  INDUSTRY 

PARK CRAIOVA  -   2020-2022 

 

1 Amenajare  drumuri provizorii interioare si de acces  (organizare santier)     200 

2 Platforme drumuri de circulatie  interioara, trotoare si parcari     7558 

3 Documentatii tehnico-economice pentru extinderea  infrastructurii parcului 

industrial (proiectare si asistenta tehnica) 

    175 

4 Extindere retea electrica 20KV cu distributie si puncte de transformare     700 

5 Extidere retea canalizare menajera     100 

6 Extindere retea canalizare pluviala           200 

7 Extindere retea apa potabila     100 

8 Documentatii si dezmebrari cadastrale      50 

9 Dirigentie de santier, Coordonator santier SSM si colaboratori autorizati si 

specializati 

     65 

10 Bornarea si etichetarea unitatilor inchiriate      30 

 9.178 

B. Dotari  - 2020  

11 Echipamente birotica si comunicatii (ex: telefoane, server cu retea IT, 

imprimanta, calculatoare si licente) 

           30 

12 Alte dotari pentru Compartimentul mentenanta si 

intretinere(scule,unelte,trusa masurare rezistenta ohmica a prizelor de 

pamant, schela la inaltime  echipamente de curatenie e.t.c) 

           35 

13 Atelier de intretinere si reparatii inclusiv spatiu depozitare materiale            50                                                                              

14 Achizitie remorca pentru Dacia Duster            10                 

15 Achizitie buldo-excavator          170 

16 Nacela intretinere iluminat si sistem supraveghere            50 

                                                                                                                                  345 

132/2020



C. Investitii: Extindere parc industrial (cladire Centru de Afaceri, extindere titlu de 

parc, studiu de fezabilitate si proiectare retele utilitati)   - 2020-2022 

  

17 Realizare studiu de fezabilitate extindere parc industrial            20 

18 Realizare Plan Urbanistic Zonal extindere            50 

19 Cladire Centru de Afaceri S partial+P+2      8.000 

20 Documentatii tehnico-economice pentru proiectarea si realizarea de 

indicatoare si panou luminos    

 100 

                                                                                                                                 8.170 

                                                                                               TOTAL (A+B+C) : 17.693 
 

Investitiile vor fi realizate din surse proprii si atrase, in limita fondurilor existente, inclusiv din 

fonduri europene. 

                                            

 

Director General, 

 

PÎRVULESCU IONUȚ COSMIN 

 



 

                                                                                                                        Anexa 8.4.1 la Hotărârea nr. 

           Propus CA 

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

                              Bunta Gabriel  

 

 

                                    

 

                                                                                                                

PROGRAM DE INVESTITII 2020-2022 
High-Tech Industry Park Craiova SA  

 

 

 

 

Nr. crt. Denumire Valoare 

investitie 

(mii lei) fara 

TVA 
A. Lucrari de infrastructura- retele utilitati interioare  HIGH–TECH  INDUSTRY 

PARK CRAIOVA  -   2020-2022 

 

1 Amenajare  drumuri provizorii interioare si de acces  (organizare santier)     200 

2 Platforme drumuri de circulatie  interioara, trotoare si parcari     7558 

3 Documentatii tehnico-economice pentru extinderea  infrastructurii parcului 

industrial (proiectare si asistenta tehnica) 

    175 

4 Extindere retea electrica 20KV cu distributie si puncte de transformare     700 

5 Extidere retea canalizare menajera     100 

6 Extindere retea canalizare pluviala           200 

7 Extindere retea apa potabila     100 

8 Documentatii si dezmebrari cadastrale      50 

9 Dirigentie de santier, Coordonator santier SSM si colaboratori autorizati si 

specializati 

     65 

10 Bornarea si etichetarea unitatilor inchiriate      30 

 9.178 

B. Dotari  - 2020  

11 Echipamente birotica si comunicatii (ex: telefoane, server cu retea IT, 

imprimanta, calculatoare si licente) 

           30 

12 Alte dotari pentru Compartimentul mentenanta si 

intretinere(scule,unelte,trusa masurare rezistenta ohmica a prizelor de 

pamant, schela la inaltime  echipamente de curatenie e.t.c) 

           35 

13 Atelier de intretinere si reparatii inclusiv spatiu depozitare materiale            50                                                                              

14 Achizitie remorca pentru Dacia Duster            10                 

15 Achizitie buldo-excavator          170 

16 Nacela intretinere iluminat si sistem supraveghere            50 

                                                                                                                                  345 
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C. Investitii: Extindere parc industrial (cladire Centru de Afaceri, extindere titlu de 

parc, studiu de fezabilitate si proiectare retele utilitati)   - 2020-2022 

  

17 Realizare studiu de fezabilitate extindere parc industrial            20 

18 Realizare Plan Urbanistic Zonal extindere            50 

19 Cladire Centru de Afaceri S partial+P+2      8.000 

20 Documentatii tehnico-economice pentru proiectarea si realizarea de 

indicatoare si panou luminos    

 100 

                                                                                                                                 8.170 

                                                                                               TOTAL (A+B+C) : 17.693 
 

Investitiile vor fi realizate din surse proprii si atrase, in limita fondurilor existente, inclusiv din 

fonduri europene. 

                                            

Director General, 

 

PÎRVULESCU IONUȚ COSMIN 

 

Contabil-șef 

Păun Raluca Rovena 

 

Directia Tehnica 

Inginer Sef - Nitu Anton 

Ing. Păun Marius Cristian 

Ing. Oprănescu Cristian 

 

Compartiment C.C.C.E.M.A. 

Motoi Carmen Nicoleta 



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

Anexa 8.5 la Hotărârea nr. 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

PENTRU PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2020-2022 

 

Având in vedere prevederile studiului de fezabilitate care a stat la baza obținerii titlului de parc 

industrial prin Ordinul MDRAP nr.891/05.05.2015, modificat prin Ordinului M.D.R.A.P. nr. 4750/2018, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 447/29.05.2018, este necesar sa se continue realizarea infrastructurii de 

afacerii ‘ High-Tech Industry Park Craiova” in concordanta cu necesitatile celor 42 rezidenti existenti. 

Realizarea investițiilor in cursul anului 2020 se va face in limita fondurilor existente si atrase. 

In acest context pentru finalizarea investitiilor la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a  fost 

prevăzut un program de investiții in valoare totala de 17.693.000 lei, compus din trei capitole principale, 

si anume:  

 

Capitolul A. Lucrări de infrastructura – HIGH - TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA- 

9.178.000 lei 

 

  1. Amenajare  drumuri provizorii interioare si de acces  (organizare șantier)   - 200.000 lei 

Pentru anul 2020 este necesara amenajarea in regim de șantier a drumurilor interioare urmând ca zestrea 

existenta pe aceste drumuri sa fie ulterior folosita la realizarea finala a drumurilor care vor deservi High-

Tech Industry Park Craiova in regim permanent.  

2. Platforme drumuri de circulatie interioara, trotoare si parcari  - 7.558.000 lei 

Au fost realizate studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. Pentru accesul facil al rezidentilor la parcelele 

inchiriate este necesarea crearea unei infrastructuri rutiere conforma cu SF/PT executate.  

3. Documentații tehnico-economice  pentru realizarea infrastructurii parcului industrial -175.000 

lei 

 Pentru continuarea lucrărilor la infrastructura parcului industrial, precum si a extinderii acestuia, se vor 

realiza documentațiile tehnico-economice, studiile de fezabilitate si proiecte tehnice,  prevăzute de lege,  

estimate la 175.000 lei.  

4. Extindere rețea electrica 20KV cu distribuție si puncte de transformare -  700.000 lei 

Este necesara extensia retelei de medie si joasa tensiune pentru racordarea rezidentiilor care au inchiriat 

deja terenurile din etapa a II-a de extindere a parcului industrial.  

5. Extindere rețea canalizare menajera – 100.000 lei 

Este necesara extinderea retelei de canalizare menajera pentru racordarea rezidentilor care au inchiriat 

deja terenurile din etapa a II-a de extindere a parcului industrial.  

6. Extindere rețea canalizare pluviala- 200.000 lei 

Este necesara extinderea retelei de canalizare pluviala pentru racordarea rezidentiilor care au inchiriat 

deja terenurile din etapa a II-a de extindere a parcului industrial.  

7. Extindere rețea apa potabila – 100.000 lei 

Este necesara extinderea retelei de apa potabila pentru racordarea rezidentiilor care au inchiriat deja 

terenurile din etapa a II-a de extindere a parcului industrial.  

8. Documentatii si dezmembrari cadastrale – 50.000 lei 

Pentru continuarea lucrărilor la infrastructura parcului industrial se vor realiza documentațiile tehnico-

economice prevăzute de lege  estimate la 50.000 lei. Valoarea cuprinde, asistenta tehnica necesara pe 

perioada derulării investițiilor. 

9. Dirigentie de santier, Coordonator santier SSM si colaboratori autorizati si specializati - 65.000 

lei 

Pentru studierea proiectelor tehnice de executie, verificarea concordantei dintre AC si poriect si 

urmarirea executiei lucrarilor conform documentelor este necesara incheierea unui contract de prestari 

servicii cu persoane abilitate pentru principalele proiecte de investitii. 

10. Bornarea si etichetarea unitatilor inchiriate - 30.000 lei 
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        Capitolul B.  Dotări – 345.000 lei 

 

11. Echipamente birotica si comunicatii (ex: telefoane, server cu rețea IT, imprimanta, 

calculatoare si licențe) – 30.000 lei 

       Se vor cumpăra echipamentele strict necesare desfasurarii activității curente de către salariații 
firmei. 

12. Alte dotări pentru Compartimentul mentenanta si intretinere (scule, unelte, trusa masurare 

rezistenta ohmica a prizelor de pamant, schela la inaltime  echipamente de curatenie e.t.c) – 35.000 

lei 

13. Atelier de intretinere si reparatii inclusiv spatiu depozitare materiale – 50.000 lei 

Este necesara amenajarea unui atelier de intretinere si reparatii care sa deserveasca atelierul mecanic 

pentru interventia angajatilor la retelele de utilitati ale parcului industrial. 

14. Achizitie remorca pentru Dacia Duster – 10.000 lei 

Este necesara achizitia unei remorci pentru transportul in perimetrul parcului industrial a echipamentelor 

de lucru (generator, aparat sudura, scule, etc.) 

15. Achizitie buldo-excavator – 170.000 lei 

Avand in vedere ca este necesara realizarea bransamentelor locatarilor, intretinerea spatiilor verzi, 

deszapezirea drumurilor interioare, precum si alte lucrari curente este necesara achizitionarea unui 

buldo-excavator cu toate accesorile pentru realizarea acestor activitati. 

16. Achizitie nacela intretinere iluminat si sistem supraveghere – 50.000 lei 

Avand in vedere finalizarea investitiei iluminat perimetral si sitem de supraveghere video, este necesara 

achizitia unei nacele pentru intretinerea acestora. 

 

        Capitolul C. Investitii: Extindere parc industrial (cladire Centru de Afaceri, extindere titlu de 

parc, studiu de fezabilitate si proiectare retele utilitati) - 2020-2022 – 8.170.000 lei 

17. Realizare studiu de fezabilitate extindere parc industrial  – 20.000 lei 

Pentru extinderea parcului industrial, se va realiza studiul  de fezabilitate,  prevăzut de lege  estimat la 

20.000 lei.  

18. Realizare Plan Urbanistic Zonal extindere parc industrial  - 50.000 lei 

Pentru extinderea infrastructurii parcului industrial, se va realiza PUZ-ul pentru aceste suprafete.  

19. Clădire  “ Centru de Afaceri”  S partial + P + 2 – 8.000.000 lei  

      Se va realiza o clădire P+E cu destinația “Accelerator de Afaceri” prin Consiliul Judetean Dolj – 

Directia Proiecte Europene, care va fi utilizat pentru activitate de sprijinire a spiritului antreprenorial in 

zona, prin incubarea pe perioade scurte, sub 1 an  a unor afaceri noi cu asigurarea logisticii inițiale. 

Clădirea va fi si sediul social final al societatii administrator High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

20. Documentatii tehnico-economice pentru proiectarea si realizarea de indicatoare si panou 

luminos – 100.000 lei   

 

NOTA: 

Investițiile vor fi realizate din surse proprii si atrase, in limita fondurilor existente, inclusiv din 

fonduri europene. 

 

                                                   Director General 

 

                                              Pîrvulescu Ionuț Cosmin 

 

Contabil - Sef 

Păun Raluca Rovena 

 

Directia Tehnica 

Inginer Sef - Nitu Anton 

Ing. Paun Marius Cristian 

Ing. Opranescu Cristian 

 

Compartiment C.C.C.E.M.A. 



Motoi Carmen Nicoleta 



 

                                                                                                           

ANEXA nr. 9 la Hotărârea nr. 

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

                                                                                                                                                     Propus CA 

                                                                                                                                                PRESEDINTE  

                                                                                                                                  CONSILIU DE ADMINISTRATIE 

                                                                                                                               BUNTA GABRIEL 

 

OBIECTIVE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA 

INDICATORII FINANCIARII SI NEFINANCIARI  

 AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DIRECTORULUI 

GENERAL  

Pentru anul 2020 

I. OBIECTIVE 

1. Realizare retele utilitati interioare                                                                   60 % 

2. Ocuparea  parcelelor                                                                                      > 25 

3. Realizare documentatie extindere II titlu de parc industrial                           100% 

 

 

II. CRITERII DE PERFORMANTA  

Pondere Indicatori Financiari 2020 2021 

5% 1) Productivitatea muncii 90 95 

20% 2) Investitii 50% 75% 

5% 3) Perioada de rambursare a 

datoriilor 

60 zile 60 zile 

5% 4) Nr. mediu de personal >9 >7 

 Indicatori Nefinanciari   

10% 1) Realizare documentatie 

extindere II titlu de parc 

industrial 

100%  

30% 2) Realizare retele utilitati 

interioare 

60% 75% 

25% 3) Ocuparea parcelelor >30 >35 

 

  Administratori                                                                                   DIRECTOR GENERAL                             

 DASOVEANU   DAN                                                   PIRVULESCU IONUT COSMIN 

TRITA DAN ALEXANDRU 

GHITA VASILE 
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                                                                                                Anexa nr. 9.1 la Hotărârea nr. 

 

                                                                                                        Propus 

                                                                                    Presedinte  

                                                                                    Consiliu de Administratie 

                                                                                                 BUNTA GABRIEL  

 

Act Adițional nr. 7 

la 

CONTRACTUL  DE  MANDAT nr........ 

(anexă la H.C.J. Dolj  ......./26.10.2017) 

 

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 

             S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., cu sediul în Craiova, str. Calea  

București, nr. 325C, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 

16/600/2014, cod unic de înregistrare RO33012575, reprezentată prin împuternicitul Badea 

Marian, în baza mandatului special acordat de Consiliul Judeţean Dolj prin Hotărârea nr 

173 din 27.07.2017, denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte 

                  şi  

      Dl/Dna............................................. , membru al consiliului de administrație, 

cetăţean român, domiciliat în localitatea ......................... , str...................................., nr ....., 

bl. ........, sc. .....,  et. ....., ap. .....,  jud. ........., posesor al C.I. 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, s-a întocmit prezentul 

act adițional, care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2020 – 2021, astfel: 

Art. 1.  

(1)   Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în 

perioada mandatului 2020 – 2021: 

 

Obiective generale: 

 Management: 

 Din punct de vedere managerial, este necesară asigurarea autorității actului 

administrativ prin intermediul rapoartelor lunare întocmite de conducerea delegată. 

Menținerea calității actului de administrare se va realiza prin îndeplinirea prevederilor 
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planului de administrare și a încadraării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de 

adunarea genrală a acționarilor. 

 

 

 Resurse umane: 

 Societatea își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, 

creșterea eficienței activitîții salariaților, activități specific fișei postului și cerințelor 

societății și promovarea lucrului în echipă, urmărindu-se dezvoltarea unui system efficient 

de management al performanței resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu 

obiectivele și valorile societății. 

 Financiar: 

 Din punct de vedere financiar, administrarea  societății trebuie să asigure încadrarea 

în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat annual și obținerea de profit astfel încât să se 

poată asigura sursele de finanțare pentru derularea normală a activității. Profitul obținut în 

fiecare an trebuie să fie mai mare de la un an la altul cu cel puțin 1%. 

 Trebuie păstrate resursele financiare pentru păstrarea numărului de personal actual. 

 Asigurarea resurselor financiare necesare pentru activitatea societății se face din 

contravaloarea chiriilor sau indemnizațiilor plătite de rezidenți și din prestarea de servicii 

acestora. 

 Un obiectiv important îl constituie menținerea capacității de plată cu o lichiditate, 

solvabilitate și echilibru financiar corespunzătoare astfel încât societatea să diminueze 

nivelul arieratelor prin stingerea integrală și la termen a obligațiilor către bugetul de stat. 

bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și către furnizori. 

 Operațiunile tehnice ce se efectuează în cadrul lucrărilor vor fi verificate în mod 

profesionist și responsabil de personalul de specialitate pentru optimizarea cheltuielilor. 

 Se vor identifica și analiza posibilități de creștere a veniturilor și de reducere a 

cheltuielilor prin derularea de activități secundare ce presupun folosirea personalului de 

specialitate existent, cu influențarea specifică a rezultatelor financiare. 

 Cheltuielile efectuate cu obiectivele de investiții vor fi analizate cu maximă prudență 

pentru stabilirea necesității și oportunității acestora. 

Marketing: 

Unul dintre obiectivele administrării este acela de creștere a numărului de contracte 

de închiriere printr-o promovare inteligentă în rândul companiilor române sau străine 

interesate de investiții green field. 

 

Indicatorii financiari și nefinanciari: 

 

I. OBIECTIVE pentru anul 2020 

 

1. Realizare retele utilitati interioare   40% 

2. Ocuparea parcelelor                         >25 

3. Realizarea documentatiei extindere II titlu de parc industrial 100% 

 

 

 



 

 

 

II. CRITERII DE PERFORMANTA  

Pondere Indicatori Financiari 2020 2021 

5% 1) Productivitatea muncii 90 95 

20% 2) Investitii 50% 75% 

5% 3) Perioada de rambursare a 

creantelor 

60 zile 60 zile 

5% 4) Nr. mediu de personal >9 >7 

 Indicatori Nefinanciari   

10% 1) Realizare documentatie 

extindere II titlu de parc 

industrial 

100%  

30% 2) Realizare retele utilitati 

interioare 

60% 75% 

25% 3) Ocuparea parcelelor >30 >35 

 

Art. 2. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat                  

nr. ...................../25.05.2017  (anexă la HCJ Dolj 125/25.05.2017) și reprezintă acordul de 

voință al părților. 

 

 Celelalte articole din contract rămân nemodificate. 

Art. 3. 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, ................................., în 2 exemplare. 

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.  

        

 

SOCIETATEA,                 ADMINISTRATOR, 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY                                     

PARK CRAIOVA S.A 

 

      ................................ 

 

Prin împuternicit AGA, 

 

Badea Marian       




