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GLOSAR DE TERMENI 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor 

industriale, transcriem mai jos definiții ale unor termeni și expresii: 

 

Administratorul parcului – persoana juridica de drept privat, romana si/sau straina, infiintata in 

conditiile legii de catre fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobandi si 

detine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de 

specialitate al administratiei publice centrale sau prin hotarare a Guvernului, in cazul vechilor 

platforme industriale privatizate conform unei hotarari a Guvernului pe concept de parc 

industrial, respectiv de a gestiona si administra, in conformitate cu prezenta lege, parcul 

industrial;  

 

Cheltuielile de mentenanta comune – sumele de bani datorate administratorului parcului, de 

catre rezidentii parcului, lunar, in baza contractului de administrare si prestari de servicii conexe 

ori, in temeiul legii, dupa caz, reprezentand contravaloarea cotei-parti proportionale din 

cheltuielile efectuate lunar de catre administratorul parcului cu lucrarile si serviciile de 

mentenanta, reparatii si/sau modernizari convenite, dupa caz, asupra infrastructurii comune, 

calculate si facturate de catre administratorul parcului, in conformitate cu regulamentul adoptat in 

acest sens;   

 

Cheltuielile de mentenanta individuale – sumele de bani datorate administratorului parcului de 

catre rezidentul parcului, lunar, in baza contractului de administrare si prestari de servicii conexe, 

reprezentand contravaloarea cheltuielilor efectuate lunar de catre administratorul parcului cu 

lucrarile si serviciile de mentenanta, reparatii si/sau modernizari convenite, dupa caz, asupra 

infrastructurii exclusive aferente unitatii ce formeaza obiectul respectivului contract, calculate si 

facturate de catre administratorul parcului, in conformitate cu regulamentul adoptat in acest sens;  

 

Contravaloare utilitati – sume de bani stabilite si datorate administratorului de catre rezidentii 

parcului, in baza contractului de inchiriere sau contractului de administrare si prestari de servicii 

conexe, contracte incheiate conform legislatiei specifice;  

 

Contract de administrare si prestari de servicii conexe – contractul incheiat in forma scrisa 

intre administratorul parcului si rezidentul parcului, prin care se stabileste cadrul juridic care 

guverneaza raporturile juridice dintre administratorul parcului si rezidentul parcului, in sensul ca 

le reglementeaza drepturile si obligatiile reciproce si interdependente privind asigurarea 

folosintei a uneia sau mai multor unitati, precum si asigurarea tuturor si oricaror utilitati si 

servicii necesare activitatilor desfasurate in cadrul parcului industrial, dintre care enumeram, cu 

titlu exemplificativ: furnizarea de gaze naturale, energie termica, apa, servicii de canalizare, 

servicii de telecomunicatii, folosinta cailor de transport de orice fel edificate pe terenul din 

perimetrul parcului industrial, de catre administratorul parcului, in schimbul platii contravalorii 

acestora de catre rezidentul parcului; 

  

Fondatori – autoritatile administratiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept 

privat, romane ori straine, impreuna sau separat, care initiaza construirea unui parc industrial, 

conform prezentei legi, si care constituie si inmatriculeaza o societate comerciala – 

administratorul parcului – care solicita organului de specialitate al administratiei publice centrale 

eliberarea titlului de parc industrial, dupa parcurgerea unei proceduri specifice; 
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Infrastructura parcului industrial – ansamblul de constructii, instalatii, sisteme de alimentare 

cu energie electrica, retele de telecomunicatii, retele de alimentare cu gaze, retele de alimentare 

cu apa, retele de canalizare, cai de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului 

industrial care se afla in proprietatea administratorului parcului sau, dupa caz, a rezidentilor 

parcului industrial, parcari si servicii de internet; 

  

Infrastructura comună – parte integranta din infrastructura parcului industrial ce consta din 

partile destinate folosintei comune de catre toti rezidentii parcului a constructiilor, instalatiilor, 

partilor componente din sistemele de alimetnare cu energie electrica, retelele de telecomunicatii, 

retelele de alimentare cu gaze, retelele de alimentare cu apa, retelele de canalizare, precum si 

caile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcari si servicii de 

internet; 

  

Infrastructura exclusivă – parte integranta din infrastructura parcului industrial ce consta din 

constructiile, instalatiile, partile componente din sistemele de alimentare cu energie electrica, 

retelele de telecomunicatii, retelele de alimentare cu gaze, retelele de alimentare cu apa, retelele 

de canalizare aferente unitatilor existente in cadrul parcului industrial; 

  

Parcul industrial de tip greenfield, agroparc, stiintifico-tehnologic, tehnologic, business, 

logistic si inovativ, industrial si altele, initiat de fondatori – terenul aferent si infrastructura 

parcului industrial, inclusiv in cazul celor deja existente; dupa caz, proprietatea rezidentilor 

parcului industrial poate include, acolo unde este cazul, si alte imobile proprietatea unor terti, ce 

reprezinta zona astfel delimitata in cadrul careia se desfasoara activitati economice, de cercetare 

stiintifica, de valorificare a cercetarii stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologica, agroindustriale, 

logistice si inovative, industriale etc., intr-un regim de facilitati specifice, de catre rezidentii 

parcului; 

 

Regulamente – acte juridice unilaterale elaborate de catre administratorul parcului, cu forta 

obligatorie fata de toti rezidentii parcului, care reglementeaza modalitatea concreta de organizare 

si functionare a fiecarui parc industrial; 

  

Rezidentul parcului – orice operator economic, persoana juridica romana si/sau straina, ONG-

uri, institutii de cercetare si alte unitati care nu au personalitate juridica, care functioneaza 

conform legii si desfasoara activitati economice, de cercetare stiintifica, de valorificare a 

cercetarii stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologica, agroindustriale, logistice si inovative, 

industriale etc., in cadrul parcului industrial:  

(i) in baza unui contract de administrare si prestari de servicii conexe; sau  

(ii) in calitate de proprietar ori chirias, dupa caz, al unui imobil situat in perimetrul parcului 

industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea 

administratorului parcului; 

 

Unitate – parte integranta a parcului industrial, proprietatea administratorului parcului sau, dupa 

caz, a rezidentilor parcului industrial, conectata la infrastructura parcului, in cadrul careia unul ori 

mai multi dintre rezidentii parcului, dupa caz, desfasoara activitati economice, de cercetare 

stiintifica, de valorificare a cercetarii stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologica agroindustriale, 

logistice si inovative, industriale si altele in cadrul parcului industrial, intr-un regim de facilitati 

specifice, cu respectarea dispozitiilor legale. 

 


