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Nr. 69/08.07.2014 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL SC ”BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD” SRL 

Anul 2014 

Societatea cu răspundere limitată ”Business Park Bistrița Sud” – în calitate de 

administrator al Parcului Industrial Bistrița Sud, a fost înființată în data de 2.10.2012, 

având la bază Hotărârea Consiliului Local  al municipiului Bistrița nr. 109 din data de 

20.09.2012. Asociatul unic al societății este municipiul Bistrița. Capitalul social a fost 

majorat în anul 2014, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/27.03.2014, cu suma de 

180.000 lei, respectiv de la 130.000 lei la 310.000 lei. Suma de 180.000 lei este 

prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2014.  

Prin Ordinul Ministrului delegat pentru administrație nr. 262/20.11.2012, societatea a 

primit titlul de parc industrial. 

Sediul social al societății se află în Bistrița, strada Nicolae Titulescu nr. 6, conform 

Contractului de comodat din data de 24.09.2012. 

- În aprilie 2014 a fost semnat Contractul de lucrări pentru realizarea efectivă a 

parcului industrial. Lucrările se preconizează a se finaliza în luna august 2015. 

- În luna ianuarie parcul industrial a fost vizitat de o delegație din Ungaria, din 

care a făcut parte și dl. Ádám Jüllich, președinte al Jüllich Glas Holding Zrt. S-a discutat 

despre posibilitatea înființării unei companii mixte româno-maghiare în domeniul 

producerii sticlei industriale. 

- În luna februarie am participat la o întâlnire cu senatorul Akos Daniel Mora, 

membru în comisia de buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital. S-a discutat 

despre facilitățile oferite parcurilor industriale prin Legea nr. 186/2013, despre 

schemele privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în 

parcurile industriale, precum și despre schema de ajutor de stat regional pentru 

sprijinirea investițiilor inițiale. 

- În luna martie 2014 am participat la o întâlnire cu compania de consultanță 

PricewaterhouseCoopers (PwC) Romania, reprezentată de domnii Alexandru Medelean, 

director, Country Leader și Călin Tăut, MC Manager. S-a discutat despre posibila 

implicare a PwC Romania în identificarea de potențiali investitori în parcul industrial, 

având în vedere resursele de care această companie globală dispune. Compania PwC a 

contribuit substanțial la popularea parcului industrial Tetarom Cluj. 

- Participarea la Forumul Mondial de Afaceri organizat de Consiliul Economic și 

Social (CES) din România la Palatul Parlamentului din București, în perioada 20-22 martie 

2014. Obiectivul principal a fost de a promova contactele și dialogul dintre comunitățile 

de afaceri din lume. Cele mai importante discuții s-au purtat cu următoarele companii: 

o Linking Business, cu sediul în Parma, Italia, reprezentată de dl. Michael Forni, 

partener. S-au analizat oportunitățile de a promova oferta parcului industrial Bistrița 
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Sud în rândul firmelor pe care le reprezintă societatea italiană. S-a hotărât încheierea 

unui protocol între cele două companii. 

o Inergy Romania, cu sediul în București, reprezentată de dl. Răzvan Ionuț Bera, 

partener. S-au discutat oportunitățile de a dezvolta în parcul industrial un cluster 

dedicat energiei regenerabile. 

o DHS Bike, producător de biciclete din districtul Bao Tou China, reprezentată de 

dl. Xinhua Zhu, director de dezvoltare. S-a discutat despre posibila relocare a firmei 

chinezești în parcul nostru. 

o Jinmeng Joint Magnetics Material Co. Ltd, producător de componente 

magnetice din districtul Bao Tou China, reprezentată de dl. Xi Ping Sun, chairman of the 

board. S-a discutat despre posibilitatea înființării unui joint venture care să-și desfășoare 

activitatea în parcul industrial. 

o Kastamonu Romania, cu sediul în Reghin, reprezentată de dl. Nicolae Bădin, 

administrative manager. S-a analizat oportunitatea înființării unei fabrici de lianți în 

parcul industrial Bistrița Sud, care să deservească toate unitățile de business ale 

companiei turcești. 

Lista completă a participanților se găsește la adresa www.wbf.ces.ro. Menționez că am 

făcut o prezentare a parcului industrial în plenul lucrărilor, după care am împărțit mape 

de prezentare și Catalogul parcurilor industriale din România, astfel încât oferta parcului 

nostru este cunoscută de toți participanții la forum. 

- Participare în perioada 11-12.04.2014 la întâlnirea trimestrială a Asociației 

Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri (APITSIAR), 

la Heraldic Club Poiana Brașov. Suntem membri în Adunarea Generală a Asociaților, cu 

propunerea de a deveni unul dintre vicepreședinți. Pe lângă aspectele legate de 

activitatea asociației, s-a discutat punctul de vedere al APITSIAR referitor la proiectele 

de modificare a Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. 

S-a discutat propunerea de scutire a rezidenților din parcurile industriale de la taxa pe 

clădirile speciale și s-a trimis un punct de vedere Guvernului. Au participat reprezentanți 

ai parcurilor industriale publice din Cugir (Emil Munteanu), Tetarom Cluj (Viorel Găvrea), 

Ploiești (Andrei Tudor), Tg. Mureș (Istvan Nagy), Hunedoare (Mihai Klusch), Galați 

(Costică Voicu), Metrom Brașov (Ștefan Hărșovescu), Carfil Brașov (Răzvan Iosif), Moreni 

(Mihai Petrescu), ProFaur București (Gabriela Croitoru), Nitroparc Făgăraș (Corneliu 

Sglimbea), Tehnopolis Iași (Radu Grosu), Șura Mică/Sibiu (Ioan Dorel Pop), precum și 

reprezentanți ai parcurilor industriale private ICCO București (Horațiu Pălășan) și  West 

Park Allianso Business Park Ploiești (Oana Toma). S-a hotărât participarea comună a 

membrilor APITSIAR la târguri, forumuri și expoziții interne și internaționale, în vederea 

identificării și atragerii de investitori. www.apitsiar.ro.  

- Participare la cea de-a opta ediție a ”Premium People Business Cocktail”, care a 

reunit la Cluj-Napoca, în data de 5 iunie 2014, peste 100 participanți, lideri din domenii 

diverse precum sănătate, educație, business, administrație și politic. ”PremiumPeople 
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Business Cocktail” este un eveniment de excepție, care facilitează comunicarea între 

membrii marcanţi ai comunității și asigură cadrul realizării unor contacte noi sau 

reluarea unor colaborări vechi. Cu această ocazie, reprezentanții organizatorului 

Premium People Business Cocktail au propus organizarea unei conferințe naționale ce 

va avea ca tematică promovarea județului Bistrița-Năsăud, inclusiv a proiectelor de 

dezvoltare locală, așa cum este parcul industrial Bistrița Sud. www.oamenisicompanii.ro.  

- Participare la cea de-a treia ediție a ”Interactive Central and Eastern Europe 

Festival” (ICEEFest), organizată în perioada 12-13.06.2014 la Băneasa Mall București, de 

către compania multinațională Thinkdigital. ICEEFest a reunit cele mai importante 

companii din domeniul tehnologiei, cum ar fi: Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, 

Twitter, Skype, Sizmek, IAB, BBC, Forbes, Bloomberg, Forestview, Nugg, Mindshare, 

Xaxis, DailyMotion, Thinkdigital, McCann Erickson, DailySecret, Saatchi&Saatchi Mobile, 

Branderati, Visually, Digitas LBI International, e-Mag, Cadreon, Akestam Holst, Achtung, 

FutureCandy, DataXu. Discuțiile cu reprezentanții acestor companii (în general directori 

pentru Europa Centrală și de Est, cu putere de decizie!) au vizat crearea de companii 

mixte (joint ventures) care să-și desfășoare activitatea în parcul nostru și care să 

dezvolte produse inovative, cu valoare adăugată mare. Lista completă a participanților 

pe www.iceefest.com. Menționez că am făcut o prezentare a parcului industrial în 

plenul lucrărilor, după care am împărțit mape de prezentare și Catalogul parcurilor 

industriale din România, astfel încât oferta parcului nostru este cunoscută de toți 

participanții la forum. 

- Participare la ”Forumul Economic Cluj – Shandong (China)”, în data de 26 iunie 

2014, la Grand Hotel Italia Cluj-Napoca. Forumul a fost organizat de Prefectura județului 

Cluj, în colaborare cu Consiliul Județean Cluj și Camera de Comerț Română-Chineză. 

Shandong este o regiune situată pe coasta de est a Chinei, are o populație de aproape 

100 milioane locuitori repartizați pe 160.000 kmp, având capitala la Jinan. Economic, 

este a treia regiune a Chinei (după Guangdong și Jiangsu), cu un PIB de 700 miliarde USD 

(2013). Modelul de dezvoltare al provinciei se bazează pe platformele de parcuri 

industriale, sau zone de dezvoltare economică, cum le numesc ei. Delegația chineză a 

cuprins 53 de companii din domeniile energetic, industrie mare/echipamente, 

construcții, minerit, software, engineering și a fost condusă de vice-guvernatorul 

provinciei, onorabilul Xia Geng. Au fost prezenți directori generali reprezentând Biroul 

de Afaceri Externe, Departamentul de Comerț și Consiliul pentru Promovarea 

Comerțului Internațional din provincia Shandong. Companiile cu care am discutat 

oportunități de colaborare sunt: 

o Shandong Heavy Industry Group Co. Ltd (producător de echipamente industriale 

și pentru construcții, vehicule comerciale, trenuri de mare viteză, iahturi de lux și servicii 

financiare). Are sediul central în Jinan, 60.000 de angajați, 100 de companii afiliate la 

nivel global. Cifra de afaceri în 2013 a fost de 19 miliarde USD, iar profitul de 570 

milioane USD. Este interesată de înființarea de companii mixte la care să contribuie cu 

transfer tehnologic/know-how. www.shig.com.ch.  
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o Haier Group Electronics Co. Ltd, producător  de aparatură 

electronică/electrocasnică, are 80.000 de angajați, cifră de afaceri de 23 miliarde USD 

(2013). Numărul 1 mondial pentru anumite branduri de electronice. Este interesată de 

dezvoltarea de produse noi și de nișă în România, cu valoare adăugată mare, destinate 

pieței europene. www.haier.com.  

o INSPUR Group Co. Ltd, producător de soluții integrate de software pe platformă 

cloud, IaaS, PaaS și SaaS. Interesată în dezvoltarea de soluții software dedicate pieței 

europene, prin crearea de companii mixte în România. www.inspur.com.  

o Zhongtong Bus Holding Co. Ltd, producător de autobuze, cu 3.000 de angajați 

care produc anual 30.000 de unități. Interesată în dezvoltarea de companii mixte care să 

producă autobuze electrice. www.zhongtong.com.   

o Shandong Wuzheng Group Co. Ltd, producător de mașini și utilaje agricole, cu 

14.000 de angajați. Dorește crearea de companii mixte în România, prin care să producă 

echipamente agricole destinate pieței europene. www.wuzheng.com.ch. 

o Shandong Detai Machinery Co. Ltd, producător de șasiuri, coloane de direcție și 

tracțiune, punți față, tije de conectare a motorului pentru camioane. Dorește crearea 

unei companii mixte care să producă piese de schimb pentru camioane. 

www.xtdetai.com. 

o Chengfa Investment Group Co. Ltd, producător, printre altele, de panouri 

radiante pentru încălzire, deținând brevetul pentru o tehnologie foarte modernă. 

Dorește crearea unei companii mixte care să producă în România panouri radiante 

pentru piața europeană. www.citydig.cn.   

Menționez oportunitatea atragerii unor companii ”ancoră” în parcul industrial prin 

înființarea de firme mixte (joint-ventures), și nu prin relocarea directă a unor companii 

mari. Astfel, se vor dezvolta produse cu valoare adăugată mare, care să reprezinte 

motorul dezvoltării economice durabile. În ceea ce privește companiile chineze, este 

posibilă lansarea unui program comunitar intitulat ”Cooperation Framework of Financial 

from China to Central&Eastern European Countries”, care va finanța crearea de firme 

mixte. 

- Participarea la întâlnirea Grupului de Suport Local/ESIMEC din data de 

04.06.2014 la Primăria Bistrița. Întâlnirea a fost deschisa de către Primarul municipiului 

Bistrița, domnul Ovidiu Teodor Crețu, care a prezentat nevoia de a reuni in același cadru 

reprezentanți ai tuturor domeniilor de interes pentru dezvoltarea pieței muncii, 

domeniu extrem de important pentru dezvoltarea locală. Alegerea  parcului industrial ca 

țintă a Planului Local de Acțiune (PLA) nu este întâmplătoare, deoarece cei care sunt 

absolvenţii unei forme de învățământ (liceal sau universitar) trebuie să fie pregătiți 

pentru cerințele pieței locale. Au participat reprezentanți ai Primăriei Bistrița, Camerei 

de Comerț și Industrie BN, AJOFM BN, UGIR 1903, Comelf SA, Inspectoratul Școlar 

Județean BN, Universitatea Tehnică, CIPMMR BN, Direcția de Statistică BN. Urmează și 

alte întâlniri, conform programului de lucru aprobat de către participanți. 



 

J06/624/02.10.2012      CUI: 30735390       IBAN: RO49BTRL00601202M14411XX    Banca Transilvania Bistrita 

- Participare la întâlnirea focus grupului din proiectul ”SOLuții Inovative Self 

Service - SOLISS”, în data de 25 iunie 2014, la sediul AJOFM BN. Scopul participării a fost 

de a stabili un parteneriat în cadrul proiectului pentru pregătirea profesională a viitorilor 

angajați din firmele rezidente în parcul industrial Bistrița Sud. Au participat doamna Sara 

Ricci și dl. Septimiu Ranta – Universita dei Sapori Italia, d-na Daniela Zvâncă – AJOFM 

BN, alte persoane interesate de proiect. S-a discutat posibilitatea unei colaborări cu 

confederația patronală Confindustria Italia, în vederea identificării de proiecte comune, 

precum și pentru prezentarea ofertei parcului industrial Bistrița Sud membrilor 

confederației. 

- Participare la ședința de lucru privind Strategia de dezvoltare a județului 

Bistrița-Năsăud 2014-2020, în data de 27 iunie 2014, la sediul Consiliului Județean BN. 

Au participat dl. Radu Moldovan – președinte CJBN, d-na Mihaela Vrabete – arhitect, 

consilier superior compartimentul urbanism CJBN, Prof. Dr. Stelian Brad – Universitatea 

Tehnică Cluj Napoca, Conf. Dr. Vasile Zotic – Universitatea Babeș-Bolyai, Paulina Mitrea 

– project manager Cluster IT Cluj, reprezentanți ai instituțiilor și ONG-urilor din județ. 

Scopul întâlnirii a fost lansarea activităților de pregătire în abordarea următoarei 

perioade de derulare a programelor cu finanțare europeană, în perioada 2014-2020. În 

ceea ce privește parcul industrial, de interes sunt următoarele activități strategice: 

dezvoltarea de întreprinderi sociale; înființarea de firme mixte care să producă valoare 

adăugată mare; export de valoare, nu de resurse; specializarea pe domenii care să 

genereze dezvoltare durabilă; efectul multiplicator al capitalului local și utilizarea mai 

bună a resurselor locale, alegerea adecvată a investițiilor, pentru a ne diferenția și 

pentru a regenera resursele de care dispunem. 

- Permanent, vizite on-site la locația parcului industrial, împreună cu companii 

interesate de oferta noastră. Astfel, există scrisori de interes din partea unor companii 

locale și regionale, care acoperă 10% din suprafața utilă a parcului. Îmbucurător este 

faptul că toate companiile doresc extindere de activitate, nu doar relocare, ceea ce 

înseamnă crearea de noi locuri de muncă. Sunt companii care solicită sprijin pentru 

realizarea construcțiilor în parcul industrial, de aceea am inițiat discuții cu fonduri de 

investiții specializate în activități de lease-back. 

- Participarea la Cluj Business Days în perioada 9-11.07.2014, la Hotel Grand Hotel 

Italia Cluj. Networking cu persoane importante din mediul de afaceri, în special din 

Transilvania, dar și național: Marius Ghenea, Orlando Szasz (Renania), Voicu Oprean 

(AROBS), Erika Hristea (Secpral), Adrian Cioroianu (Intel Romania), Bianca Dăncilă 

(tocmai.ro), Felix Pătrășcanu (FanCurier). O discuție importantă a fost cu dl. Cristian 

Nacu, partener Enterprise Investors, fond de investiții polonez interesat în dezvoltarea 

de parcuri industriale. De asemenea, importantă a fost și întâlnirea cu d-na Nadia 

Oanea, senior manager Baker Tilly, care ne poate sprijini cu partea juridică în înființarea 

de firme mixte, precum și cu dl. Ioan Sturza, fost premier al Republicii Moldova, director 

executiv al fondului de investiții Fribourg Capital, din portofoliul căruia face parte și 

parcul tehnologic Liberty Park Cluj. S-a discutat oportunitatea dezvoltării parcului 

industrial Bistrița Sud cu un parc tehnologic. Concluzii: Trebuie să creăm condiții ca la 

Bistrița să vină nu doar companii care fac outsourcing, ci mai ales companii din 
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cercetare-dezvoltare, care creează produse cu valoare adăugată mare. Detalii despre 

eveniment pe www.businessdays.ro .  

- Întâlnire la sediul ADR NV 6 Cluj (Rădaia) în data de 25.07.2014, pentru o 

prezentare a noilor programe cu finanțare nerambursabile disponibile în perioada 2014-

2020. 

- Participarea la întâlnirea Grupului de Suport Local/ESIMEC din data de 

30.07.2014 la Primăria Bistrița. A fost invitat și dl. Istvan Nagy, managerul parcului 

industrial Mureș, care ne-a relatat despre începuturile parcului pe care îl conduce. Au 

participat reprezentanți ai Primăriei Bistrița, Camerei de Comerț și Industrie BN, AJOFM 

BN, UGIR 1903, Comelf SA, Inspectoratul Școlar Județean BN, Universitatea Tehnică, 

CIPMMR BN, Direcția de Statistică BN. Urmează și alte întâlniri, conform programului de 

lucru aprobat de către participanți. 

- Întâlnire la sediul Tetarom Cluj în data de 16.08.2014 cu reprezentanți ai 

Ministerului Dezvoltării. Participanți: dl. Sorin Vasilescu, dl. Viorel Găvrea, dl. Cristea 

Andrei (Arc Parc Dej), d-na Vasilica Baciu. S-au prezentat noile scheme de ajutor de stat 

valabile în perioada 2014-2016. 

- Participarea în data de 02.09.2014 la întâlnirea membrilor Camerei de Comerț 

Româno-Germane, organizată la hotelul Pullman World Trade Center București. 

Networking cu membrii participanți la eveniment. Detalii pe www.ahkrumaenien.ro .  

- Participare în perioada 17.09.2014 la întâlnirea trimestrială a Asociației 

Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri (APITSIAR), 

la Brașov. Pe lângă aspectele legate de activitatea asociației, s-a discutat punctul de 

vedere al APITSIAR referitor la proiectele de modificare a Legii 186/2013 privind 

constituirea și funcționarea parcurilor industriale. S-a discutat despre prevederea legală 

de scutire a rezidenților din parcurile industriale de la taxa pe clădirile speciale. Au 

participat reprezentanți ai parcurilor industriale publice din Cugir (Emil Munteanu), 

Tetarom Cluj (Viorel Găvrea), Ploiești (Andrei Tudor), Tg. Mureș (Istvan Nagy), 

Hunedoare (Mihai Klusch), Galați (Costică Voicu), Metrom Brașov (Ștefan Hărșovescu), 

Carfil Brașov (Răzvan Iosif), Moreni (Mihai Petrescu), ProFaur București (Gabriela 

Croitoru), Nitroparc Făgăraș (Corneliu Sglimbea), Tehnopolis Iași (Radu Grosu), Șura 

Mică/Sibiu (Ioan Dorel Pop), precum și reprezentanți ai parcurilor industriale private 

ICCO București (Horațiu Pălășan) și  West Park Allianso Business Park Ploiești (Oana 

Toma). S-a hotărât participarea comună a membrilor APITSIAR la târguri, forumuri și 

expoziții interne și internaționale, în vederea identificării și atragerii de investitori. 

www.apitsiar.ro .  

- Întâlnire cu reprezentanții WDP Development Romania, la sediul acestora din 

București, în data de 18.09.2014. WDP Development este un dezvoltator belgian cu 

afaceri globale, listat la bursa din Londra. Participanți: Jeroen Biermans și Valentin 

Stănciulescu. S-a agreat semnarea unui memorandum de înțelegere între companiile 

noastre, astfel încât WDP Development Romania urmează să construiască din resurse 

proprii hale de producție în parcul industrial Bistrița Sud, la cererea rezidenților parcului. 

http://www.businessdays.ro/
http://www.ahkrumaenien.ro/
http://www.apitsiar.ro/
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- Participarea la InnoTrans Berlin, International Trade Fair for Transport 

Techology – Innovative Components, Vehicles, Systems, în perioada 23-26.09.2014, la 

Messe Berlin. Au participat peste 2500 de companii din domeniile engineering, public 

transportation, railroad. S-au înregistrat peste 125.000 de vizitatori în cele 3 zile ale 

evenimentului, pe o suprafață de 161.000 mp. Există cataloage cu datele de contact ale 

participanților, care vor fi folosite în campaniile de e-mailing și calling. Câteva companii 

cu care am avut discuții: Hess Elveția, IAV Berlin, E-Leather Group, Wago USA, 

Dunkermotoren, Nexans, Realcable Italia etc. Detalii pe www.innotrans.com. 

- Participarea la EXPOREAL Munchen, cel mai mare târg investițional dedicat 

sectorului real-estate din Europa, în perioada 05-10.10.2014. Au avut loc zeci de întâlniri 

față-în-față cu potențiali dezvoltatori imobiliari, cu consultanți imobiliari consacrați 

(CBRE, Colliers International, Deloitte, Cushman&Wakefield, RE/MAX International, PwC 

Intl. etc).  De asemenea, am avut întâlniri cu reprezentanți ai parcurilor industriale din 

Europa, inclusiv Rusia (Edinburgh, Helsinki, Cracovia, Birmingham, Copenhaga, 

Manchester, Barcelona Global, parc industrial Moscova, 230 ha). Oferta parcului nostru 

se află în baza de date și materialele promoționale ale organizatorului târgului și este 

accesată frecvent de potențiali investitori. Am participat activ la discuțiile din cadrul 

work-shop-urilor organizate la standul românesc. www.exporeal.net . 

- Întâlnire la sediul ADR NV 6 Cluj (Rădaia) în data de 20.10.2014, pentru o 

prezentare a noilor programe cu finanțare nerambursabile disponibile în perioada 2014-

2020. 

- Participarea la întâlnirea Grupului de Suport Local/ESIMEC din data de 

06.11.2014 la Primăria Bistrița și la hotel Metropolis în data de 11.11.2014. Au participat 

reprezentanți ai Primăriei Bistrița, Camerei de Comerț și Industrie BN, AJOFM BN, UGIR 

1903, Comelf SA, Inspectoratul Școlar Județean BN, Universitatea Tehnică, CIPMMR BN, 

Direcția de Statistică BN.  

- Întâlnire cu reprezentanții unei companii belgiene producătoare de componente 

aeronautice, în vederea prezentării oportunității dezvoltării unei firme mixte în parcul 

industrial. Negocierile sunt în desfășurare. Întâlnirea a avut loc în data de 20.10.2014 la 

sediul PwC Cluj. 

- Întâlnire cu reprezentanții unei companii germane producătoare de 

echipamente medicale, în vederea prezentării oportunității dezvoltării unei firme mixte 

în parcul industrial. Negocierile sunt în desfășurare. Întâlnirea a avut loc în data de 

02.11.2014 la sediul parcului industrial. 

- Participarea în data de 12.11.2014 la topul firmelor din județul BN, organizat de 

CCI BN, inclusiv prezentare în catalogul firmelor bistrițene. 

- Participare în perioada 20.11.2014 la întâlnirea trimestrială a Asociației 

Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri (APITSIAR), 

la Brașov. Pe lângă aspectele legate de activitatea asociației, s-a discutat punctul de 

vedere al APITSIAR referitor la proiectele de modificare a Legii 186/2013 privind 

http://www.innotrans.com/
http://www.exporeal.net/
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constituirea și funcționarea parcurilor industriale. S-a discutat despre prevederea legală 

de scutire a rezidenților din parcurile industriale de la taxa pe clădirile speciale. Au 

participat reprezentanți ai parcurilor industriale publice din Cugir (Emil Munteanu), 

Tetarom Cluj (Viorel Găvrea), Ploiești (Andrei Tudor), Tg. Mureș (Istvan Nagy), 

Hunedoare (Mihai Klusch), Galați (Costică Voicu), Metrom Brașov (Ștefan Hărșovescu), 

Carfil Brașov (Răzvan Iosif), Moreni (Mihai Petrescu), ProFaur București (Gabriela 

Croitoru), Nitroparc Făgăraș (Corneliu Sglimbea), Tehnopolis Iași (Radu Grosu), Șura 

Mică/Sibiu (Ioan Dorel Pop), precum și reprezentanți ai parcurilor industriale private 

ICCO București (Horațiu Pălășan) și  West Park Allianso Business Park Ploiești (Oana 

Toma). S-a hotărât participarea comună a membrilor APITSIAR la târguri, forumuri și 

expoziții interne și internaționale, în vederea identificării și atragerii de investitori. 

www.apitsiar.ro .  

- În data de 17.10.2014, reprezentanții WDP Development Romania  au vizitat 

parcul industrial. WDP Development este un dezvoltator belgian cu afaceri globale, listat 

la bursa din Londra. Participanți: Jeroen Biermans și Valentin Stănciulescu. S-a semnat 

un memorandum de înțelegere (MoU) între companiile noastre, astfel încât WDP 

Development Romania urmează să construiască din resurse proprii hale de producție în 

parcul industrial Bistrița Sud, la cererea rezidenților parcului. 

- Organizarea, în data de 28.11.2014, la hotel Metropolis Bistrița, a unei 

conferințe cu potențialii rezidenți locali ai parcului industrial. Au participat 11 companii 

locale interesate (care au semnat scrisori de intenție), precum și reprezentanți din 

partea consorțiului care construiește parcul industrial. 

- Permanent, actualizarea și îmbunătățirea materialelor de promovare, inclusiv a 

website-ului www.bizpark.ro. S-au contractat servicii de promovare a parcului industrial 

în Catalogul parcurilor industriale 2014, promo și interviuri în revista Transilvania 

Business, atât în edițiile tipărite cât și în cele online.   

- Permanent, vizite on-site la locația parcului industrial, împreună cu companii 

interesate de oferta noastră. Îmbucurător este faptul că toate companiile doresc 

extindere de activitate, nu doar relocare, ceea ce înseamnă crearea de noi locuri de 

muncă. Sunt companii care solicită sprijin pentru realizarea construcțiilor în parcul 

industrial, de aceea am inițiat discuții cu fonduri de investiții specializate în activități de 

lease-back.        

- Alte activități permanente: realizarea de materiale de prezentare profesionale 

(cărți de vizită, mape de prezentare, pliante), actualizarea website-ului www.bizpark.ro, 

atât în limba română cât și în limba engleză. 

 

Administrator,        Bistrița, 

Daniel Iulius DUMITRU        08.07.2015 

http://www.apitsiar.ro/
http://www.bizpark.ro/

