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Nr. 116/12.04.2016 

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

Anul 2015 

Societatea comercială 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. Sediul social al administratorului se află în Bistrița, strada Nicolae Titulescu 

nr. 6, conform Contractului de comodat din data de 24.09.2012. 

- Participarea la ședința comuna URBACT / ESIMEC la sediul Comisiei Europene 

din Bruxelles, unde a fost prezentat parcul industrial unui număr de 130 de 

participanți. 

- Întâlnire la sediul ADR NV 6 Cluj în data de 20.01.2015, pentru o prezentare a 

noilor programe cu finanțare nerambursabile disponibile în perioada 2014-2020, 

precum și a lucrării Sursele de finanțare ADR NV Cluj. 

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

20.03.2015 la Primăria Bistrița. 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. S-a semnat Acordul de parteneriat Rețeaua pentru Dezvoltarea 

Forței de Muncă în Bistrița, Grup de Suport Local Urbact.  

- 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. 

- 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.  

- Participarea în data de 26.03.2015 la evenimentul ”Bistrița Business”, organizat 

la Hotel Metropolis. Au participat  10 companii locale, precum și vorbitori 

naționali/internaționali: dl. Cătălin Predoiu, dl. Dan Paul-președinte Asociația 

Brokerilor din Romania, dl. Yang Zhaoyu-prodecan Institutul Confucius, d-na 

Cristina Chiriac-președinte Asociația Națională a Antreprenorilor, d-na Gabriela 

Montoiu-manager Prompt Communication.  

- Participare 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 
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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.  

- Deplasare la parcul industrial Mureș pentru schimb de experiență în ceea ce 

privește organizarea infrastructurii comune a parcului industrial. 

- Apariția în harta municipiului Bistrița, variantele print și online. 

- Întâlnire cu dl. Ludger Thol (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană) la 

Bistrița, s-a vizitat parcul industrial și s-a discutat despre posibilitățile concrete 

de promovare a ofertei noastre în rândul companiilor germane, austriece și 

olandeze. 

- Întâlnire la sediul PwC din Cluj cu reprezentanți ai ”Big 5” companii de 

consultanță imobiliară: CBRE, Colliers International, Deloitte, 

Cushman&Wakefield, RE/MAX International, PwC Intl. în vederea promovării 

parcului industrial în rândul clienților companiilor de consultanță imobiliară. 

- Participare la ședința AGA a Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, 

Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri (APITSIAR), la Alba Iulia, în perioada 28-

30.05.2015. 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.  

- Participare la forumul de afaceri Futurallia București, organizat de Camera de 

Comerț și Industrie a României, la Romexpo, în perioada 10-12.06.2015. Au fost 

prezente peste 400 de companii din Europa și Africa. Am avut 12 întâlniri cu 

http://www.apitsiar.ro/
http://www.apitsiar.ro/
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reprezentanți ai unor organisme de promovare a afacerilor, cum ar fi: Spirit 

Slovenia (agenție publică de promovare a mediului de afaceri sloven), Asociația 

Producătorilor de Mobilă din Romania (dl. Vlad Mircea, consilier), Gogea 

Romania SRL, Status DOO Metlika Ljubljana, Asociația pentru Tehnologia 

Informației și Comunicații (dl. Florin Vrejoiu, director), VMC 21 DOO Ljubljana, 

Bright Business Bruxelles, Bierre Construzioni SRL Anzio, Camera de Comerț 

Româno-Italiană (dl. Eugen Terteleac, președinte), Kabelwerk Eupen AG Belgia 

(dl. Raphael Gobbels, proprietar), Raw Materials Research and Development 

Council Nigeria, Alpha Consulting Business Consulting București.   

- Participare la târgul internațional RoEnergy, organizat în perioada 6-8 mai 2015, 

la Romexpo București. Au participat companii, autorități, asociații profesionale 

din domeniile energie solară și eficiență energetică, parcuri fotovoltaice, 

bioenergie în fabrici. Țările participante: Italia, Grecia, Olanda, Germania și 

Romania. Oferta parcului nostru se regăsește pe platforma de promovare a 

târgului. Au avut loc discuții despre posibila creare a unui parc fotovoltaic în 

parcul industrial. 

- Participare la forumul dedicat medicinei computaționale/imagistică, în perioada 

28-30.06.2015, la Sinaia. Organizatorul forumului a fost compania americana 

FotoNation, care dorește înființarea unei companii în Romania pentru 

producerea de echipamente specifice domeniului medical. 

- Participare la lansarea Belgian Romanian Business Association (BEROBA) 

Transilvania, în data de 26 mai 2015, la Grand Hotel Napoca Cluj. Au participat: 

E.S. Philippe Beke, ambasadorul Belgiei în Romania, dl. Emil Boc, dl. Bart 

Dobbelaere, manager VPK Packaging Oradea și director Beroba Transilvania, dl. 

Jeroen Biermans, partener WDP Romania, dl. Ioan Lucian, președinte Uniunea 

Națională a Patronatului Român. 

- Participare la întâlnirea interactivă organizată de CCIABN și Centrul Europe 

Direct, joi, 4 iunie 2015 la Hotel Codrișor Bistrița. D-na Anca Laura Ionescu, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, IMM și Mediului de Afaceri a 

prezentat oportunitățile de finanțare prin POR 2014-2020. S-a discutat despre 

posibilitatea finanțării unui incubator de afaceri în incinta parcului industrial. 

- Întâlnire de lucru cu 3 fonduri de investiții specializate în real-estate: NEPI, 

GlobalWorth și CTP. S-a discutat despre posibilitatea dezvoltării de proiecte 

comune în parcul industrial. 

- Întâlnire de lucru cu dl. Mihai Tudose, Ministrul Economiei. Organizator a fost 

CCIA BN și Prefectura BN.  Delegația de la București a vizitat parcul industrial și 

s-a prezentat oferta de relocare pentru companiile străine. 

- Participarea la forumul de afaceri română-chinez organizat la Hotel Metropolis 

Bistrița în data de 19.05.2015, cu ocazia vizitei d-lui Yang Zhaoyu, profesor de 

economie, directorul Institutului Confucius Brașov. Evenimentul a avut 
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următoarea agendă: prezentarea parcului industrial Bistrița Sud, prezentarea 

motivelor pentru care firmele din China decid să investească în străinătate, 

modalități de promovare a ofertei parcului industrial companiilor chineze. 

- Campanie de promovare în presa specializată de afaceri din Elveția. În urma 

acestei campanii s-a stabilit un contract de colaborare cu compania Dalinga, 

proprietar al parcurilor industriale DEGA (www.dega-ag.com). În cei 10 ani de 

existență, această companie a atras peste 2 miliarde de EUR investiții în parcuri 

industriale din Europa și Rusia. 

- Participare la ședința AGA a Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, 

Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri (APITSIAR), la Mangalia, în perioada 8-

10.07.2015. 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.  

- Participare la întâlnirea interactivă organizată de CCIABN și Centrul Europe 

Direct, joi, 16 iulie 2015 la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Dl. Orlando 

Teodorovici, ministrul finanțelor,  a prezentat oportunitățile de finanțare prin 

POR 2014-2020. S-a discutat despre posibilitatea finanțării unui incubator de 

afaceri în incinta parcului industrial, precum și despre accesarea ajutoarelor de 

stat pentru rezidenții parcului industrial. 

- Participare la evenimentul ”Fonduri Europene și Ajutoare de Stat”, organizat de 

Camera de Comerț și Industrie a României, la Romexpo București, în perioada 

10-12.08.2015.  

- Conferință de presă la finalizarea parcului industrial susținută la Primăria 

Bistrița. 

- Vizite de lucru la incubatoarele de afaceri din Cluj (Tetarom) și Tg. Mureș (Parcul 

Industrial Mureș), în vederea pregătirii proiectului de accesare a unei finanțări 

nerambursabile pentru viitorul incubator de afaceri din parcul industrial Bistrița 

Sud. 

http://www.dega-ag.com/
http://www.apitsiar.ro/
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- Întâlnire de lucru cu o delegație din Landul Mecklenburg – Pomerania 

Occidentală şi districtul Mecklenburgische Seenplatte – Germania. Din acea 

delegație au făcut parte Sabine Lauffer – şefa Oficiului de Promovare economică 

a districtului, Werner Wendt – firma Fahrrad & Rollstuhlservice Wendt 

GmbH, Uwe Lüdemann – firma Energieanlagen Nord GmbH, Erwin Braatz – 

firma Remondis – Recycling, Service und Wasser, Roland Wdowicz – firmă de 

transport. 

- Participare la o întâlnire organizată de Prefectura BN cu rectorii extensiilor 

universităților tehnice și Babeș-Bolyai din Bistrița. Am prezentat viziunea privind 

perspectivele de dezvoltare ale parcului industrial în perioada 2015-2020. 

- Prelungirea contractului de comodat pentru sediul societății, precum și 

definitivarea demersurilor necesare majorării de capital social la ORC BN. 

- Discuții purtate cu reprezentanții grupului Barakat Palace, un grup de investitori 

din UAE – domnii Talal A.A. Abu Mahya și Elham Abu Al Hassan Fateh Ali 

Ebrahimi – pentru concesionare teren construcții civile. 

- Participare la întâlnirea Topul Firmelor 2015 organizată de CCIABN în data de 

29.10.2015 la hotel Metropolis Bistrița.  

- Participare la evenimentul ”Business Days” Cluj, organizat de Asociația 

Dezvoltatorilor de Soluții de Comunicare Online (ADESCO) Tg. Mureș în perioada 

14 -16.10.2015. S-a prezentat oferta parcului industrial, atât în sesiunea directă 

cât și în cea online (90.000 auditori). 

- Vizite de lucru la incubatoarele de afaceri din Cluj (Tetarom) și Tg. Mureș (Parcul 

Industrial Mureș), în vederea pregătirii proiectului de accesare a unei finanțări 

nerambursabile pentru viitorul incubator de afaceri din parcul industrial Bistrița 

Sud. 

- Întâlnire de lucru cu o delegație de investitori din Germania, Austria și Franța, 

urmare a participării la evenimentul ”Business Days” Cluj. 

- Participare la o întâlnire organizată de Prefectura BN cu rectorii extensiilor 

universităților tehnice și Babeș-Bolyai din Bistrița. Am prezentat viziunea privind 

perspectivele de dezvoltare ale parcului industrial în perioada 2015-2020. 

- Constituirea AGA – reprezentanții proprietarului, conform cerințelor OUG 

109/2011. 

- Demarare constituire CA, conform cerințelor OUG 109/2011. 

- Semnarea contractului de administrare cu proprietarul parcului, municipiul 

Bistrița, și trecerea în proprietate privată a terenului ce urmează a fi concesionat 

rezidenților. 

- Semnarea contractelor de concesiune cu furnizorii de utilități: apă, canal, stație 

de epurare. 
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- Asistență juridică pentru întocmirea tuturor contractelor necesare activității de 

administrare/concesionare. 

- Lansarea primei licitații deschise pentru concesionare teren în parcul industrial – 

11 decembrie 2015 – 13 ianuarie 2016. 

 


