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Nr. 49 din 09.05.2022

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021
AL S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.

SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL este persoană juridică română de drept privat, 
înființată în baza Legii nr. 215 / 2001, Legii 186 / 2013 și OUG 109/2011, prin asocierea Municipiul 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu SC Administrația Străzilor, 
Construcții Edilitare SRL, în vederea constituirii societății cu răspundere limitată „PARC
INDUSTRIAL ALEXANDRIA”, prin Hotărârea Consiliului Local Alexandria nr. 7 din data de 
26.01.2017 și funcționează ca societate comercială, cu un capital social de 1.191.000, deținut astfel:

• Municipiul Alexandria - 99.99916 %

• SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL - 0.00084 %

Societatea nu are filiale, sucursale sau întreprinderi asociate.

Obiectul principal de activitate îl reprezintă: activități ale organizațiilor economice și patronale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, SC Parc Industrial Alexandria SRL are un sistem de conducere unitar, cu un Consiliu de 
Administrație format din patru membri și cu delegarea atribuțiilor de conducere unui director, 
respectiv domnului Neacșu Ionuț, pentru aceasta calitate fiind remunerat. 

În timpul exerciţiului nu s-au acordat avansuri si credite  administratorului.

La sfarsitul anului 2021, societatea a avut un salariat.

Pe parcursul anului 2021, societatea nu a desfășurat activitatea corespunzătoare obiectului 
principal de activitate, urmând să facă demersurile necesare în acest sens. 

mailto:parcindustrialaexandria@yahoo.com
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SC Parc Industrial Alexandria încheie anul 2020 cu următoarele rezultate:

-lei-

Cifra de afaceri aferentă anului 2021, în sumă de 0 lei, este datorată faptului că nu s-au realizat
venituri nici din activităţile cuprinse în obiectul principal de activitate, nici din activitățile cuprinse în 
obiectele de activitate secundare.

În conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administrație al societăţii propune spre 
aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor, ca pierderea societăţii, în sumă de 283.926,47 lei, 
realizată în anul 2021, să fie acoperită din profiturile exercițiilor următoare.

Managementul societății este realizat de către dl. Neacșu Ionuț în calitate de director general și 
membru în Consiliul de Administrație.

Societatea a fost înființată avand drept obiectiv construirea unui parc industrial de tip greenfield, 
proiect ce are ca scop atragerea de investitori, agenți economici în municipiul Alexandria, precum și 
retenția celor deja prezenți prin punerea la dispoziție de dotări și facilități în funcție de nevoile 
acestora, dar și dezvoltarea unui incubator de afaceri, obiectiv ce surprinde importanța acestuia în 
generarea de afaceri mici și mijlocii, cu scopul de a consolida mediul economic.

Conducerea societății și-a propus să demareze și să realizeze toate procedurile de înființare a 
parcului industrial, să promoveze județul Teleorman ca destinație atractivă pentru investitorii străini și 
autohtoni și să dezvolte parteneriate pe piața muncii valorificand cu maximă eficientă oportunitățile 
existente și cele viitoare. 

Obiective generale ale SC PARC INDUSTRIAL  ALEXANDRIA SRL :

• Obținerea Titlului de Parc Industrial de tip green-field. 

• Realizarea infrastructuri de afaceri funcţionale.

• Atragerea de investiţii străine și autohtone în municipiul Alexandria.

- venituri din exploatare 0

- cheltuieli de exploatare   283.926

- venituri financiare   0

- cheltuieli financiare 0

- rezultat curent- pierdere 283.926

- impozit pe profit 0

- rezultat net al exercitiului- pierdere 283.926
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• Să reprezinte cadrul de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de afaceri și 
administrația publică locală în scopul dezvoltării economico-sociale durabile a municipiul 
Alexandria.

Obiective specifice:

Transformarea parcului industrial green-field din Municipiul Alexandria in infrastructura 
de afaceri funcţionala prin:

• Atragerea de afaceri profitabile care sa genereze un număr important de locuri de 
munca stabile.

• Menţinerea indicatorilor de protectie a mediului in limitele impuse de normativele
U.E. prin atragerea unor afaceri profitabile care promoveaza tehnologii nepoluante si 
utilizeaza terenurile puse la dispoziţie.

• Atragerea de fonduri de investiţii pentru realizarea si dezvoltarea parcului industrial.

• Racordarea parcului industrial la utilitatile publice (apa, canalizare, gaze naturale, energie 
electrica), inclusiv contorizarea acestora.

• Realizarea utilitatilor pentru unitatile (parcelele) componente ale infrastructurii parcului 
industrial  oferite rezidenţilor pentru investiţii industriale green- feeld, inclusiv contorizarea acestora.

• Suport logistic si institutional pentru obţinerea de facilitati pentru rezidenţii care investesc in 
parcul industrial.

• Creşterea vizibilităţii parcului industrial la nivel regional, naţional si internaţional.

• Realizarea de parteneriate cu institutii similare la nivel regional, naţional si internaţional.

Date generale: 

- suprafața totală: 186719,00 mp 

- terenul este situat în intravilanul municipiului Alexandria, în zona Nord-Est

- terenul are acces direct la drumul E70.

Activitatea desfașurată în cadrul societății:

Incepând cu data înființării societății, aceasta a fost coordonată de către Consiliul de Administrație

Începând cu data de 01.08.2019, conducerea societății a fost delegată d-lui Neacșu Ionuț, în 
calitate de Director provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a directorului conform OUG 
109 / 2011, iar în data de 15.01.2020, în urma finalizării procedurii de selecție a directorului, conform 
OUG 109/2011, dl Neacșu Ionut a fost numit în funcția de director al societății prin Hotărârea 
Consiliului de Administrație  nr. 2 din 15.01.2020

Prin HCL nr. 07 din 29 ianuarie 2020 a fost aprobat de către Consiliul local al municipiului 
Alexandria, contractul de mandat al directorului parcului industrial. 
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Societatea a desfășurat, în principal, activități de management de proiect pentru realizarea 
activităților specifice necesare realizării Parcului industrial, precum și de gestiune curentă financiar-
contabilă și nu a avut venituri din activitatea de bază, acestea putând proveni doar din capitalul social. 

În aceste condiţii, au fost înregistrate cheltuieli pentru investiţii și pentru funcţionarea societății în 
condiții normale.

Pentru obiectivul principal propus, înființarea și construirea unui Parc Industrial în localitatea 
Alexandria, după realizarea Studiului de Fezabilitate, următorul pas este realizarea Proiectului Tehnic, 
astfel, începând cu luna ianuarie 2021, a fost demarată procedura pentru achiziția publică de servicii de 
elaborare a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție, Verificarea Tehnică de Calitate a Proiectului 
Tehnic și a Detaliilor de Execuție, Documentațiile Tehnice necesare pentru obținerea Avizelor, 
Acordurilor și Autorizațiilor, precum și asistența tehnică din partea proiectantului, pe parcursul 
derulării lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Realizare Proiect Tehnic Parc Industrial 
Alexandria”.   

În acest sens, au fost întocmite Caietul de sarcini, precum și toate formularele pe care acesta le 
conține; a fost întocmită și aprobată în Consiliul de Administrație al societății, Procedura de licitație, 
Caietul de sarcini și documentele de licitație; au fost formulate răspunsuri la clarificările solicitate de 
ofertanți; s-au analizat dosarele ofertanților, s-au solicitat clarificări unde a fost cazul și au fost 
întocmite procesele verbale în urma fiecărei activități din procedură; au fost întocmite raportul 
procedurii, fișele individuale de punctaj și comunicarea rezultatului procedurii de atribuire.  

În vederea îndeplinirii obiectivului de a construi un Parc Industrial de tip green-field, în urma 
contractului de achiziție privind realizarea Proiectului Tehnic, conducerea societății, a fost în legătură 
permanentă cu reprezentanții societății contractate, oferind informațiile și documentațiile necesare 
pentru realizarea obiectului contractului, în sensul acesta au fost întreprinse întâlniri și deplasări, ori de 
cate ori a fost necesar. 

În luna februarie, a fost întocmit și transmis către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și 
Administrației, “Raportul privind activitățile desfășurate în parcul industrial în anul 2021“, raport 
întocmit conform art. 7, alin. c din Legea nr. 186/2013.

Pentru desfășurarea obiectului principal de activitate al societății cu posibilitatea stimulării 
investiţiilor directe, autohtone şi străine, dezvoltarea regională şi nu în ultimul rând, stimularea creării 
de noi locuri de muncă în vederea valorificării potenţialului uman local sau regional, s-a considarat ca 
fiind necesar achiziționarea unor servicii de PR, Publicitate și Organizare Evenimente de Promovare a 
Parcului Industrial, către Ambasade, Misiuni Economice, Camere de Comerț străine, reprezentative 
pentru profilul Parcului Industrial. Prin activități precum: înscrierea în Camerele de Comerț 
Internaționale, organizarea de conferințe, întalniri lucrative, vizite în teren cu potențiali investitori 
români și străini, precum și organizarea de întalniri cu ambasadori sau reprezentanți ai misiunilor 
straine, urmarim ca beneficiile aduse in urma acestei  achizitii sa aiba drept scop consolidarea 
businessului, comunicarea mesajelor intr-o maniera prietenoasa si concreta, credibilitate, avand ca 
rezultat atragerea investitiilor in Parcul industrial. Întrucât în bugetul societății pentru anul 2021 nu au 
fost prevăzute astfel de cheltuieli și pentru a fi posibilă achiziția, s-a solicitat sprijinul autorității 
tutelare în vederea participării cu un aport la capitalul social al Parc Industrial Alexandria. 

În luna iunie a fost inițiat un proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Parc 
Industrial Alexandria prin aportul în numerar al Municipiului Alexandria a sumei de 130.000 lei.

În luna iulie, prin achiziție publică, a fost îcheiat contractul de prestări servicii cu S.C.  BRASC 
Advisory Services SRL ce are ca obiect prestarea către beneficiar, în folosul direct al acestuia, a 
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serviciilor de management în domeniul comunicării, informării, promovării și publicitate. Serviciile 
oferite și prestate conform contractului de prestări servicii de către consultantul pe parte de relații 
publice, au adus un mare avantaj societății oferindu-i asistența pentru înscrierea ca membru al
Camerelor de Comerț străine reprezentate în România. Prin urmare în luna iulie pentru Parc Industrial 
au fost depuse cereri de membru către: Camera de Comerț a Germaniei, Camera de Comerț a Olandei, 
Camera de Comerț a Statelor Unite și Camera de Comerț Franceză, iar următoarea lună, Parc Industrial 
a devenit membru al Camerelor de Comert Olandeza, Germana si Franceza.

Urmare a efectuării misiunii de audit public intern ce a avut ca scop verificarea implementării și 
respectării cadrului legal menționat în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020, 
a fost întocmit “Raportul de Audit Intern“ în care au fost trasate o serie de recomandări și o “Fișă de 
urmărire a recomandărilor”. Astfel, au fost:

- elaborate și aprobate procedurile de sistem cu privire la conflictele de interese, a 
situației de incompatibilitate și de interdicții după încheierea angajării în cadrul entității (pantouflage).

- desemnată persoana responsabilă care să asigure implementarea prevederilor legale 
legate de soluționarea conflictelor de interese, a situației de incompatibilitate și de interdicții după 
încheierea angajării în cadrul entității (pantouflage).

- informat și testat personalul cu privire la conținutul procedurilor.

În luna august a avut loc o ședință de lucru, la care au participat reprezentanti din partea 
Primariei Mun. Alexandria : Dl. Primar Victor Dragusin, Dl. Viceprimar Augustin Ioan, Dl. 
Administrator Public Tabacitu Stefan, Dna. Arhitect Sef Gacichevici Anne Marie, Dna. Sef Serviciu 
P.F.F.I Untesu Andreea, din partea SC PARC INDULTRIAL ALEXANDRIA SRL: Dl. Director Ionut 
Neacsu si din partea SC TEHNO CONSULTING SOLUȚION SRL Dl. Administrator Bala Benian 
Gheorghe.

În urma ședinței din data de 24.08.2021, a fost întocmit Procesul Verbal al Sedintei de Lucru ce a 
avut ca temă Proiectul privind realizarea Infrastructurii Parcului Industrial, față de care a fost discutat 
și stabilit ca în cadrul proiectului să se facă anumite modificări față de tema de proiectare inițială. Tot 
în cadrul ședinței s-a stabilit că aceste modificări necesită o actualizare a PUZ-ului existent în care vor 
fi tratate urmatoarele teme: relocarea drumului de acces, relocarea rețelei electrice de medie tensiune 
care traversează terenul parcului, căile de acces către loturile de teren, lotizarea (o singura CF pt. tot 
terenul), POT —ul, regimul de înalțime al clădirilor. Dupa actualizarea PUZ-ului, acesta va sta la baza 
realizării Proiectului Tehnic prin urmare, realizarea Proiectului nu poate fi facuta  decât după 
finalizarea actualizării PUZ-ului.

Pe întreg parcursul anului, directorul societății a răspuns tuturor solicitărilor din partea 
APITSIAR și a ținut legătura cu membrii  asociației (Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, 
Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din Romania), ce are că scop promovarea și dezvoltarea 
durabilă a parcurilor industriale, atragerea de investiţii autohtone și străine și acordarea de asistență de 
specialitate membrilor săi și potenţialilor investitori, precum și reprezentării acestora în relaţiile cu 
organisme și autorități naţionale și internaţionale, participând atât fizic, cât și online la activitățile
întreprinse de către aceștia.     

In data de 21.10.2021, în cadrul Summitului Parcurilor Industriale ce a avut loc la Bucuresti, 
prin prezentarea de materiale publicitare Parcul Industrial Alexandria a avut ocazia de a se face 
cunoscut față de posibilii investitori. 

Temele prioritare de dezbatere ale conferinței au fost:

- Atragerea investițiilor în România și în parcurile industriale. Strategiile pentru a reuși
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- Tendințe de dezvoltare ale parcurilor industriale și a zonei de investiții: tipuri de zone industriale; 
obiective de dezvoltare a industriei și tendințe.

- Programe guvernamentale de sprijinire a investitiilor. Ajutoare financiare, state aid si subventii 
disponibile pentru a incuraja investitiile de tip greenfield

- Planificarea parcurilor industriale si a zonelor de investitii

- Modernizarea parcurilor industriale existente

- Parcurile industriale ca factor instituțional de dezvoltare a economiei regionale

- Dezvoltarea rețelei de Parcuri Industriale: Situația din România

- Planificarea parcurilor industriale și a zonelor de investiții: abordări actuale 

- Ajutoare financiare, state aid și subvenții disponibile pentru a sprjini investițiile de tip greenfield

Au fost aduse în discuție aspecte privind contextul actual privind dezvoltarea parcurilor industriale 
din România și au avut loc dezbateri cu reprezentanții parcurilor industriale și reprezentanții 
autorităților, legate de noutățile legislative și modul în care putem încuraja și atrage investițiile, dar și 
aspecte legate de contribuția tehnologiei în dezvoltarea proiectelor. Ultima parte a Summitului a fost 
dedicată discuțiilor legate de  așteptările și perspectivele investitorilor pentru dezvoltarea parcurilor 
industriale. În această parte a Summitului,  reprezentanții Parcului Industrial Alexandria, dl. Ionut 
Neacșu împreună cu doamna Bianca Alecu, au luat parte la discuțiile legate de tema adordată. 

În cursul anului, societatea a desfășurat, în principal, activități de management de proiect pentru 
realizarea activităților specifice necesare realizării Parcului Industrial, precum și de gestiune curentă 
financiar-contabilă și nu a avut venituri din activitatea de bază, acestea putând proveni doar din 
capitalul social. În aceste condiţii au fost înregistrate cheltuieli pentru investiţii și pentru funcţionarea 
societății în condiții normale.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, conducerea societății a informat și a solicitat sprijinul 
asociatului majoritar, respectiv UAT Alexandria, ori de cate ori a fost cazul

În cadrul societății, pe parcursul anului 2021, s-au desfășurat următoarele activități:

• Activități de resurse umane și salarizare:

Întocmirea lunară a statelor de plată și documentelor necesare plății salariilor, a  fluturaşilor de 
salariu, a foilor de prezenţă, corelând astfel timpul efectiv lucrat cu salariul care trebuie primit;

Completarea și transmiterea către ITM a Registrului de Evidenta a salariaților (REVISAL) cu 
modificările apărute, conform HG 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților; 

Întocmirea, la cererea conducerii societății, de decizii administrative care au  fost comunicate celor
vizați;

Verificarea dosarelor de personal ale angajaților, având grijă ca acestea să cuprindă toate 
documentele: CIM, acte de studii, fişa postului, act de identitate, etc;

Întocmirea  şi actualizarea de câte ori a fost nevoie a statului de funcții, statului de personal și  a 
organigramei;

Evidența zilelor de concediu pe anul în curs;

Elaborarea fișelor de post pentru fiecare salariat al societății;

Întocmirea statelor de concedii de odihnă, actualizarea la zi a situației acestora;

Salvarea datelor privind salariile şi validarea declaraţiei 112;
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Programarea concediului de odihnă pentru anul 2021;

• Activități administrative și de secretariat:

Asigurarea atât a corespondenței la nivel intern, cât și a celei la nivel extern, prin formularea 
răspunsului la solicitări și comunicări, întocmirea și transmiterea acestora în cel mai scurt timp. 

Elaborarea și întocmirea documentației necesară în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, 
respectiv Adunarea Generală a Asociaților și aplicarea prevederilor legislative în concordanță cu 
hotărârile adoptate în cadrul ședințelor acestora.

Întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare desfășurării 
în cele mai bune condiții a societății

Întocmirea și depunerea documentației la Registrul Comerțului, necesară în ceea ce privește 
actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L., ca urmare a modificărilor 
intervenite atât asupra componentei CA și AGA, cât și a modificărilor capitalului social.

Organizarea și inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale în viguare.

Elaborarea și întocmirea Codului de conduită și etică și actualizarea acestuia conform legislației în 
vigoare.

A fost întocmit Programul anual al achizițiilor publice la nivel de societate, conform necesităților 
identificate pentru buna desfășurare a activității societății pentru anul 2021.

Elaborarea și aprobarea procedurilor de sistem cu privire la conflictele de interese, a situației de 
incompatibilitate și de interdicții după încheierea angajării în cadrul entității (pantouflage).

Desemnarea persoanei responsabile care să asigure implementarea prevederilor legale legate de 
soluționarea conflictelor de interese, a situației de incompatibilitate și de interdicții după încheierea 
angajării în cadrul entității (pantouflage).

Informarea și testarea personalului cu privire la conținutul procedurilor.

A fost întocmit Programul anual al achizițiilor publice la nivel de societate, conform 
necesitaților identificate pentru buna desfășurare a activității societății pentru anul 2022.

Potrivit Legii nr. 186/2013 privind organizarea şi funcţionarea parcurilor industriale și 
Regulamentului de organizare și funcţionare al parcurilor industriale în schimbul taxei de administrare, 
Administratorul se obligă să le asigure rezidenţilor următoarele Servicii:

- iluminatul public în spaţiile comune;

- salubrizarea şi deszăpezirea spaţiilor comune;

- paza, supravegherea video a spaţiilor comune din Parcul Industrial, exceptând accesul propriu în 
unităţi;

- drumuri de acces și drumuri interioare;

- lucrările de întreţinere şi reparaţie ale căilor interioare de acces şi ale trotuarelor aflate în 
folosinţa comună a rezidenţilor;

- serviciile şi lucrările de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări asupra infrastructurii comune, 
exceptând lucrările de intervenţie, reparaţie şi întreţinere a infrastructurii de utilităţi/părţii din 
infrastructura de utilităţi aflate, conform legii, în exploatarea/administrarea/proprietatea exclusivă a 
furnizorilor de utilităţi.

Se propune ca după finalizarea întocmirii Proiectului Tehnic, să se demareze achiziția de servicii 
în vedere amenajării locației cu lucrări de sistematizare și dezvoltare a infrastructurii și utilităților, 



8

pentru a atinge standardul minim de amenajare, astfel încât să poată deveni operaţional și să aibă 
atractivitate pentru investitorii străini și autohtoni. Se are în vedere că în cel mai scurt timp posibil, 
după finalizarea Proiectului Tehnic, să se înceapă realizarea Obiectelor propuse:
- constituirea în incinta Parcului Industrial a unei zone de servicii prin construirea unei clădiri, Centru 
Multifuncțional;
- amenajarea terenului pe direcția longitudinala SV-NE, cu acces din giratoriul de pe E70, pe latura 
NV a terenului.
- amenajarea terenului compus din imobilele destinate activităților industriale conform cerințelor 
viitorilor utilizatori (rezidenți ai parcului), unde vor fi prevăzute căi adecvate de circulație carosabilă și 
pietonală în interiorul sitului studiat și vor fi prevăzute racorduri la toate utilitățile de uz public. 
- se propune construirea a doua hale pe structură metalică cu panouri metalice termoizolante, ce vor 
asigura activități logistice pentru recepția și expedierea de bunuri ambalate.

DIRECTOR,
Neacșu Ionuț

Aprobat,
Președintele Consiliului de Administrație,

Iotu Mihail Lucian


