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1. MISIUNEA SC PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA ȘI OBIECTIVELE
ATINSE ÎN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017
SC Parcuri Industriale Bihor SA este o societate comercială ce are ca formă juridică societate
pe acțiuni. Firma este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1998/2012, CIF RO
30944434. În cadrul acestei societăți, conform actului constitutiv, există trei acționari:
➢ UAT JUDEȚUL BIHOR prin Consiliul Județean Bihor
➢ UAT COMUNA TILEAGD prin Consiliul Local al Comunei Tileagd
➢ UAT ORAȘUL SĂCUENI prin Consiliul Local al Orașului Săcueni
Managementul societății este realizat de către Marius Mudura în calitate de director general
provizoriu și Consiliul de Administrație, de asemenea provizoriu. La finalul anului 2017 SC
Parcuri Industriale Bihor SA avea 6 angajați.
Societatea a fost înființată având drept obiectiv dezvoltarea parcurilor industriale în județul
Bihor și dezvoltarea unor parteneriate sustenabile între Consiliul Județean Bihor şi mediul de
afaceri. Conducerea societății și-a propus să demareze și să realizeze toate procedurile de
înființare a parcurilor industriale gestionate de către Consiliul Județean Bihor, să promoveze
județul Bihor ca destinație atractivă pentru investitorii străini și autohtoni, și să dezvolte
parteneriate cu piața muncii valorificând cu maximă eficiență oportunitățile existente și cele
viitoare.
Obiectivele atinse în perioada ianuarie – decembrie 2017:
1. Asocierea SC Parcuri Industriale Bihor SA cu Orașul Săcueni în vederea înființării
Parcului Industrial Săcueni.
2. Schimbarea formei juridice a societății din SRL în SA.
3. Realizarea Planului Urbanistic Zonal și actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru
Parcul Industrial Tileagd.
4. Lansarea cererii de ofertă pentru realizarea proiectului tehnic al Parcului Industrial
Tileagd.
5. Începerea demersurilor pentru introducerea gazului în Parcul Industrial Tileagd prin
organizarea unei întâlniri cu reprezentanții Transgaz Mediaș și obținerea acordului de
acces privind conectarea la conducta de transport gaze naturale Biharia-Aleșd.
6. Lansarea cererii de ofertă pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal și a Studiului de
Fezabilitate pentru Parcul Industrial Săcueni.
7. Semnarea contractului pentru asistență și reprezentare juridică în vederea recuperării
prejudiciului cauzat de fosta conducere a societății și depunerea în instanță a acțiunii
pe partea civilă.
8. Rezervarea denumirii SC Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL la Registrul
Comerțului Bihor pentru societatea care va administra viitorul Parc Științific și
Tehnologic ce va fi amenajat în Oradea, pe strada Ceyrat, numărul 4.

2. ACȚIONARI NOI, SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII ȘI
ALTE ACTIVITĂȚI
Din luna septembrie 2017 societatea Parcuri Industriale Bihor SA are un nou acționar, este
vorba despre orașul Săcueni. În urma acestei schimbări procentele deținute de fiecare acționar
în parte sunt următoarele:
➢ Consiliul Județean Bihor – 61,93%
➢ Comuna Tileagd – 29,23%
➢ Orașul Săcueni – 8,83%
Astfel, pe lângă cei trei membri ai Adunării Generale a Acționarilor (Otilia Camelia Gaciu și
Florian Oros care reprezintă Județul Bihor, respectiv Daniel Labai care reprezintă Comuna
Tileagd), la ședințele AGA participă și reprezentantul Orașului Săcueni, Hegyessy Zsolt Előd.
În luna noiembrie 2017 societatea și-a schimbat forma juridică din SRL în SA. Această
decizie a fost luată pentru a respecta integral prevederile ordonanței 109 din 2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
În decembrie 2017 societatea Parcuri Industriale Bihor SA a obținut de la Agenția Națională
de Administrare Fiscală certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
Referitor la managementul companiei menționăm că în anul 2017 societatea a avut 3 directori.
După demisia doamnei Adina Rada conducerea firmei a fost preluată în luna iulie de doamna
Delia Ungur. În urma promovării acesteia în funcția de președinte al Consiliului de
Administrație al societății, în luna octombrie conducerea a fost preluată de domnul Marius
Mudura.
În octombrie 2017 a fost desemnat un auditor financiar, iar în luna decembrie Parcuri
Industriale Bihor SA a demarat procedurile pentru recuperarea prejudiciului cauzat de fosta
conducere a societății.
Tot în anul 2017 a fost realizat și aprobat Regulamentul Intern al Salariaților conform
Legii 53/2003 republicată și Actului Constitutiv al societății Parcuri Industriale Bihor SA.
De asemenea au fost întocmite și aprobate NORMELE PROCEDURALE INTERNE
PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ale societății Parcuri
Industriale Bihor SA conform prevederilor Actului Constitutiv și a adresei transmise de
Agenția Națională pentru Achiziții Publice numărul 17299/12 10 2017.
Referitor la activitățile financiare ale societății în 2017 au fost organizate activitățile de
control financiar preventiv și control financiar de gestiune în conformitate cu Hotărârea
1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare
a controlului financiar preventv de gestiune, Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participațiune

majoritară, Ordonanța 119/1999 republicată privind controlul intern și controlul financiar
preventiv, OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

3. PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD
Date generale:
- suprafața totală: 9,31 hectare
- terenul este situat în comuna Tileagd, județul Bihor, cu acces la E60
- titlul de parc industrial a fost obținut prin ordinul ministrului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice numărul 3246 din 20 decembrie 2016
La începutul anului 2017 Parcul Industrial Tileagd dispunea de Studiu de Fezabilitate și titlu
de parc industrial. Pe parcursul anului 2017 au fost realizate următoarele lucrări pentru
obținerea autorizației de construcție în vederea introducerii utilităților:
1. Realizarea documentației pentru Planului Urbanistic Zonal cu următoarele faze:
➢ obținerea și realizarea documentațiilor auxiliare avizării,
➢ obținerea avizelor de la următoarele instituții: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Someș – Criș, Compania
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Regională Drumuri
și Poduri Cluj, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Direcția Județeană pentru
Cultură, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură,
realizarea etapei de informare a publicului,
➢ depunere documentații inițiere HCL PUZ.
2. Depunerea documentației la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru
trecerea terenului în intravilan.
3. Obținerea Studiului de Fezabilitate conform noilor condiții aprobate prin PUZ.
În decembrie 2017 Parcuri Industriale Bihor SA a lansat cererea de ofertă pentru realizarea
proiectului tehnic al Parcului Industrial Tileagd. De asemenea societatea a început
demersurile pentru introducerea gazului în acest parc industrial prin organizarea unei întâlniri
cu reprezentanții Transgaz Mediaș, după care a fost obținut acordul de acces privind
conectarea la conducta de transport gaze naturale Biharia-Aleșd.

4. PARCUL INDUSTRIAL SĂCUENI
Date generale:
- suprafața totală: 5 hectare
- terenul este situat în Orașul Săcueni, județul Bihor, la 5 kilometri de granița cu
Ungaria
- terenul are acces direct la E671

În septembrie 2017 Parcuri Industriale Bihor SA s-a asociat cu Orașul Săcueni pentru
înființarea unui nou parc industrial pe o suprafață de 5 hectare. În vederea pregătirii
documentației pentru obținerea titlului de parc industrial societatea administrator a realizat
următoarele activități:
➢ depunere documentații pentru actualizarea CF-urilor,
➢ obținere HCL pentru întocmirea documentației privind înființarea unui drum public de
acces la Parcul Industrial Săcueni,
➢ obținerea unui punct de vedere de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului
privind poziția față de ariile naturale protejate și situri Natura 2000,
➢ obținerea unui punct de vedere de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Bihor privind posibile interdicții din punct de vedere sanitar veterinar,
➢ obținerea unui punct de vedere de la Direcția de Sănătate Publică privind asigurarea
zonei de protecție sanitară,
➢ lansarea cererii de ofertă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate.
De asemenea a fost lansată cererea de ofertă pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal.
5. PARCUL INDUSTRIAL TĂMĂȘEU
Pe parcursul anului 2017 Parcuri Industriale Bihor SA a identificat un nou teren în suprafață
de 7,36 hectare în comuna Tămășeu, județul Bihor, care poate fi transformat în parc industrial.
Administrația locală din Tămășeu s-a arătat interesată de asocierea cu Parcuri Industriale
Bihor SA în vederea dezvoltării unui parc industrial în zonă.
Societatea a purtat mai multe discuții cu conducerea comunei Tămășeu pentru stabilirea
exactă a amplasamentului viitorului parc industrial și a acordat consultanță tehnică pentru
definitivarea cărților funciare și a amplasamentului, și pentru identificarea utilităților
necesare.
Au fost făcute mai multe demersuri pentru obținerea unor puncte de vedere de la mai multe
instituții după cum urmează:
➢ solicitare punct de vedere la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj pentru soluție de acces în
viitorul parc industrial,
➢ obținere punct de vedere de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului
privind poziția față de arii naturale protejate și situri Natura 2000,
➢ obținere punct de vedere de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Bihor privind posibile interdicții din punct de vedere sanitar
veterinar,
➢ obținere punct de vedere privind asigurarea zonei de protecție sanitară de la
Direcția de Sănătate Publică Bihor.

6. BIHOR AIRPORT CITY
În anul 2017 Consiliul Județean Bihor și Parcuri Industriale Bihor SA au pus bazele unui nou
proiect – BIHOR AIRPORT CITY - care vizează valorificarea terenurilor neutilizate de la
Aeroportul Oradea. A fost identificată o suprafață totală de aproximativ 36 de hectare de teren
care poate fi utilizată pentru activități logistice și industriale precum și pentru servicii.
Proiectul va fi realizat în două etape: etapa I vizează 22 de hectare, iar etapa a II-a 14 hectare.
Pe parcursul anului 2017 au fost organizate mai multe întâlniri cu conducerea Aeroportului
din Oradea pentru identificarea exactă a suprafețelor de teren care pot fi disponibilizate pentru
investiții și cu specialiști în aeronautică civilă pentru stabilirea regimurilor de înălțime
maximă admisă pentru construcții.
De asemenea Parcuri Industriale Bihor SA a obținut Certificatul de Urbanism de la
Instituția Arhitectului Șef a Municipiului Oradea pentru Dezvoltare zonă Bihor Airport
City și funcțiuni complementare.
Au fost organizate mai multe întâlniri de ordin administrativ și tehnic privind întocmirea
documentației de specialitate pentru eliberarea avizului de oportunitate dat de Instituția
Arhitectului Șef a Municipiului Oradea.
Tot în 2017 angajații SC Parcuri Industriale Bihor SA au organizat mai multe întâlniri cu
conducerea Aeroportului din Oradea care s-au finalizat cu întocmirea unui raport de
specialitate pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern privind schimbarea destinației terenului
zonei cargo în parc industrial.

7. RAPORTAREA CHELTUIELILOR PE ANUL 2017
Principalii indicatori economico-financiari care reflectă activitatea desfășurată de societate în
cursul anului 2017 sunt detaliați în tabelul de mai jos. Veniturile totale sunt în cuantum de
13,54 mii lei raportate la total cheltuieli de 614,10 mii lei, rezultând o pierdere de 600,56 mii
lei.

VENITURI TOTALE
Venituri totale din exploatare, din care:
a) Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE
Cheltuieli de exploatare, din care:

mii lei
13,54
7,42
0,00
0,00
6,12
0,00
614,10
614,09

Cheltuieli cu bunuri și servicii
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
Cheltuieli cu personalul, din care:
a)
Cheltuieli de natură salarială

177,05
14,20
406,85

b) Cheltuieli cu salariile
c) Bonusuri
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a
d) altor organe de conducere și control, comisii și
comitete
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,
e)
fondurile speciale şi alte obligaţii legale
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare

212,75
0,00

Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

212,75

120,23
73,87
15,99
0,01
0,00
-600,56

8. INDICI DE PERFORMANȚĂ CU GRADUL DE REALIZARE AL ACESTORA
Având în vedere că în perioada iulie-decembrie 2017 SC Parcuri Industriale Bihor SA a fost
condusă de doi directori cu mandat provizoriu, luând în considerare prevederile Ordonanței
109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, nu este obligatoriu ca
în contractul de mandat al directorilor provizorii să fie prevăzuți indici de performanță. De
asemenea, în perioada iunie-decembrie 2017 societatea a fost condusă de un Consiliu de
Administrație provizoviu.

9. VZITE ALE COMPANIILOR STRĂINE ÎN 2017
Pe parcursul anului 2017 societatea Parcuri Industriale Bihor SA a fost vizitată de 6
companii din 5 țări care s-au arătat interesate de oportunitățile de investiții în parcurile
industriale din Tileagd și Săcueni, precum și de terenul de la Aeroportul din Oradea după cum
urmează:
Nr.
Denumirea
Crt.
companiei
1. ALUPRES
2. MAIER
3. SELZER
4. SOGEFI
GROUP
5. TECNAM
6. TENNECO

Țara de origine

Domeniu de activitate

Germania

Producție piese de aluminiu turnate sub presiune

Spania
Germania
Franța

Industria auto
Industria auto
Producție sisteme de suspensii pentru mașini și
camioane
Producție de avioane ușoare
Producător de filtre de aer pentru electrocasnice și
industria auto

Italia
SUA

De asemenea, au existat 10 cereri de informații pe email din partea unor investitori,
companii de consultanță sau instituții cum ar fi: United Petfood, Cushman&Wakefield
Echinox, Colliers, Activ Property Services, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat – Departamentul de Investiții Străine, ADR Nord-Vest – Departamentul
Investiții Regionale.
10. IDENTITATE VIZUALĂ NOUĂ ȘI WEBSITE NOU
În august 2017 societatea Parcuri Industriale Bihor SA și-a schimbat identitatea vizuală cu un
logo nou și elegant care definește mai bine activitatea pe care o desfășoară. Până la acel
moment compania avea o siglă nedefinită ce nu putea fi recunoscută ușor de investitorii
străini. În septembrie 2017 societatea a depus la OSIM o cerere pentru înregistrarea
mărcii INVEST IN BIHOR.
Tot în luna august website-ul firmei a fost regândit și refăcut complet astfel că
www.investinbihor.com este acum un site mult mai accesibil și conține informații actualizate
despre societate, despre parcurile industriale administrate de aceasta, precum și despre județul
Bihor. Au fost create secțiuni pentru fiecare parc industrial în parte cu informații despre
suprafețele disponibile, prețul terenului, rata șomajului în zonă, facilități oferite, forța de
muncă disponibilă și principalii angajațori din zonă astfel încât investitorii să aibă o imagine
completă despre oportunitățile de investiții.
Pentru a asigura transparența activităților pe care Parcuri Industriale Bihor SA le desfășoară
au fost create secțiuni dedicate unde sunt postate informații despre activitatea economică și

achizițiile făcute de companie. De asemenea a fost creată o secțiune unde sunt postate toate
noutățile despre activitatea societății. Pentru a veni în sprijinul investitorilor străini site-ul
www.investinbihor.com are și o versiune în limba engleză cu informații actualizate
traduse de un traducător autorizat.
Parcuri Industriale Bihor SA este prezentă și pe rețelele de socializare Facebook și LinkedIn
unde sunt postate periodic informații actualizate despre activitatea companiei. În anul 2017
au fost publicate 10 comunicate de presă cu proiectele dezvoltate de societate.

11. DEPLASĂRI ȘI VIZITE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
În anul 2017 conducerea societății și angajații acesteia au efectuat 8 deplasări în țară și în
străinătate după cum urmează:
Funcția

Persoana care a
făcut deplasarea

1.

Adina Rada

Director general

Salonic

2.

Adina Rada

Director general

Cluj
Napoca

3.

Adina Rada
Andrea Pop

Director general
Economist

Cluj
Napoca

4.

Adina Rada

Director general

5.

Adina Rada

Director general

Cluj
Napoca
Cluj
Napoca

6.

Marius Mudura

Director general

Cluj
Napoca

Identificarea de programe de
finanțare pentru perioada 20142020 – ADR Nord-Vest

7.

Stelian Brad
Florina Fofiu

Președinte CA
Specialist
marketing
Economist
Director general
Inginer

Belgrad

Schimb de experiență - Parcul
Științific și Tehnologic din
Belgrad

Wiener
Neustadt

Schimb de experiență - Parcul
Științific și Tehnologic din
Wiener Neustadt (Austria)

8.

Andrea Pop
Marius Mudura
Marcelo Bodo

Locul
deplasării

Scopul deplasării

Nr.
Crt.

Workshop al Comisiei Europene
referitor la parcuri științifice și
incubatoare de afaceri
Dutch Days – eveniment
organizat de Ambasada
Olandeză
Întâlnire cu reprezentanții ADR
Nord-Vest pentru proiectul
Oficiului de Legătură cu
Industria
Space Apps Challenge Cluj
Hackathon
Workshop Impact Hub - ADR
Nord-Vest

12. ALTE PROIECTE COORDONATE DE PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA
12.1. PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC
Prezentarea pe scurt a proiectului
➢ Parcul Științific și Tehnologic va fi amenajat în Oradea, pe strada Ceyrat, numărul 4,
pe o suprafață de aproximativ 10.500 metri pătrați
➢ Clădirea va avea o suprafață de aproximativ 6000 de metri pătrați
➢ Partenerii proiectului sunt: Consiliul Județean Bihor – lider de proiect, Universitatea
Oradea și SC Parcuri Industriale Bihor SA – partenerul care va accesa ajutorul de
minimis
➢ Valoarea totală a proiectului este 7 milioane de euro: 50% din bani provin din fonduri
europene și 50% reprezintă contribuția Consiliului Județean Bihor
➢ Fondurile europene vor fi accesate prin Programul Operațional Regional, Axa
Prioritară 1, Componenta B – sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice
Societatea Parcuri Industriale Bihor SA a fost mandatată de conducerea Consiliului Județean
Bihor să coordoneze proiectul Parcului Științific și Tehnologic care va fi realizat în Oradea. În
acest scop în 20 martie 2017 societatea a depus o scrisoare de intenție la Agenția de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, acesta fiind primul pas în demersurile pentru accesarea
fondurilor europene. În 7 aprilie 2017 ADR Nord-Vest a prioritizat toate scrisorile de intenție
depuse pe POR, Axa Prioritară 1, Operațiunea B – sprijinirea parcurilor științifice și
tehnologice și a clasat scrisoarea de intenție depusă de SC Parcuri Industriale Bihor SA pe
locul întâi în ordinea priorităților.
Pe tot parcursul lunilor octombrie – decembrie 2017 au fost organizate mai multe întâlniri cu
partenerii proiectului și ADR Nord-Vest, la Cluj Napoca și Oradea, pentru clarificarea unor
cerințe din ghidul solicitantului.
Stadiul proiectului Parcului Științific și Tehnologic la finalul anului 2017:
✓ Parcuri Industriale Bihor SA a definitivat proiectul contractului de asociere în
participațiune care a fost înaintat tuturor partenerilor pentru eventuale obiecțiuni sau
modificări. Următorul pas este aprobarea lui de fiecare partener și semnarea acestuia.
Cererea de finanțare nu poate fi depusă fără acest document.
✓ Parcuri Industriale Bihor SA a început să structureze tema de proiectare pentru
realizarea studiului de fezabilitate.
✓ Parcuri Industriale Bihor SA a trimis chestionare firmelor din județ privind necesitatea
realizării unui parc științific și tehnologic pe baza cărora s-au stabilit dotările
laboratoarelor PST. Au răspuns 17 companii din Bihor.
✓ Parcuri Industriale Bihor SA a realizat calculele preliminare privind compartimentarea
și dotările clădirii Parcului Științific și Tehnologic.

✓ Au fost stabilite domeniile de activitate ale Parcului Științific și Tehnologic împreună
cu partenerii proiectului.
✓ S-au stabilit indicatorii proiectului și evoluția lor pe toată perioada de monitorizare.
✓ Parcuri Industriale Bihor SA a început demersurile pentru înființarea societății care va
administra Parcul Științific și Tehnologic prin rezervarea denumirii SC PARC
ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL la Registrul Comerțului Bihor.
Conform ghidului solicitantului societatea administrator trebuie să aibă ca activitate
exculsivă administrarea de parcuri științifice.
✓ S-a stabilit aportul și atribuțiile fiecărui partener în vederea semnării acordului de
asociere în participațiune fără de care nu se poate depune proiectul pentru finanțare:
Consiliul Județean Bihor - pune la dispoziție terenul, oferă cofinanțarea de 50% și
realizează investiția, Universitatea Oradea - propune ca aport 10.000 de euro și vine cu
componenta de know-how pe partea de cercetare/brevetare, SC Parcuri Industriale
Bihor SA - va accesa ajutorul de minimis ceea ce înseamnă o cofinanțare de 10% din
valoarea acestuia și SC Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL - societatea desemnată
să administreze Parcul Științific și Tehnologic.
✓ Parcuri Industriale Bihor SA a făcut demersurile necesare pentru obținerea unui acord
de susținere a acestei investiții din partea companiilor din Oradea, document suport
necesar depunerii cererii de finanțare. 11 companii și-au exprimat interesul pentru
acest proiect și au semnat acordul de susținere: FAIST MEKATRONIC,
CELESTICA, PLASTOR, NIDEC, PLEXUS, MOBIVERSAL, TYPINGDNA,
THERANOVA PROTEZARE, REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK, NEOBYTE
SOLUTIONS, AXOSUITS, COMAU și ADRIAN GHEARĂ – business angel.
Potrivit ultimelor informații transmise de Ministerul Fondurilor Europene, apelul de proiecte
pe POR, Axa Prioritară 1, Componenta B – sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice se
va lansa în luna februarie 2018. În tot acest timp SC Parcuri Industriale Bihor SA lucrează la
pregătirea documentației proiectului.
Tot în anul 2017 angajații SC Parcuri Industriale Bihor SA au efectuat două vizite în parcurile
științifice și tehnologice din Belgrad (Serbia) și Wiener Neustadt (Austria) pentru un schimb
de experiență în acest domeniu. Scopul vizitei a fost acela de a prelua exemplul de bună
practică, de a înțelege cât mai bine funcțiunile și serviciile unui asemenea parc științific și de a
aduce îmbunătățiri proiectului care va fi realizat la Oradea. Din delegația care a vizitat
Parcul Științific și Tehnologic din Austria a făcut parte și domnul Pásztor Sándor,
președintele Consiliului Județean Bihor.

12.2. ȘCOLI PROFESIONALE ÎN SISTEM DUAL
Dezvoltarea şcolilor profesionale în sistem dual în apropierea parcurilor industriale reprezintă
o prioritate pentru societatea Parcuri Industriale Bihor SA. În acest sens au fost identificate
patru colegii tehnice din Cadea, Beiuș, Ștei și Aleșd în cadrul cărora funcționează clase
de învățământ profesional, iar în cadrul primelor trei colegii s-au propus pentru anul
școlar 2018-2019 patru clase de învățământ în sistem dual.
În a doua jumătate a anului 2017 Parcuri Industriale Bihor SA s-a implicat activ în
dezvoltarea proiectului școlii profesionale în sistem dual inițiat de Consiliul Județean Bihor.
Societatea a organizat mai multe întâlniri cu autoritățile din Cadea, Aleșd și Beiuș pentru
identificarea calificărilor care ar putea fi incluse în învățământul profesional dual. De
asemenea Parcuri Industriale Bihor SA a trimis către Inspectoratul Școlar Județean Bihor o
solicitare privind numărul de clase și calificările necesare pentru anul școlar 2018-2019.
În perioada noiembrie-decembrie 2017 Parcuri Industriale Bihor SA și Consiliul Județean
Bihor au început demersurile pentru înființarea unui ONG din care vor face parte companii și
autorități publice cu scopul de a dezvolta și promova învățământul profesional dual în județul
Bihor. În acest sens Parcuri Industriale Bihor SA a rezervat în 2017 la Registrul
Național ONG denumirea BIHOR WEST PROFESSIONAL pentru asociația
menționată mai sus și a inițiat întâlniri cu membrii fondatori ai acestei asocieri pe tema
Statutului și Actului Constitutiv necesare constituirii asociației.
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