
 

 

 

RAPORTUL  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

pentru exerciţiul financiar 2016 

 

 

1. Activitatea societăţii  

 

S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL 

INFORMATICS  S.A. reprezintă Municipiul Tirgu-Mures ca partener activ în 

consorţiul de implementare a proiectului Polului de Competitivitate pentru 

cercetare si informatica medicala, si a Strategiei Digital Mures.  

Conducerea SC The Science City for Research and Medical Informatics a 

coordonat activitatea de formare a Polului de Competitivitate pentru cercetare și 

informatică medicală împreună cu parteneri publici și privați din domeniu. Acest 

Pol a fost înregistrat ca și structură asociativă cu personalitate juridică în anul 2015 

având denumirea de  Asociatia LifeTech City.  

Activitatile derulate de conducerea SC The Science City for Research and 

Medical Informatics în anul 2016 au fost realizate conform Planului de 

Administrare al Consiliului de Administratie, aprobat prin Hotararea AGA nr. 22 

din 28.05.2015, avand ca scop principal dezvoltarea polului de competitivitate si 

implementarea strategiei acestuia, astfel: 

 

În anul 2016 au fost derulate următoarele activități: 

 

 Identificarea de noi oportunități de finanțare din fonduri structurale, fonduri 

europene, granturi internaționale în vederea finanțării proiectelor definite 

împreună cu partenerii;  

 Instruirea permanentă a partenerilor din cadrul LifeTech City cu privire la 

instrumentele de finanțare disponibile; 

 Organizarea de întâlniri periodice cu membrii LifeTech City în vederea 

identificării de noi proiecte și parteneriate; 
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 Acțiunile de pregătire a noi proiecte spre finanțare în perioada 2014-2020 a 

fost continuată și în anul 2016;  

 Organizarea de întâlniri periodice cu membrii LifeTech City în vederea 

identificării oportunității de utilizare fonduri în domeniul transferului 

tehnologic; 

 Acțiunile de pregătire a fișelor de proiect împreună cu partenerii din 

LifeTech City în procesul de consultare publică organizat de ADR Centru 

pentru fonduri în domeniul transferului tehnologic; 

 Acțiunile de pregătire Concept-Note cu input de la partenerii din LifeTech 

City în procesul de consultare publică organizat de ADR Centru pentru 

fonduri în domeniul transferului tehnologic; 

 Acțiunile de pregătire și completare chestionare cu partenerii din LifeTech 

City în procesul de consultare publică organizat de ADR Centru pentru 

fonduri în domeniul transferului tehnologic; 

 Transmiterea de contribuții în procesul de consultare publică pentru 

elaborarea strategiei de specializare inteligentă regională și impunerea 

domeniului sănătății ca și domeniu de specializare inteligentă la nivelul 

Regiunii Centru (în varianta inițială a documentului domeniul sănătății nu 

era relevant pentru Regiunea Centru;  

 Extinderea numărului de membrii al LifeTech City. În 2016 au aderat noi 

entități precum Autoritatea Națională de Management al Calității în 

Sănătate, SC 3D Creativity, SC Lambda Communications, Asociația 

Scientifica; astfel, Asociatia LifeTech City a ajuns în 2016 la un număr total 

de 26 de membrii; 

 Asociația s-a înregistrat pe platforma virtuală Regional Innovation Monitor 

Plus (RIM Plus) care oferă informații relevante privind politicile regionale 

de inovare din State Membre ale Uniunii Europene 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-

monitor/support-measure/lifetech-city-pole-competitiveness-medicine-life-

sciences-and-medical-informatics; 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/support-measure/lifetech-city-pole-competitiveness-medicine-life-sciences-and-medical-informatics
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/support-measure/lifetech-city-pole-competitiveness-medicine-life-sciences-and-medical-informatics
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/support-measure/lifetech-city-pole-competitiveness-medicine-life-sciences-and-medical-informatics
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 LifeTech City a aderat la Asociația Clusterelor din România _ Clustero; 

 Inițierea demersurilor de elaborare a unor documente de identitate vizuală 

ale LifeTech City prin solicitarea elementelor de identitate în format 

vectorizat de la parteneri (sigle, poze, etc); 

 Participarea la conferința de “Dezvoltarea urbană inteligentă. Soluții şi bune 

practici în contextul implementării politicii regionale şi de coeziune 2014-

2020”; 

 Participarea la conferința “Next e-Health#2. Soluții de IT pentru activități și 

procese specifice domeniului sănătății” ; 

 Participarea la conferința “Clusters as drivers of value chain development”; 

 Partener al Universității Petru Maior în organizarea evenimentului “Zilele 

Academiei de Științe Tehnice din România – Orașul inteligent - a 11-a ediție 

organizată în data de 6 octombrie 2016 la Tîrgu Mureș”; 

 Informarea Ministerului Economiei cu privire la existența și expertiza 

membrilor LifeTech City;  

 Activități specifice de corespondență și secretariat. 

 

În anul 2017 au fost derulate următoarele activități: 

 Pregătirea Scrisorii de intenție pentru posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile pentru transferul tehnologic; 

 Cuprinderea în buget a sumelor pentru realizarea machetelor pentru 

materiale de vizibilitate ale Asociației LifeTech City. 

 

În anul 2017 vor fi derulate următoarele activități: 

 Inițierea demersurilor pentru constituirea unui departament acreditat ca și 

entitate de transfer tehnologic;  

 Inițierea demersurilor pentru constituirea și acreditarea ca parc științific și 

tehnologic; 

 Finalizarea elementelor de vizibilitate pentru LifeTech City; 
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 Susținerea extinderii LifeTech City; 

 Organizarea de întâlniri periodice cu membrii LifeTech City în vederea 

identificării de noi proiecte și parteneriate; 

 Acțiunile de pregătire a noi proiecte spre finanțare; 

 Pregătirea de proiecte în parteneriat între membrii asociației; 

 Informarea partenerilor privind oportunități de finanțare.  

Consiliul de administratie al societatii s-a intrunit pe parcursul anului 2016 de 2 

ori conform Proceselor verbale in care s-a consemnat ordinea de zi a sedintelor 

(22.01.2016, 27.04.2016). De asemenea au fost convocate 2 sedinte AGA 

(28.01.2016, 19.05.2016). Aceste sedinte au avut ca obiect decizii privind 

obligatiile fiscale, organizarea si functionarea societatii si a polului de 

competitivitate. Procesele verbale ale şedinţelor sunt disponibile şi pe pagina de 

internet a primăriei. Au fost intocmite si depuse la institutiile abilitate documentele 

financiare obligatorii pentru exercitiul financiar 2016. Incepand cu data de 

26.06.2016 societatea nu mai are nici un angajat, functionarea acesteia si derularea 

intregii activitati fiind realizata exclusiv de Consiliul de Administratie. 

 

2. Situatia finaciar-contabila  

Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii 

nr. 82/1991 republicată şi cu OMF 3055/2009.  

O prezentare sintetică a rezultatelor financiare pentru anul 2016 se regăseşte 

în tabelele de mai jos: 

2.1. Bilanţ contabil încheiat la 31.12.2016: 
 

ACTIV PASIV 

1. Active imobilizate 4.525.690 1.    Capitaluri proprii 4.627.406 

2. Active circulante 106.855 2. Datorii 5.139 

3. Cheltuieli in avans  3. Venituri in avans  

 TOTAL ACTIV 4.632.545  TOTAL PASIV 4.632.545 

 

In anul 2016 capitalul social a fost majorat cu 55.000 lei. 
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2.2. Contul de profit şi pierdere închiat la 31.12.2016: 

 

 În anul 2016 S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND 

MEDICAL INFORMATICS  S.A. nu a înregistrat profit. 
 

Nr.crt. DENUMIREA INDICATORILOR VALOARE 

1 Venituri din exploatare  

2 Venituri financiare  

3 Venituri extraordinare  

I TOTAL VENITURI  

4 Cheltuieli de exploatare 35.035 

5 Cheltuieli financiare  

6 Cheltuieli extraordinare  

II TOTAL CHELTUIELI 35.035 

III PIERDERE (I-II) 35.035 

 

                                                       

Consiliul de administratie 

 

Membrii: 

 

 1. Janosi-Rancz Zoltán                    _________________ 

 2. Kikeli Szabolcs                            _________________ 

   3. Miheţ Florina Daniela                 _________________ 

   4. Moldovan Ovidiu                         _________________ 

 

 


