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RAPORTUL  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

pentru exerciţiul financiar 2018 

 

 

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 2018 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: 

 

La nivel administrativ au fost derulate următoarele activități în anul 2018: 

 Consiliul de administratie al societatii s-a intrunit pe parcursul anului 2018 

de 3 ori conform Proceselor verbale in care s-a consemnat ordinea de zi a 

sedintelor (23.02.2018, 15.05.2018, 23.11.2018). De asemenea au fost 

convocate 3 sedinte AGA (27.02.2018, 15.05.2018, 29.11.2018). Aceste 

sedinte au avut ca obiect decizii privind obligatiile fiscale, organizarea si 

functionarea societatii si a polului de competitivitate, valorificarea 

oportunităţilor de finanţare identificate. Procesele verbale ale şedinţelor sunt 
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disponibile şi pe pagina de internet a primăriei. Au fost intocmite si depuse 

la institutiile abilitate documentele financiare obligatorii pentru exercitiul 

financiar 2018. 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.  

 SC The Science City for Research and Medical Informatic SA a asigurat 

posibilitatea accesului la finanțare pentru perioada 2014-2020 la fondurile 

disponibile prin Axa 1 a Programului Operațional Regional dedicată 

infrastructurilor de transfer tehnologic pentru toți membrii LifeTech City; 

 A pus la dispoziție cadrul pregătit pentru elaborarea documentației de 

acreditare ca Centru de inovare si transfer tehnologic; 

 A pus la dispoziție cadrul pregătit pentru elaborarea documentației de 

acreditare ca Parc Științific si Tehnologic; 

 A inițiat demersuri pentru elaborarea procedurilor de lucru si pregătirea 

reglementarilor in conformitate cu cerințele standardului ISO 9001; 

 Activități specifice de corespondență și secretariat.  

 

La nivelul consorțiului LifeTech City au fost derulate următoarele activități în 

anul 2018: 

 

• Au fost organizate întâlniri cu partenerii din Asociația LifeTech City in 

vederea identificării tipurilor de infrastructuri si de dotări pe care dorim sa le 

finanțăm; 

• Au fost identificate noi oportunități de finanțare din fonduri structurale, 

fonduri europene, granturi internaționale în vederea finanțării proiectelor 

definite împreună cu partenerii;  

• Au fost realizate instruiri pentru partenerii din cadrul LifeTech City cu 

privire la instrumentele de finanțare disponibile; 

• A depus in calitate de partener aplicație in cadrul programului Orizont 2020 

gestionat de Comisia Europeana, respectiv in cadrul apelului inDemand 



 

 3 

Health. Aplicația a fost depusa in parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de 

Urgenta Tirgu Mures și Agenția de Dezvoltare Regionala Centru;  

• A obținut finanțare pentru proiectul depus in cadrul apelului inDemand 

Health. in parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgenta Tirgu Mures și 

Agenția de Dezvoltare Regionala Centru. 

 

La nivel de vizibilitate și conectivitate au fost derulate următoarele activități în 

anul 2018: 

• A realizat macheta pentru elemente de vizibilitate ale Asociației LifeTech 

City, respectiv sigla, cărți de vizita, header de corespondenta, roll-up; 

• Urmează a fi definitivate si elemente de site, pagina Facebook, broșura, in 

funcție de calitatea documentației primite de la parteneri.  

 

În trimestrul I al anului 2019 au fost derulate următoarele activități: 

 Initierea procedurilor de acreditare ca si Parc Științific si Tehnologic si ca si 

Entitate de Inovare si Transfer tehnologic; 

 Implementare inDemand Health in parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de 

Urgenta Tirgu Mures și Agenția de Dezvoltare Regionala Centru; 

 Actualizarea elementelor de vizibilitate pentru LifeTech City; 

 Susținerea extinderii LifeTech City; 

In acest context au existat o serie de actiuni care s-au desfasurat, respectiv: 

o Publicare comunicat de presa privind lansarea invitatiei catre entitati 

locale de alaturare la structurile asociatiei LifeTech City; 

o Intalnire in data de 17.01.2019 cu membrii LifeTech City si entitati 

din Tirgul Mures;  

o Intalnire in data de 23.01.2019 cu membrii LifeTech City si entitati 

din Tirgul Mures;  

o Pregatirea dosarelor de inscriere impreuna cu entitatile care si-au 

exprimat acordul de inscriere in cadrul structurilor asociatiei LifeTech 

City. 
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 Actualizarea actelor administrative ale Asociației LifeTech City 

 Organizarea de întâlniri periodice cu membrii LifeTech City în vederea 

identificării de noi proiecte și parteneriate; 

Au fost derulate intalniri de lucru in vederea pregatirii aplicatiei de finantare 

pentru apelul de proiecte lansat in cadrul Programului Operational Regional 

2014-2020.  

 Acțiunile de pregătire a noi proiecte spre finanțare; 

o Pregatirea cererii de finantare pentru apel deschis in cadrul Axei 

1/POR 2014-2020 si colectarea documentatiei de la parteneri; 

 Initierea demersurilor cu ADR Centru pentru organizarea unui eveniment si 

invitarea reprezentatilor de la Comisia Europeana/Joint Research Center in 

Tirgu Mures; 

 Obtinerea semnaturii electronice CertSign si deschiderea contului MySMIS 

pentru SC THE SCIENCE CITY AND RESEARCH FOR MEDICAL 

INFORMATICS; 

 Realizarea demersurilor la OI/AM pentru prelungirea apelului de proiecte in 

cadrul Axei 1/POR 2014-2020; 

 Reconfirmarea membrilor in cadrul Comitetului Regional de Planificare 

Centru; 

 Transmiterea propunerilor privind grupurile de lucru tematice relevante 

pentru regiunea Centru: 

o cercetare, inovare si transfer tehnologic 

o tehnologie, IT si telecomunicații, medicina si științele vieții 

o energie, mediu si schimbări climatice 

o comunități inteligente si dezvoltare urbana durabila 

o capacitate administrativa si consolidarea instituțiilor 

 Pregătirea de proiecte în parteneriat între membrii asociației; 

 Crearea unui Parc Științific si Tehnologic în domeniul medical, al științelor 

vieții și al medicinei informatice; 
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o Definirea contractului de asociere in participatiune pentru entitatile 

care adera la Parcul Stiintific „Lifetech Science Park”; 

o Pregatirea dosarelor de inscriere impreuna cu entitatile care si-au 

exprimat acordul de inscriere in cadrul Parcului Stiintific „Lifetech 

Science Park”; 

 Participarea la invitatia ADR Centru in vizita la Parcul Stiintific Postdam -

Golm, din Germania. 

 Informarea partenerilor privind oportunități de finanțare.  

 

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 2018 se regăseşte 

în tabelele de mai jos: 

 

2.1. Bilanţ contabil încheiat la 31.12.2018: 
 

ACTIV PASIV 

1. Active imobilizate 4.517.670 1.    Capitaluri proprii 4.525.919 

2. Active circulante 13.388 2. Datorii 5.139 

3. Cheltuieli in avans  3. Venituri in avans  

 TOTAL ACTIV 4.531.058  TOTAL PASIV 4.531.058 

 

In anul 2018 capitalul social  nu a fost majorat. 

 

2.2. Contul de profit şi pierdere închiat la 31.12.2018: 

 

 În anul 2018 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 75.569 

5 Cheltuieli financiare  
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6 Cheltuieli extraordinare  

II TOTAL CHELTUIELI 75.569 

III PIERDERE (I-II) 75.569 

 

                                                       

Consiliul de administratie 

 

Membrii: 

 

 1. Janosi-Rancz Zoltán                    _________________ 

 2. Kikeli Szabolcs                            _________________ 

   3. Miheţ Florina Daniela                 _________________ 

   4. Moldovan Ovidiu                         _________________ 

 

 


