
 
 

 
 

HOTĂRÂREA  nr. 7 din 07.05.2013 
A ADUNĂRII  GENERALE A AC ŢIONARILOR 

S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND  
MEDICAL INFORMATICS S.A. 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru  
proiectul  “Strategia de Marketing a Polului de Competitivitate  

pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi informatic ă medicală” 
 

Adunarea Generala a Acţionarilor S.C. The Science City For Research And 
Medical Informatics S.A., întrunită în şedinţă extraordinară la data de 07.05.2013, 

Având în vedere scrisoarea de acceptare a pachetului integrat transmisă de 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea 
Competitivității Economice” pentru Etapa II de evaluare a Polului de Competitivitate 
pentru cercetare-dezvoltare în medicină și informatică medicală, precum și a faptului 
că acesta a obținut în urma etapei I de evaluare un punctaj de 87,5 puncte, fiind al 
șaselea Pol de Competitivitate din totalul celor 22 de Poli care s-au clasificat în Etapa 
II de evaluare, precum și argumentele incluse în cadrul expunerii de motive care 
însoțește prezenta Hotărâre, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 republicata privind societatile 
comerciale, 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă cererea de finanţare pentru proiectul “  Strategia de Marketing 
a Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi 
informatică medicală” , în valoare de 788,449.84  lei. 
 Art.2. Se aprobă cofinanţarea S.C. The Science City for Research and Medical 
Informatics SA pentru proiectul “Strategia de Marketing a Polului de Competitivitate 
pentru cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi informatică medicală”  cu suma 
de 147.251,32 lei. 
  Art.3. Se aprobă susținerea de către S.C. The Science City for Research and 
Medical Informatics SA a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada 
implementării proiectului. 
 Art.4. Se aprobă asigurarea de către S.C. The Science City for Research and 
Medical Informatics SA a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile 
structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către S.C. The 
Science City for Research and Medical Informatics SA până la rambursarea 
cheltuielilor de către Autoritatea de Management. 
            Art.5. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se Cu aducere spre 
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește conducerea societății S.C. The 
Science City for Research and Medical Informatics SA. 

Preşedinte de şedinţă                                                           
MIHE Ţ FLORINA DANIELA  


