
Stimate	domn,	
	
Am	citit	cu	un	uşor	amuzament	întrebările	puse	de	dumneavoastră	în	legătură	cu	
activitatea	 diferitelor	 societăţi	 comerciale	 cu	 care	 am	 avut	 sau	 am	 legătură.	 În	
primul	 rând,	 nu	 înţeleg	 calitatea	 şi	 interesul	 care	 determină	 aceste	 întrebări,	
referitoare	 exclusiv	 la	 activitatea	 mea	 privată,	 în	 cadrul	 companiilor	 private	
deţinute	de	familia	mea.	
	
Întrebările	dvs.	 fac	referire	 la	situaţii	 şi	circumstanţe,	ca	şi	cum	ele	ar	exista	 în	
realitate,	 deşi	 nu	 aţi	 făcut	 minimul	 efort	 să	 verificaţi.	 Singura	 dumneavoastră	
“documentare”	pare	să	fie	reprezentată	de	discuţii	cu	“surse”,	reale	sau	inventate.	
TOATE	 documentele	 de	 care	 aţi	 fi	 avut	 nevoie	 pentru	 documentare	 sunt	
disponibile	public,	cred	că	era	nevoie	doar	să	le	solicitaţi.	În	acest	context,	cred	că	
ar	fi	corect	să	reluaţi	cu	seriozitate	documentarea	şi	să	publicaţi	orice	material	în	
legătură	cu	activitatea	mea	numai	după	ce	situaţiile,	circumstanţele	la	care	faceţi	
referire	se	vor	dovedi	reale	şi	după	ce	corectaţi	o	seamă	de	afirmaţii	eronate	din	
corpul	întrebărilor.	
	
Deşi	 am	 pus	 erorile	 esenţiale	 pe	 care	 le	 conţin	 întrebările	 atât	 pe	 seama	
deficienţelor	 serioase	 de	 tehnică	 de	 documentare,	 	 cât	 şi	 pe	 seama	 lipsei	 dvs.	
complete	de	pregătire	şi	experienţă	în	domeniul	economic,	cred	că	din	formularea	
lor	e	evident	pentru	oricine	că	nu	urmăriţi	informarea	publică,	ci	–	ca	şi	până	acum	
–	defăimarea	mea	ca	persoană.	
	
Pentru	cazul	 în	care	aţi	 insista	 în	demersul	dvs.	de	a	publica	un	material	bazat	
exclusiv	pe	“surse”,	voi	încerca	“să	vă	ajut”	să	vă	lămuriţi,	aşa	cum	aţi	solicitat	prin	
adresa	dvs.,	cel	puţin	în	câteva	chestiuni	de	principiu,	pentru	că	o	serie	de	detalii	
de	care	păreţi	interesat	ar	dura	prea	mult	să	vi	le	explic	şi	ne-am	plictisi	amândoi.	
	
În	primul	rând,		
Nu	 am	 fost	 şi	 nu	 sunt	 directorul	 Parcului	 Industrial	 Sibiu	 SA.	 Pentru	 orice	
companie,	puteţi	afla	reprezentanţii	legali	interogând	Registrul	Comerţului	(nu	e	
nevoie	să	vă	deplasaţi,	se	poate	face	online).	
	
Sunt	în	schimb	fondatorul	acestei	companii	în	anul	2001,	când	au	fost	puse	bazele	
la	Sibiu,	în	colaborare	cu	conducerea	de	atunci	a	Consiliului	Judeţean,	pentru	două	
parcuri	industriale:	Şura	Mică	şi	Şelimbăr.	Primarii	şi	Consiliile	Locale	din	aceste	
comune	au	avut	viziunea,	se	pare	corectă,	a	ceea	ce	va	urma	şi	s-au	străduit	să	facă	
atractive	comunele	lor	pentru	investitori	mari.	Au	înțeles	adică	pentru	ce	exista	o	
lege	a	parcurilor	industriale,	cât	de	importante	sunt	locurile	de	muncă	și	cum	iși	
pot	crește	sursele	de	venit	fară	să	pune	taxe	noi	(prin	venituri	indirecte).	
Modalitatea	de	constituire	este	similară,	suprafeţele	terenurilor	pentru	care	s-a	
obţinut	 titlul	 de	 parc	 industrial	 sau	 valoarea	 de	 evaluare	 a	 acestora	 sunt	 de	
asemenea	asemănătoare	(autorităţile	publice	nu	“cer”	ceva	pe	un	bun	public,	ci	îl	
evaluează	 prin	 expertize	 reglementate	 de	 lege).	 Drept	 urmare,	 vă	 invit	 să	
comparați	rezultatele	celor	două	parcuri	cu	cele	ale	altor	zeci	din	țară	și	poate	să	
scrieți	un	articol	despre	cele	două	modele	de	succes	din	județul	Sibiu	(Judetul	Sibiu	
este	 sigurul	 în	 care	 doua	 comune	 au	 pornit	 un	 parc	 de	 la	 firul	 ierbii,	 nu	 de	 la	
privatizarea	fabricilor	de	stat,	și	au	creat	și	mențin	in	funcțiune	mai	bine	de	1.000	
de	 locuri	de	muncă	 împreuna).	Citind	 legea	186/2013	veți	 constata	 că	un	parc	
industrial	se	infiintează	pentru	a	stimula	investițiile	directe	și	a	crea	noi	locuri	de	
muncă.	



	
În	al	doilea	rând,		
Din	anul	2003,	când	a	fost	aprobată	HCL	Şelimbăr	nr.	94	până	în	anul	2014	sunt	
11	ani,	nu	un	an	aşa	cum	menţionaţi	în	întrebare.	Aţi	ratat	în	documentare	HCL	
75/17.12.2004,	prin	care	PUZ-ul	pentru	parcul	industrial	Şelimbăr	este	aprobat	şi	
terenurile	devin	terenuri	de	construcţie	intravilane.	Drept	urmare,	în	anul	2014	
acestea	NU	mai	aveau	de	10	ani	categoria	de	folosinţă	păşune,	aşa	cum	păreţi	a	fi	
convins.	În	cei	11	ani	(2003-2014),	societatea	a	investit	câteva	milioane	de	Euro	
în	infrastructură,	având	astăzi	în	funcţiune	zeci	de	kilometri	de	drumuri,	reţele	de	
apă	şi	canal,	reţele	de	medie	şi	joasă	tensiune,	reţele	de	hidranţi,	etc.	În	lipsa	lor,	
nici	 o	 companie	 nu	 ar	 fi	 oferit	 nici	măcar	 1	 ban	 pentru	 vreun	 teren	 pe	Dealul	
Mohului.	De	ce	terenurile	de	construcţie	cu	drum	la	perimetru,	apă,	canalizare	şi	
alimentare	cu	energie	electrică	costă	pe	metru	pătrat	mai	mult	decât	metrul	pătrat	
de	păşune,	vă	las	răgazul	să	descoperiţi	singur.	
	
	
În	al	treilea	rând,		
Consiliul	Local	Şelimbăr	deţine	10,66%	din	capitalul	social	al	societăţii,	care	este	
în	 total	 de	 1.432.761	 lei,	 motiv	 pentru	 care	 îi	 revine	 o	 cotă	 de	 10,66%	 din	
profit/pierdere.	 	Astfel,	 în	exemplul	dvs.,	pentru	acest	procent	de	participare	ar	
primi	dividende	în	valoare	de	20.520	lei.	
	
Înţeleg	 pe	 deplin	 că	 aţi	 putea	 avea	 dificultăţi	 în	 lucrul	 cu	 cifrele,	 dar	 sensul	
termenilor	“mai	mare”	şi	“mai	mic”,	cât	şi	regula	de	trei	simplă	îmi	par	universale	
şi	se	învaţă	în	ciclul	primar,	nu	la	ASE.	Deși	e	neconvenabil,	7%	e	mai	mic	decât	
10,66%.	
	
Ca	 să	 înţelegeţi	 mai	 bine	 implicațiile:	 calculând	 7%	 din	 aceiaşi	 sumă	 din	 care	
calculăm	10,66%	ar	 rezulta	 suma	de	13.475	 lei/an	pentru	managementul	 unei	
companii,	 adica	 1.122	 lei	 pe	 luna.	 Vă	 las	 să	 trageţi	 concluziile	 de	 oportunitate,	
cost/beneficiu,	etc.	
	
În	al	patrulea	rând,		
Fiecare	acţionar	îşi	poate	evalua	dacă	merită	sau	nu	să	mai	deţină	acţiuni	la	vreo	
companie.	Oricum,	acţiunile	“nu	se	împart”	ci	se	vând	şi	cumpără.		
	
În	legătură	cu	deţinerea	de	acţiuni,	de	către	mine,	informaţia	este	falsă.	Dacă	vreun	
fost	acţionar	(ca	în	mai	toate	documentările	dvs.,	baza	o	reprezintă	şi	aici	sursele	
anonime…)	a	vândut	acţiunile	deţinute	e	în	deplin	drept	să	vă	spună	cui,	cu	cât	şi	
orice	altceva	crede	de	cuviinţă.		
	
Acţiunile	îşi	schimbă	proprietarul	doar		prin	acte	de	vânzare-cumpărare,	nu	sunt	
“împărţite”	aşa	cum	pare	că	vă	imaginaţi.	Mai	mult,	nu	ştiam	că	eu	sau	alţi	sibieni	
avem	obligaţia	să	vă	raportăm	ce	deţinem	şi	ce	nu,	şi	nu	ştiam	de	asemenea	că	
puteţi	invoca	nume	şi	persoane	pe	bază	de	discuţii	reale	sau	inventate	pe	care	le-
aţi	fi	avut,	fără	să	le	cereţi	acordul	sau	să-i	intrebați	direct.			
	
Oare	v-aş	putea	şi	eu	întreba,	ca	exercițiu,	 	dacă	sunteţi	acţionar	sau	implicat	în	
scandalul	Unifarm,	câte	acţiuni	deţineţi	sau	orice	altă	năzbâtie	fără	documentare	
anterioară,	pentru	că	“surse	de	încredere,	anonime”	mi-ar	fi	zis	asta?	
	
	



În	al	cincilea	rând	
Întrebările	referitoare	la	Consiliul	Local	cred	că	ar	fi	bine	să	le	puneţi	Consiliului	
Local	 sau	 Primăriei,	 nu	 mie.	 În	 întâlnirea	 la	 care	 faceţi	 referire	 una	 dintre	
întrebările	 consilierilor	 locali	 de	 la	 Şelimbăr	 a	 fost	 	 cum	ar	putea	 să-şi	 crească	
participarea	 şi	 nu	 invers.	 Parea,	 de	 asemenea,	 că	 Șelimbărul	 ar	 intenționa	 să	
inființeze	al	doilea	parc	industrial…	
	
Deşi	 invocaţi	prezentarea	anuală	 făcută	 în	plenul	Consiliului	Local	Şelimbăr,	nu	
pare	să	fie	de	interes	menționarea	sutele	de	locuri	de	muncă	existente	acolo	de	
mai	bine	de	un	deceniu,	 poate	pentru	 că	necreând	 şi	 finanţând	 ca	 antreprenor		
vreun	 astfel	 de	 loc	 de	 muncă	 în	 cariera	 dvs.,	 vă	 puteţi	 permite	 să	 spuneţi	 cu	
nonşalanţă	ce	e	mult	şi	ce	e	puţin.	
	
Personal,	sunt	foarte	bucuros	că	sunt	atâtea	locuri	de	muncă	în	parcul	industrial,	
încât	dacă	toţi	adulţii	în	vârstă	de	muncă	din	satul	Bungard	(unde	m-am	născut)	
s-ar	angaja	acolo,	ar	mai	rămâne	loc	destul	şi	pentru	vecinii	din	Mohu...	 În	anul	
2020,	în	plină	pandemie,	în	parcul	industrial	de	la	Şelimbăr	au	fost	create	aproape	
100	de	locuri	noi	de	muncă.		
	
Desigur,	aţi	“uitat”	să	menţionaţi	despre	cota	defalcată	din	impozite	încasată	de	
Primăria	 Şelimbăr	 aferentă	 anului	 2020,	 care	 a	 depăşit	 1.500.000	 lei,	 iar	 cea	
încasată	de	către	Consiliul	Judeţean	Sibiu	a	depăşit	700.000	lei.		Companiile	din	
parc	au	avut	o	cifră	de	afaceri	de	peste	100	milioane	Euro,	au	produs	valoare	
adăugată	(TVA)	de	aproape	20	milioane	Euro	şi	au	plătit	salarii	angajaţilor	
în	valoare	de	peste	6	milioane	de	Euro,	cu	toate	că	a	fost	anul	cu	cele	mai	
mari	restricţii	economice	din	istoria	recentă	a	Europei.		În	acelaşi	an	2020,	
valoarea	investiţiilor	noi	a	depăşit	cu	mult	10	milioane	Euro.		
	
În	parc	sunt,	aşa	cum	spuneţi	două	companii	internaţionale	de	logistică,	care	au	
peste	250	de	angajaţi,	ceea	ce	înţeleg	că	vi	se	pare	foarte	puţin	și	nu	comentez.	
	
Nu	e	nevoie	să	aveţi	competenţă	economică	ca	să	“interpretaţi”	activitatea	
unei	 firme:	 vă	 sugerez	 să	 vă	 faceţi	 un	 cont	 gratuit,	 de	 exemplu	 pe	
https://www.risco.ro,	 şi	 veţi	 avea	 acces	 la	 rapoarte	 individuale	 pentru	 o	
firmă,	 cât	 şi	 la	poziţionarea	acesteia	pe	plan	naţional,	 capitalizare,	profit,	
etc.,	în	fiecare	an.	Aţi	lăsa	astfel	analiza	economică	în	seama		celor	care	se	
pricep	 şi	 nu	 aţi	 mai	 crea	 impresia	 că	 “analizaţi”domenii	 despre	 care	 vă	
lipsesc	 informaţiile	 de	 bază.	 Poate	 vă	 va	 mobiliza	 să	 faceţi	 acest	 efort	
informaţia	că	Parcul	Industrial	Sibiu	este	în	top	5	naţional	al	domeniului	său	
de	activitate	de	mai	bine	de	un	deceniu.	
	
În	al	şaselea	rând,		
În	 ceea	 ce	priveşte	 ajutorul	de	minimis	 acordat	de	Consiliul	 Local	 Şelimbăr,	 vă	
sugerez	 să	 verificaţi,	 lucruri	 pe	 care	 aşa	 cum	 spuneţi	 eu	 le	 ştiu	 bine,	 dar	 dvs.	
evident	nu:	Lakeside	Moments	SRL	NU	a	solicitat	şi	primit	ajutor	de	minimis	în	
anii	2018,	2019	sau	2020.	În	fiecare	dintre	aceşti	ani	a	plătit	taxele	şi	impozitele	
locale,	ca	orice	contribuabil	din	România.	Nu	văd	care	ar	fi	problema	dacă	ar	primi	
ajutor	de	minimis	în	baza	unei	legi,	dar	văd	o	problemă	importantă	pentru	dvs.	ca	
“jurnalist”	să	nu	verificaţi	situaţia	printr-o	simpla	întrebare	la	Primăria	Şelimbăr	
sau	la	Consiliul	Concurenţei,	datele	fiind	disponibile	public.	
Ajutorul	 de	minimis	 se	 acordă	 companiilor	 din	 toate	 parcurile	 industriale	 din	
România,	fiind	o	facilitate	națională	instituită	prin	lege,	și	nu	are	nici	o	legătură	cu	



deținerea	de	acțiuni	sau	părți	sociale	de	către	Consiliul	local	respectiv	în	cadrul	
societății	care	deține	titlul	de	parc	și	administrează.	Dacă	Consiliul	Local	Șelimbăr	
vă	 vinde	 de	maine	 acțiunile	 deținute	 in	 cadrul	 Parcului	 Industrial	 Sibiu	 SA,	 va	
continua	să	acorde	ajutor	de	minimis,	însă	nu	va	mai	incasa	dividende	și	nu	va	mai	
fi	implicat	în	decizii,	în	calitate	de	acționar.	
	
În	concluzie,	
Îmi	retrag	întrebarea	pe	care	v-am	trimis-o	pe	mail	(dacă	vă	documentaţi	despre	
Parc,	despre	Camera	de	Comerţ	sau	dacă	doar	continuaţi	să	mă	denigraţi	public)	
pentru	că	sunt	sigur	că	ţinându-vă	de	promisiunea	exprimată	în	scris	de	a	publica	
în	 întregime	punctul	meu	de	vedere,	vom	da	împreună	ocazia	cititorilor	dvs.	să	
răspundă	la	această	întrebare.	
	
Sunt	convins	ca	veţi	 înţelege	decizia	mea	ca	de	data	aceasta	să	apăr	 în	 instanţă	
onoarea,	demnitatea	personală	şi	profesională,	în	legătură	cu	orice	afirmaţie	sau	
“situaţie”	pe	care	o	veţi	prezenta	în	articolul	pe	care	îl	veţi	scrie	sau	în	orice	articol	
viitor.	 Cred	 că	 din	 păcate	 dvs.	 şi	 ziarul	 pe	 care	 îl	 reprezentaţi,	 în	 ceea	 ce	 mă	
priveşte,	 pot	 fi	 un	 bun	 exemplu	 de	 vendetta	 personală	 şi	 încălcare	 a	 regulilor	
minime	 de	 documentare	 şi	 respectare	 a	 dreptului	 celuilalt	 la	 viaţă	 privată,	
imaginea	de	sine,	onoare	şi	probitate	profesională.		
	
Aşa	 cum	 ştiţi,	 pentru	 a	 face	 diferenţa	 clară	 între	 viaţa	 publică	 şi	 viaţa	 privată,	
răspunsul	care	vizează	activitatea	mea	ca	director	general	al	Camerei	de	Comerţ,	
Industrie	 şi	 Agricultură	 v-a	 fost	 trimis	 separat	 şi	 mă	 bazez	 pe	 angajamentul	
dumneavoastră	de	a	le	publica	integral	pe	amandoua,	în	cazul	în	care	veţi	ignora	
toate	invitaţiile	mele	respectoase	la	refacerea	completă	a	documentării.	
	
Cu	stimă,	
Eugen	Iordănescu	


