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Descriere
PTIGN

PTIGN a luat fiinta prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
576/24.10.2003. Este un parc de tip greenfield constituit pe fosta
platforma industriala a societatii de textile Dunareana.
Societatea administrator a parcului este SC PTIGN SA, societate pe
acţiuni înregistratã la Registrul Comerţului al judeţului Giurgiu cu nr.
J52/350/04.12.2002, care are ca obiect principal de activitate, conform

Giurgiu-Nord Technological
and Industrial Park

Giurgiu, Sos. Bucuresti 351

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m2

Giurgiu, Sos. Bucuresti 351

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  5 €/m  + TVA

2

2

Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 10000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Codului CAEN nr. 8413 – “Reglementarea si eficientizarea activitatilor
economice”. Activitatile secundare prevazute in obiectul de activitate
sunt: Distributia energiei electrice – CAEN 3513, Distributia
combustibilor gazosi prin conducte – CAEN 3522, Inchirierea si
subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – CAEN 6820, C
ercetare dezvoltare in biotehnologie – CAEN 7211, Activitati de testare
si analize tehnice – CAEN 7120.
Forma juridicã a societãţii este de societate pe acţiuni cu capital privat
depus de societati comerciale si institutii ale statului din fonduri proprii.
Durata de functionare este de 30 ani, începând de la data înmatriculãrii
la Registrul Comerţului cu posibilitatea prelungirii.
PTIGN este membru in Asociatia Parcurilor Industriale, Tehnologice,
Stiintifice si a Incubatoarelor de Afaceri din Romania (A.P.I.T.S.I.A.R.),
asociatie ce are drept scop promovarea si dezvoltarea parcurilor
industriale, tehnologice, stiintifice si incubatoarelor de afaceri din
Romania, ca instrumente ale progresului economic si ca factor menit sa
stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri in plan national, european si
mondial.”

Descrierea localizării
Distanţa faţã de capitalã este de 65 km iar faţã de Aeroportul Otopeni
de 75 km;
PTIGN se aflã la 3 km de portul Dunãrean din Giurgiu;
Vama Giurgiu se aflã la 1 km de PTIGN;
PTIGN are ieşire la calea feratã Giurgiu-Nord.

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2  -  5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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