
Homepage /  Depozite clasa A / Ploiesti Industrial Parc

Descriere
Ploiesti Industrial Parc s-a infiintat la inceputul anului 2002 – atunci
cand majoritatea marilor intreprinderi erau in curs de restructurare, rata
somajului inregistra un nivel ingrijorator si situatia economico-sociala la
nivelul judetului Prahova era din ce in ce mai nefavorabila.
S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. obţinut titlul de parc industrial în anul
2003, prin Ordinul nr. 538/25.09.2003 al Ministerului Administraţiei şi
Internelor. 
Evolutia parcului a fost una foarte rapida si constant crescatoare.

Ploiesti Industrial Parc este unul dintre cele mai mari parcuri industriale
din Romania. Ca societate-administrator a acestui parc, suntem

Ploiesti Industrial Parc 100213 Ploiești, Soseaua Ploiesti-Targoviste, km 8,
Str. Sferei 1

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

750.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -

2

100213 Ploiești, Soseaua Ploiesti-Targoviste, km 8,
Str. Sferei 1

Depozit disponibil:

750.000 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : -

Depozit disponibil : 750.000 m

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-
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organizati ca societate pe actiuni, avand ca unic actionar Consiliul
Judetean Prahova. Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2001

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces direct autostradă

Building name: 1

Warehouse space

Office space

Technical
parameters

Water availability



Light production
Power supply
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