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TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA 

 
     
 

Programul de investiții aferent exercițiului financiar 2019 
 

 
În exercițiul financiar 2019 Transilvania Leasing și Credit își propune să efectueze următoarele 
obiective de investiții, finanțate din surse proprii : 

 
Obiectiv investiții Valoare 

estimată 
RON 

Surse de 
finanțare 

1 Modernizare infrastructură hardware 40.000 Proprii 
2 Modernizare  infrastructură software  70.000 Proprii 
3 Achiziție autovehicul  70.000 Proprii 
4 Investiții neprevăzute  60.000 Proprii 
TOTAL 240.000  

 
Obiectiv 1 – Modernizarea infrasctructurii hardware vizează dotarea a șapte stații de lucru 
individuale cu echipamente IT noi prin achiziția de computere tip desktop, monitoare, inclusiv 
partea de licențiere a sistemului  de operare respectiv Office, precum și creșterea nivelului de 
securizare a  rețelei prin achiziția unui dispozitiv de tip firewall.  
 
Obiectiv 2 – Modernizare infrastructură software vizeză update și extindere implementare 
software existent ERP (Enterprise Resource Planning), care asigură gestiunea și coordonarea 
integrată a proceselor și fluxurilor specifice companiei noastre, în vederea optimizării acestora. 
 
Obiectiv 3 – Achiziție autovehicul vizează înlocuirea unui autovehicul existent, cu o vechime de 
peste 12 ani, folosit în desfășurarea activității curente a societății, cu unul nou. 
 
Obiectiv 4 – Investiții neprevăzute vizează acele posibile investiții de realizat în exercițiul 
financiar următor, care nu au fost identificate la momentul aprobării programului de investiții, 
a căror necesitate survine ulterior abrobării, iar angajarea lor se realizează prin decizie a 
Consiliului de administrație. 
 
Supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programul de investiții pentru 
exercițiul financiar 2019 cu obiectivele descrise mai sus. 

 
           

Președinte al Consiliului de Administrație,         
Dr. ec Iulian STAN 

 
 
Director general, 
Dr.ec. Ioan MANEA 
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