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                                                                                                              ANEXĂ LA H.C.L. NR. 27/2022 

 
PLAN DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

AL S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
PENTRU PERIOADA 2021-2025 

 
 

I. INTRODUCERE 
 
 S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. este persoană juridică română 
şi este înfiinţată ca societate cu răspundere limitată în conformitate cu legislaţia română 
aplicabilă şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv. 
 
Asociatul unic al societății este MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC prin Consiliul local al 
municipiului Târgu Secuiesc, cu sediul în judeţul Covasna, localitatea Târgu Secuiesc, Piaţa 
Gábor Áron nr. 24, C.I.F. 4201813. 
 
Sediul principal al societății este declarat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării F.N., 
județul Covasna (în incinta parcului industrial nr. 2).  
 
Activitatea S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. este definită prin legislația 
specifică, respectiv: 

1. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 
2. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale; 
3. Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale; 
4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 
 

 
Societatea are, în principal, următoarele obiecte de activitate: 

- activitatea principală:  
CAEN 68 – TRANZACŢII IMOBILIARE 
CAEN 683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract   
CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – 

activitatea de administrare a parcurilor industriale 
- activități secundare: 
CAEN 3512 Transportul energiei electrice  



Page 2 of 12 
 

CAEN 3513 Distributia energiei electrice 
CAEN 3514 Comercializarea energiei electrice 
CAEN 3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte 
CAEN 3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte 
CAEN 9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 
 

             Prezentul plan de administrare a fost elaborate, în accord cu prevederile art. 30 (1) 
din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, de către consiliul de administrație. 
 
 Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a 
societății pe durata mandatului consiliului de administrație, în vedera atingerii obiectivelor 
și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandate. 
 
 Suprafața de teren administrată de societate în prezent este de 6,4901 ha în cadrul 
Parcul Industrial ”EPURARE” și 7,28 ha în cadrul Parcul Industrial ”IFET”. Principalele 
activități desfășurate de agenții economici, rezidenți aflați în parc sunt: prelucrarea 
mecanică prin aschiere, pentru realizarea de produse unice pentru partenerul german 
F.E.E. (partener Volkswagen); montaj piese plase tehnice, fabricarea materialelor plastice 
în forme primare; fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului; lucrări 
tipografice, design vectorial și raster, precum comercializarea produselor de papetărie, 
birotică; fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi saibe, 
etc. 
 
 În linie cu principiile enunțate, în viziunea autorității tutelare, activitatea S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. trebuie să fie definită prin: 

- profesionalism și performanță; 
- transparență și predictibilitate; 
- etică și integritate. 

 
Toate acestea ar trebui să conducă la un comportament de piață care să îmbunătățească 
încrederea în integritatea societății și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate. 
 
II: CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 
 
 S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. este persoană juridică română 
şi este înfiinţată ca societate cu răspundere limitată în conformitate cu legislaţia română 
aplicabilă şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv. 
 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. este întreprindere publică, în sensul 
dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011. 
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Administrarea S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. se face în sistem unitar, 
conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. 
 
ORGANELE DE CONDUCERE ale S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. sunt: 

a) Consiliul de Administrație; 
b) Directorul general. 

 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. este administrată de un Consiliu de 
Administrație format dintr-un număr de 3 (trei) administratori. Numirea membrilor 
Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă. 
 
Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Asociatul unic, 
conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 
 
Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, respectiv pe perioada 2021-2025. 
Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși în condițiile legii. 
 
Societatea este condusă și administrate de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 
membri; Consiliul de Administrație este format din: 

              - dl. Gábor Balázs, cetățean român, născut la data de 05.08.1989, în 
mun.Tg.Secuiesc, jud.Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str.Achim Andrei nr.18, bl.1, 
sc.A, et.3, ap.7, jud.Covasna, identificat prin C.I. seria KV nr.244600, eliberat de SPCLEP 
Tg.Secuiesc la data de 24.12.2010, CNP 1890805141814, 

           - d-na Nagy Gabriella, cetățean român, născută la data de 21.07.1989, în 
mun.Tg.Secuiesc, jud.Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str. Constructorului nr.3, 
bl.5, sc.A, ap.15, jud.Covasna, identificată prin C.I. seria KV nr.382185, eliberată de 
SPCLEP Tg.Secuiesc, la data de 27.09.2016, CNP 2890721141812, 

         - dl. Fejér Áron, cetățean român, născut la data de 31.12.1984, în mun.Tg.Secuiesc, 
jud.Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str. Gării nr.36, bl.36, sc.A, et.1, ap.7, 
jud.Covasna, identificat prin C.I. seria KV nr.336359, eliberată de SPCLEP Tg.Secuiesc, la 
data de 25.07.2014, CNP 1841231141818. 

Hotărârile vor fi adoptate cu votul reprezentând majoritatea absolută, adică jumătate plus 
unu din numărul total al voturilor.  

Consiliul de Administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va 
respecta întotdeauna hotărârile Asociatului unic, pe care le va duce la îndeplinire întocmai. 
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Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile 
pentru realizarea obiectului de activitate al societății. 
 
În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitete consultative de audit, de 
nominalizare și remunerare, prevăzute de dispozițiile art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011. 
 
Consiliul de Administraţie va exercita toate drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform legii, 
a Adunării Generale a Societăţilor Comerciale cu răspundere limitată şi conform Hotărârii 
Asociaților: 

- aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi; 
- elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară a societăţii; 
- rezolvă problemele de conducere şi orice sarcini ale societăţii conform Legii.  
- aprobă încheierea de contracte de închiriere, stabileşte tactica de marketing; 

 
Consiliul de Administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, 
numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori, 
care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie, prin 
concurs. 
 
Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru:  

- realitatea vărsămintelor; 
- existenţa reală a dividendelor; 
- existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea corectă a lor; 
- respectarea şi îndeplinirea hotărârilor aduse de asociați; 
- stricta îndeplinire a îndatoririlor ce sunt impuse prin lege şi actul constitutiv. 

 
Reprezentarea şi administrarea societăţii comerciale se realizează de către administratori 
în limitele competenţelor stabilite de asociați. 

 
În cadrul Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul 
consiliului, se analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, 
premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin 
Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual sau prin Planul de administrare ca instrument de 
conducere.  
 
Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează trimestrial, stabilirea 
gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale. 
 
Membrii Consiliului de administratie au obligația să înștiințeze Asociatul unic, în cazul în 
care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți. 
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Membrii Consiliului de Administrație au obligația să întocmească și să înainteze Asociatului 
unic informațiile din raportările prevăzute de Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.   
nr.  109/2011  privind  guvernanța  corporativă  a  întreprinderilor  publice,  cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Astfel, comunicarea dintre autoritatea publica tutelară și întreprinderea publică se va face 
periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor și la 
evoluția indicatorilor de performanță. 
 
III. MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE 
 

MISIUNEA S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. - atragerea de 
investitori şi susţinerea mediului de afaceri local și ca rezultat direct, crearea de noi locuri 
de muncă pe teritoriul Municipiului Târgu Secuiesc. 

VIZIUNE – Pentru perioada 2021-2025, se urmărește continuarea liniei de dezvoltare a 
societății prin respectarea și îmbunătățirea obiectivelor pe care S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. și le-a asumat în concordanță cu viziunea și 
misiunea societății. Viziunea societătii, realizabilă pe termen mediu și lung, conturează o 
companie puternică, ale cărei caracteristici sunt transparența, calitatea și performanța. 
Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului 
înconjurător, decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și 
doleanțele clienților săi. 
 

Principalele obiective și direcții de acțiune care stabilesc cadrul pentru direcția de 
implicare a S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în ceea ce privește 
dezvoltarea economică locală și regională sunt: 

1. Construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea 
și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în 
Parcurile Industriale în următorii 4 ani, după cum urmează: 

a. Parcul Industrial Ifet:  în prezent conține 4 hale. Începerea construirii a 
2 clădiri și crearea de 72 noi locuri de către investitori.  

b. Parcul Industrial Epurare: începerea construirii a 3 hale și crearea de 
90 noi locuri de muncă de către investitori.    

2. Permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o 
reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață. 

3. Facilitarea dezvoltării de noi investiții. 
4. Adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile generale de companiile 

rezidente. 
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5. Menținerea / Asigurarea unui grad maxim de ocupare a Parcurilor Industriale. 
6. Asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potențialilor 

investitori. 
7.  Valorificarea activelor locale. 
8.  Generarea de noi oportunități de angajare. 
9.  Încurajarea inovației. 
10.  Colaborarea cu structurile guvernamentale pentru elaborarea unei strategii 

pentru parcurile industriale. 
11.  Asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers și prosper. 
12.  Diversificarea și completarea serviciile oferite de S.C. PARCURI INDUSTRIALE 

TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
13.  Colaborarea cu autorități locale. 
14.  Acțiuni de socializare cu rezidenții S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-

SECUIESC S.R.L. pentru consolidarea networking-ului existent – întâlniri 
informale. 

Datorită activităților desfășurate, S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. se 
dezvoltă ca un proiect, care răspunde nevoilor comunității prin menținerea și extinderea 
unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei 
județului Covasna. 

 

Următoarele rezultate strategice vor fi atinse în următorii 4 ani: 

 FINANCIAR 
o Creșterea profitabilității firmei 

 Valoare țintă: min. 5% pe an 
o Realizarea cifrei de afaceri 

 plafon minim 12.000 lei lunar 
o Venituri totale 

 12.000 lei plafon minim lunar 
o Durata de recuperare a creanțelor   

 Maxim 60 zile 
o Durata de plata a datoriilor 

 maxim 45 zile 
o Realizarea programului de investiții 

 min. 5.000 lei pe an 
 CLIENȚI 

o Orientarea către client 
o Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților 

și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse 
o Leadership; 
o Implicarea personalului; 
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o Abordarea procesuală; 
o Abordarea managementului ca sistem; 
o Îmbunătățirea continuă; 
o Managementul pe bază de fapte; 
o Relații cu furnizorii reciproc avantajoase. 
o Creșterea numărului de clienți:  

 Parcul Industrial Ifet: minim 2 clienți pe 4 ani;  
 Parcul Industrial Epurare: minim 3 clienți pe 4 ani. 

 
 PROCESE 

          Managementul S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. acordă o atenție 
deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a 
politicii generale a organizației și își propune să atingă obiectivele stabilite, prin 
implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al 
Calității în conformitate cu standardul ISO 9001 și a Sistemului de Control Intern 
Managerial, conform Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice. 

 POTENȚIAL 
o angajarea unui număr de 5 salariați 
o diversificarea paletei de servicii prestate de către companiile din Municipiul 

Târgu Secuiesc 
o creșterea performanței personalului din punct de vedere profesional, tehnic 

și financiar 
 training pentru formare profesională, cel puțin 5 zile pe an pentru 

personalul de conducere creșterea gradului de motivare a 
personalului salariat (financiar, non financiar)  

 elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei și a planului de 
succesiune (target, bonus) 

o îmbunătățirea climatului organizațional 
 dezvoltare chestionar 

 CHELTUIELI 
o Cheltuielile de exploatare a administrării sitului sunt: 

 -cheltuieli de întreținere și reparații; 
 -cheltuieli administrative; 
 -cheltuieli de promovare. 

Cheltuielile administrative, respectiv cele de întreținere și reparații sunt legate de servicii 
de deszăpezire și de curățire a spațiilor comune, de întreținerea drumurilor din interiorul 
sitului, întretinerea utilităților, a spațiilor verzi și a gardului, de iluminare stradală și de 
serviciile speciale oferite firmelor din cadrul sitului industrial care cuprinde printre altele, 
consultanță în diferite domenii și servicii de informare. 
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IV. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 
 
Politica de investiții va fi realizată, conform planului de afaceri și a Actului constitutiv al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
 
Pentru perioada 2021-2025 strategia de administrare a S.C. PARCURI INDUSTRIALE   
TÂRGU-SECUIESC S.R.L. cuprinde viziunea și principalele direcții strategice referitoare la 
dezvoltarea întreprinderii publice. 
 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. va manifesta o preocupare continuă 
pentru obținerea satisfacției rezidenților/clienților și prin controlarea activităților și 
proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care 
răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către rezidenți. 
 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. va continua să lucreze îndeaproape cu 
investitorii din parc pentru a menține acest centru de activitate economică complet ocupat,  
vibrant, curat și atractiv. 
 
Pentru realizarea acestui obiectiv, S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. își 
propune următoarele linii de acțiune: 

1. Menținerea unei infrastructuri funcționale și adaptate la nevoile clienților. 
2. Extinderea Parcurilor Industriale. 
3. Realizarea de investiții pentru îmbunătățirea serviciilor oferite. 

 
V. CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L.  
 

S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. menține că serviciile prestate și 
nivelul acestora să corespundă așteptărilor și necesităților comunității, prin menținerea și 
extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității 
economiei județului Covasna. 

 
VI. STRATEGIA DE CONDUCERE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI A 
CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ PE PERIOADA 2021-2025 
 
S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. manifestă o preocupare continua 
pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și proceselor din 
cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde 
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solicitărilor și cerințelor înaintate de câtre clienți. În acest context, societatea 
implementează un sistem de management integrat, urmând în continuare:  

 anticiparea cerințelor clienților și, implicit, înbunătățirea imaginii societății; 
 îmbunătățirea calității serviciilor; 
 consecvența în aplicarea noilor tehnologii în curs de implementare; 
 sporirea numărului utilizatori; 
 creșterea eficienței interne prin organizarea a muncii; 
 reducerea costurilor 

 
Societatea își propune implementarea unei strategii de creștere intensive a pieței prin 
realizarea de campanii de conștientizare a populației privind necesitatea și importanța 
parcului industrial.  Promovarea serviciilor oferite și îmbunătățirea colaborării cu clienți. 
 
Situl industrial este o concentrare de activităti diverse pentru care dezvoltarea durabilă 
necesită o promovare sistematică și profesională a activităților și oportunatăților de afaceri 
oferite de această structură și de către societățile ce activează în cadrul acestuia. 
 
Această activitate de prezentare și promovare se concretizează prin: 

 -realizarea unui plan de marketing (strategie de promovare) pe termen mediu și 
lung;  

 -măsuri de promovare permanentă în presa tipărită, televiziune, radio și internet; 
 -realizarea unui site oficial; 
 -prezentarea sitului industrial și a firmelor partenere pe site-ul oficial; 
 -tipărirea de pliante, broșuri și alte materiale de promovare; 
 -oranizarea periodică a conferințelor de presă pentru promovarea prin intermediul 

mass-media; 
 - realizarea stagiatură pentru tineri  
   -realizarea centru de instruire și incubare  
   - realizarea târguri de cariere 
 -realizarea unui film de prezentare; 

-participare la târguri, expoziții și simpozioane; 
 -organizarea perioadică de întâlniri ale oamenilor de afaceri. 
   -organizarea campaniilor de promovare atât pentru publicul larg cât și pentru 

publicul profesionist  
 
Până la atingerea gradului de ocupare de 100%, se vor întreprinde activități de promovare 
și prezentare permanentă; 
 
După ocuparea 100% a parcurilor, se vor întreprinde activități de informare permanentă. 
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VII. DECLARAȚIA DE MISIUNE A DIRECTORULUI GENERAL 

 Dorim să oferim infrastructuri funcționale și servicii de calitate, în accord cu 
cerințele legale, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptărille 
clienților noștri.  

 Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor 
clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii intersați; 

 Țintim un nivel ridicat de professionalism prin continua instituire a angajaților noști 
pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare; 

 Construim viitorul societății noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, 
stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia, printr-un management competitiv; 

 Vom promova responsabilitatea institutional, protectia și conservarea mediului 
înconjurător.  

 Realizăm investiții pentru îmbunătățirea serviciilor oferite 
 Îndeplinim toate atribuțiile cu maximum de eficiență și eficacitate, conform 

competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările 
legale. 

 Suntem obligați să-l avem o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, 
economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției. 

 Este interzis solicitarea sau acceptare, direct, ori indirect, vreun avantaj ori 
beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care avem. 

 Administratorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea 
ordinii de drept și a bunelor moravuri. 

 Respectăm cu maximă seriozitate, legislația în vigoare. 
 Garantăm confidențialitatea informațiilor. 

 
VIII. PRINCIPIILE  ÎN DOMENIUL DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI 
CORPORATIVE 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, activitatea organelor de administrare trebuie să fie transparentă și 
accesibilă, garantând o bună comunicare. 
 
În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, autoritatea 
publică tutelară așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze 
implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al 
performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și 
responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, 
securizând astfel în bună măsură rezultatele societății. 
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Controlul  intern  este  un proces  la care participă tot personalul societății, inclusiv 
Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea 
următoarelor obiective:  

a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;  
b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;  
c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor 

implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;  
d) protejarea patrimoniului;  
e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și 

procedurile S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.  
 
În vederea indeplinirii acestor obiective, S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L. elaborează și revizuiește periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să 
corespundă necesităților și evoluției societății.  
 
Societatea  va dispune astfel de  un  sistem  adecvat  de  control  intern  asupra  procesului  
de  management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale 
eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor 
constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de 
Administrație și comitetelor specializate. 
 
În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță 
adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu 
toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, membrii organului de 
conducere asigure îndeplinirea permanentă a urmatoarelor cerințe: 

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și 
integritate pe tot parcursul deținerii funcției; 

- asigurarea  cerințelor  guvernanței  corporative:  structura  organizatorică  
transparentă  și adecvată,  alocarea  adecvată  și  separarea  corespunzătoare  a  
responsabilităților,  

- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea 
politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui 
sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri 
operaționale solide care să impiedice divulgarea informatiilor confidențiale; 

- mentinerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament 
profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției 
conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de 
interese); 
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- mentinerea nivelului de competență relevat în matricea de competențe a Consiliului 
de Administrație la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de 
competență individuală a membrilor Consiliului de Administrație; 

- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările 
aplicabile; 

- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice 
societății, strategia și politicile societății, Codul de Etică, normele, procedurile, acordurile si 
convențiile care reglementează activitatea; 

- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de O.U.G. nr. 
109/2011, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate 
concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților; 

- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență ca interesele lor 
personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele 
societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății 
sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a 
conflictelor de interese actuale și potențiale); 
 
Consiliul  de  Administratie  al  S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. este  
responsabil  și  pentru  stabilirea  și  revizuirea principiilor cadrului de administrare a 
activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul 
unui Cod de Etică.  
 
Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le 
aplică în activitatea desfășurată in cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L. Codul de Etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., în vederea creșterii calității serviciilor 
oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a 
valorilor promovate.  
 
Totodată, Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
asigură un cadru adecvat și eficace aferent controlului intern care include funcțiile de 
administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind 
raportarea financiară și contabilitatea. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     SECRETAR GENERAL 
        Papp Gyöngyike       Tóth Csilla-Enikő 
 


