ANEXA nr.2 la HCJ nr.114/2019

PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ADMINISTRATOR NEEXECUTIV ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA
S.C “PARC INDUSTRIAL MUREȘ”
Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație la S.C „ Parc
Industrial Mureș” pleacă de la rolul acestuia derivat din cerințele contextuale ale
Societății și criteriile ce trebuie îndeplinite, rezultate din Profilul Consiliului de
Administrație, respectiv matricea Consiliului de Administrație, prezentate în Anexa I la
hotărâre.
Astfel, pornind de la viziunea și strategia autorității publice ca Societatea să devină
un vector reprezentativ al dezvoltării regionale sustenabile în zona Transilvaniei,
membrii Consiliul de administrație al Societății vor trebui să aibă capacitatea de a
promova o politică de investiții și management care să faciliteze dezvoltarea economică
în zonă, respectiv atragerea investitorilor și punerea la dispoziția rezidenților Parcului a
unei infrastructuri moderne, necesare dezvoltării afacerii.
Conform Scrisorii de așteptări, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.90/31 iulie 2019, obiectivele și rezultatele așteptate din partea Consiliului de
administrație al S.C Parc Industrial Mureș sunt grupate pe termen scurt, mediu și lung.
Pe termen scurt, până la finalul primului an de mandat se așteaptă din partea
Consiliului de administrație, pe lângă asigurarea unei infrastructuri funcționale pentru
toți rezidenții Parcului, creșterea suprafeței de teren ocupate de rezidenți în Parcul
Industrial (peste 10 ha de teren liber în incinta Parcului), precum și efectuarea
demersurilor pentru identificarea alternativei de ocupare a spațiilor din imobilul
“Incubator de afaceri”.
Pe termen mediu (anul al doilea și al treilea al mandatului) și pe termen lung (ultimul
an al mandatului), obiectivele care se așteaptă a fi îndeplinite se referă la asigurarea
unui grad maxim de ocupare a Parcului, finalizarea Programului de achiziții de noi
terenuri și de extindere/modernizare a utilităților.
Prin Planul de administrare și prin rezultatele ce se estimează a fi obținute în perioada
de mandat se vor asigura premisele unei dezvoltări viabile, cu îmbunătățirea serviciilor
asigurate de S.C Parc Industrial Mureș S.A.
Conform dezideratelor prezentate mai sus, s-a întocmit matricea noului Consiliului de
administrație (prezentată în Anexa la Profilul Consiliului de administrație din Anexa I la
prezentul proiect de hotărâre)
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De asemenea, la întocmirea matricei s-a ținut cont de modificările legislative cu privire
la studiile necesare pentru ocuparea funcțiilor din Consiliul de administrație, în special
cele referitoare la membrii Comitetul de audit.
În acest context, trebuie respectate atât prevederile art.28 alin.3-7 din OUG
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cât și prevederile
art.65 referitoare la competențele Comitetului de audit din Legea nr.162/2017 privind
auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și
de modificare al unor acte normative.
Astfel, conform art.28, alin.(3) din OUG 109/2011,
“ Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii
economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de
audit sau financiar de cel puțin 5 ani”, în timp ce, conform art.65 alin.(3) din Legea
nr.162/2017,
“ Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în
domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare
pentru domeniile respective”.
Raportat la criteriile stabilite în matrice și pragurile minime rezultate, analizându-se
profilul actualilor membri ai Consiliului de administrație al Societății, membrii care au
fost validați în procesul de evaluare al mandatului de 4 ani încheiat la data de
1.02.2019, s-a constatat că, din cei 5 membrii ai Consiliului de administrație, doar 4
îndeplinesc condiții legale de ocupare a funcțiilor de administrator pentru un nou
mandat.
Postul vacant pentru care s-a declanșat procedura de selecție prin Hotărârea nr.7/2019
a Adunării Generale a Acționarilor S.C Parc Industrial Mureș S.A este postul de
administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit, având ca cerință studii
economice și care “trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului
statutar, dovedite prin documente de calificare în domeniile respective.”
Acesta va fi totodată, reprezentant al Consiliului Județean Mureș, în calitate de
autoritate tutelară.
Referitor la ceilalți 4 membri ai noului Consiliu de administrație, aceștia dețin în
prezent funcții de administratori provizorii conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.90/31 iulie 2019, după cum urmează:
-

dl.Nagy Istvan-administrator executiv și director;

-

dl Moldovan Claudiu Dumitru, administrator neexecuti;

-

dl.Călugăr Ioan Daniel, administrator neexecuti;

-

dl.Filimon Vasile, administrator neexecutiv.

Pornind de la obiectivele și rezultatele prevăzute în Scrisoarea de așteptări aprobată
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90/31.07.2019, Consiliul de administrație
al S.C. Parc Industrial Mureș va elabora și aproba în termen de 30 de zile de la numire,
Planul de administrare, pe care-l va înainta în termen de 5 zile de la aprobare,
Consiliului Județean Mureș, împreună cu propunerea privind obiectivele și indicatorii de
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performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, în vederea
negocierii și aprobării.
În condițiile prezentate mai sus, se impune demararea procedurii de selecție pentru
postul vacant: administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit.
Condițiile minime obligatorii ce urmează a fi îndeplinite de către candidați, pentru
postul de administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit, reprezentant al
autorității tutelare în Consiliului de administrație al S.C. Parc Industrial Mureș S.A. sunt
următoarele:
Condiții generale:
a) să aibă cetățenia româna, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europe sau
a statelor aparținând Spațiului conomic uropean si domiciliul în România;
b) să cunoască limba română (scris si vorbit);
c) să aibă capacitate deplina de exercitiu;
d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează,
atestata pe bază de documente medicale
e) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publica sau să nu-i fi fost încetat contractul
individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
f) să nu fi desfășurat activitate de poliție politica, astfel cum este definita prin
lege;
g) sa nu fie persoană incapabilă, potrivit legii, ori care a fost condamnată pentru:


gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune,
delapidare,mărturie mincinoasa, dare sau luare de mita;



infracțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;



infracţiunea de bancrută simplă, infracţiunea de bancrută frauduloasă,
infracţiunea de gestiune frauduloasă, infracţiunea de delapidare.

h) să nu aibă înscrise în cazierul fiscal faptele sancţionate contravenţional sau penal
de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina
financiară, aşa cum sunt prevăzute de art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2015
privind cazierul fiscal;
i) candidații - persoane fizice pot exercita concomitent cel mult 3 mandate de
administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau
întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
Condiții specifice:
a) să fie absolvent de studii universitare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
următoarele domenii de licență:
- Contabilitate;
- Economie sau
- Finanțe;
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b) să dețină calitatea de expert contabil sau auditor financiar;
c) să aibă o experienţa de cel puţin 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului;
Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați conform
criteriilor și pragurilor minime derivate din matricea consiliului de administrație,
prezentată în Anexa I la Hotărâre.

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier Comp.Patrimoniu, Serv.Publice și Guvernanță Corporativă
Șef serviciu: Elena Popa/2.ex.
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