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0322 – Acvacultura în ape dulci
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului
0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţiamineralelor
2332 – Fabricarea cărămizilor, tiglelor şi a altor produse pentru construcţii din argilă arsă.
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2363 – Fabricarea betonului
2364 – Fabricarea mortarului
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2433 - Producţia de profile obţinute la rece
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2562 - Operaţiuni de mecanică generală
3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea maşinilor şiechipamentelor industriale
3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenşiale
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 - Construcţia de Poduri şi tuneluri
4221 - Lucrării de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrării de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 – Construcţii hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 - Lucrării de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrării de instalaţii pentru construcţii
4331 - Lucrării de ipsoserie
4332 - Lucrării de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugraveli şi montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a
4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentruautovehicule
4532 – Comerţ cu amănuntul de piese şiaccesorii pentru autovehicule
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemons şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor
sanitare
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
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5220 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5590 - Alte servicii de cazare
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision saucontract
7022 - Activităţi de consultanţă pentruafaceri şi mamagement
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a
8020 - Activităţi de servicii privinds istemele de securizare
8110 - Activităţi de servicii suport combinate
Alte lucrări:
• Producerea şi comercializarea produselor fabricate de societate (asfalt, produse bituminoase, emulsie,
nisip, pietriş, prefabricate);
• execuţia de lucrări şi instalaţii tehnologice în construcţii ca: amenajări şi deschideri de cariere,
balastiere, staţii de concasare, sortare, fabrici de beton, fabrici de aslfalt, fabrici de emulsie şi
prefabricate;
• efectuarea oricăror alteo peraţiuni productive, comerciale şi de service legate direct sau indirect de
obiectul de activitate, inclusiv reprezentanţa, intermediere, consignaţie şi contrapartidă;
• servicii de reparare utilaje şi mijloace de transport;
• import-export;
• realizarea de acţiuni cu caracter social pentru personalul propriu şi pentru membrii familiei acestora.
CAP. 3. ATRIBUȚIILE SOCIETĂȚII
3.1. Utilizeaza eficient resursele societății legate de: materii prime și materiale, dotare, forța de muncă,
resurse financiare și informaționale, aplicarea managementului modern;
3.2. Elaboreaza programe speciale pentru valorificarea resurselor, utilizarea raționala a capacităților de
producție, mărimea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producșie;
3.3. Asigură pe baze rentabile toate activitățile, de conducere, de producție, de administrare prin
aplicarea de structuri flexibile, raționalizarea sistemului informațional, perfecționarea continua a tuturor
activitatilor, lucrărilor din sectii;
3.4. Asigură realizarea producției conform programelor, coroborate cu cerintele pieții, în termenele
contractuale;
3.5. Stabilește măsuri pentru realizarea producției cu cheltuieli minime, întreținere și reparații de bună
calitate, perfecționarea personalului, optimizării activității și exploatare rațională a dotării;
3.6. Asiguăa aplicarea normelor de protecție a muncii în vederea prevenirii accidentelor de muncă si a
imbolnavirilor profesionale, aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, aplicarea măsurilor
pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator;
3.7. Elaboreaza si fundamenteaza, corespunzator producției contractate programul de aprovizionare
tehnico - materiala;
3.8. Realizează reparatiile in functie de starea tehnica a utilajelor, asigură pastrarea in bune conditii a
pieselor de schimb si materialelor de protectie;
3.9. Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli pe societate si-l imparte pe sectii, asigurănd echilibrul
financiar;
3.10. Asigură resursele financiare pentru acoperirea costurilor de producție si de circulatie, desfasurarea
normala a activității economice, constituirea fondurilor proprii, rambursarea creditelor bancare, precum si
mentinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli;
3.11. Asigură periodic inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul societății si in cazul diferentelor de
valori materiale constatate propune măsuri in consecință;
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3.12. Asigură selectarea, încadrarea în muncă a personalului cu calificarea necesara,conform cerintelor
stabilite pentru fiecare loc de muncai, ia măsuri pentru stabilirea unor indicatori de performanta SMART la
nivel de unitate ;
3.13. Asigură promovarea personalului dupa analizarea modului de îndeplinirea a indicatorilor de
performanta la nivel individual cat si la cel organizational;
3.14. Asigură respectare planului de formare profesională și urmăreste executarea acestuia;
3.15. Asigură personalului muncitor echipament de protectie si de lucru specific locurilor de munca cu
grad ridicat de pericol, în vederea prevenirii accidentelor, exploziilor si incendiilor.
CAP. 4. PATRIMONIUL
4.1.Capitalul social, este subscris de Unitatea Admministrativ teritorială Județul Sibiu, în calitate de
acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii
4.2. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a
acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
CAP. 5. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII
5.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al Societății.
5.2. Societatea este administrata de:
• Consiliul de Administratie
• Director General
• Director Tehnic
• Director Economic
5.3. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activităţii
societăţii.
Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea
exerciţiului financiar.
În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de
consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz,
de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;
b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere,
şi cenzorii;
b^1) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul
financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;
e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul
financiar următor;
f) să hotărască gajarea, vânzarea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii sau a
oricărei părți a patrimoniului, numai în baza unui mandat special, prealabil și expres acordat de autoritatea
publică tutelară.
Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre
pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea
unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i) dizolvarea anticipată a societăţii;
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i^1) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni
nominative;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea
adunării generale extraordinare.
5.4. Consiliul de administrație este numit prin hotararea Adunării Generale a Acționarilor, este format
din 3 membri, numiți conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011, privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor Legii nr. 31/ 1990 privind
societăţile, republicată cu modificările şi completarile ulterioare. Administratorii vor îndeplini mandat de 4
ani, în măsura în care nu sunt revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor, anterior ajungerii la terman
a mandatului. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, ales din cadrul administratorilor.
Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța
coorporativă a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 31/ 1990
privind societățile , republicată cu modificările și completările ulterioare. La lucrările Consiliului de
Administrație pot participă ca invitați, delegați din partea unor organe locale, instituții, agenti economici,
sindicate.
5.5. Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea
directorului general, presedintelui C.A. sau la cererea motivata a membriilor săi.
5.6. Dezbaterile Consiliului de administratie sunt conduse de președintele consiliului, iar in lipsa acestuia
de cel ales de membrii prezenti.
5.7. Pentru ca deciziile Consiliului de Administratie sa fie valabile, este necesara participărea a cel putin
jumatate plus unu din numarul Administratorilor, iar deciziile se adoptă cu votul majoritatii membrilor
prezenți.
Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a
acţionarilor.
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate
directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării
financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor
acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei.
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administraţie din
partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
5.8. Consiliul de administratie, are în principal, următoarele atribuții :
deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director
general, la recomandarea comitetului de nominalizare. Presedintele Consiliului de Administratie
nu
poate fi numit si Director General.
- poate numi directorii dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara
consiliului de administraţie.
- stabilește criteriile de selecţie a directorilor, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o
experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor
întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat.
- aprobă şi încheie contractul de mandat al directorilor, care va cuprinde strategia de conducere pentru
atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă.
- aprobă, directorilor numiţi, planul de management pe durata mandatului.
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aprobă, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede
măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele
prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract. Pentru
neîndeplinirea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat Consiliul de Administraţie poate revoca
directorii.
aprobă remuneraţia directorilor.
verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile şi
realizarea planificării financiare;
elaborează și prezintă semestrial în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, un raport asupra
activităţii de administrare, care include şi informații referitoare la execuţia contractelor de mandat
ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii
şi la raportările contabile semestriale ale societăţii;
supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor în termen de 150 de zile de la încheierea
exerciţiului financiar raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit
şi pierderi a anului precedent;
avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, îl supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor şi
asigură execuţia acestuia;
gestionează, în conditiile legii, bunurile proprietate publică puse la dispozitie, date in folosinta de
către Consiliul Judetean Sibiu şi conform atribuțiilor stabilite din partea acestora;
aprobă tarifele pentru prestarile de servicii conexe şi închirieri terti;
consiliul de administraţie elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare,
planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea
obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat ;
asigură rata redevenţei stabilită de către acţionari pentru bunurile proprietate publică primite în
administrare sau concesiune; precum si redeventa platita pentru exploatare miniera in conditiile HG
70/2022 si Ordin MDRAP 328/2022.
în cadrul consiliului de administraţie se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare si
remunerare şi comitetul de audit, formate din cel puţin 2 administratori neexecutivi, conform art. 34
alin. 1 din OUG nr. 109/ 2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a inteprinderilor publice.
La constituirea Comitetulului de audit vor fi aplicate în mod corespunzător şi dispoziţiile art. 47 din
OUG. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale
consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/ 2008 cu modificările şi completările
ulterioare;
să avizeze structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi constituire a
compartimentelor funcţionale tesa, de producție, etc
sa aprobe transformarea posturilor interne ale societății in limita numarului maxim aprobat
avizează Regulamentul de Ordine Interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce
revin personalului societăţii;
avizează și supune aprobării A.G.A. volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de
finanţare necesare îndeplinirii scopului societăţii;
propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară
pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
aprobă nominalizarea locurilor de muncă în condiţii deosebite;
supune aprobării introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente precum şi investiţiile
ce urmează a se realiza de societate în condiţiile legii, anexa la BVC;
aprobă norme, normative, reglementări în domeniul tehnic şi economic utilizate în desfăşurarea
activităţii societăţii;
supune aprobării AGA constituirea în garanţie a bunurilor societăţii până la ½ din valoarea activelor
societăţii;
supune aprobării AGA vânzarea sau închirierea de active potrivit legii;
exercită orice alte atribuții conferite prin prevederi legale si actul constitutiv.
numeşte un secretar şi stabilește remuneraţia fixă;
să verifice realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari; să verifice existenţa reală a dividendelor
plătite şi existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor întocmire şi păstrare;
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5.9. Responsabilități:
Administratorii sunt solidar raspunzători față de societate pentru:
• realitatea vărsamintelor efectuate de acționari,
• existența reală a dividendelor plătite,
• îndeplinirea indatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv sau Adunarea generala a Actionarilor le
impun,
• buna administrare a societății cu respectarea legilor în vigoare,
• actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusa
de îndatoririle funcției lor.

CAP. 6. DIRECTORUL GENERAL
6.1. Directorul General este numit de Consiliul de Administraţie, îşi desfăşoară activitatea în baza
contractului de mandat şi asigură conducerea, organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu hotărârile adoptate de AGA şi CA.
1.ATRIBUȚII
Directorul General are, fără a fi limitative, următoarele atribuții:
a. asigură conducerea operativă a societăţii impreună cu directorii executivi;
b. asigură îndeplinirea responsabilitățiilor stabilite prin contractul de mandat
b. reprezintă societatea în raport cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine;
c. organizează activitatea societăţii pentru funcţionarea corespunzătoare şi eficientă;
d.selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat şi stabileşte drepturile şi obligaţiile
acestuia, în condiţiile legii, cu excepţia directorilor numiţi de Consiliul de Administraţie;
e. exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii organizatorice şi regulamentelor interne
aprobate de Consiliul de Administraţie;
f. negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administraţie şi
încheie contractele individuale de muncă;
g. concepe şi aplică strategii şi politici de funcţionare şi dezvoltare a societăţii comerciale, proprii,
rezultate din hotătârile Adunării Generale a Acţionarilor şi deciziile Consiliului de Administraţie;
h. asigură şi controlează realizarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor, a deciziilor Consiliului
de Administraţie şi ale deciziilor proprii;
i. încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii în limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul
de Administraţie;
j. exercită orice alte atribuţiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile Adunării Generale a
Acţionarilor şi deciziile Consiliului de Administraţie;
k. urmăreşte realizarea prevederilor contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul
de Administraţie precum si alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii
aplicabile;
l. prezintă Consiliului de Administraţie ori de câte ori se solicită situaţia economică a societăţii, stadiul
realizării investiţiilor;
m. la solicitarea scrisă a organizaţiei de sindicat din societate, adresată Consiliului de Administraţie pune
la dispoziţie, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, informaţii pentru negocierea Contractului colectiv
de muncă precum şi cele privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul
de muncă, protecţiei muncii şi utilităţilor sociale, asigurărilor şi protecţiei sociale;
n. constituie garanţiile băneşti în condiţiile prevăzute de lege;
o. elaborează şi prezintă consiliului de administraţie un plan de management, cuprinzând strategia de
conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat.
Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului de
Administraţie.
p. planul de management, mentionat la punctul “o” este supus aprobării Consiliului de Administraţie.
q. exercită administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi
împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie;
r. execută angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie;
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s.organizează activitatea societăţii comerciale pentru funcţionarea corespunzătoare şi eficientă;
t. promovează proiecte, planuri de lucru etc., în vederea îmbunătăţirii performanţelor serviciilor,
eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate
Societăţii;
u. poate solicita convocarea Consiliului de Administraţie;
v. elaborează trimestrial şi prezintă Consiliului de Administraţie un raport în care sunt prezentate
informații privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele
externe care ar putea afecta performanţa societăţii sau perspectivele strategice;
w.deleaga autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediate;
x.îndeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv.
CAP. 7. SECRETARIATUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
7.1. Secretarul Consiliului de Administratie si actionariat este numit de catre membrii Consiliul de
Administratie si se subordoneaza acestuia.
1. ATRIBUȚII Secretar Consiliului de administrație și Adunării Generale a Acționarilor
a. întocmește ordinea de zi a ședințelor în baza proiectului dat de Președintele Consiliului de Administrație
sau de către conducerea executivă;
b. organizează ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate
cu dispozițiile Președintelui Consiliului de Administrație;
c. redactează procesele-verbale de ședință ale Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a
Acționarilor;
d. redactează hotărârile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;
e. înregistrează în termen hotărârile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor,
după caz, la Oficiul Registrului Comerțului;
f. redactează convocările Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor și le transmite
instituțiilor și persoanelor interesate;
g. preia materialele întocmite pentru ședințele Consiliului de Administrație și le transmite membrilor acestuia
h. alte atribuții trasate de către Consiliul de Administrație în legătura cu activitatea acestuia.
2. COMPETENȚE
Să organizeze activitățile desfășurate în condiții legale și de profesionalism, cu respectarea hotărârilor
Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație .
3. RESPONSABILITĂȚI
Răspunde de modul de îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate de Adunarea Generală a Acționarilor și de
către Consiliul de Administrație.
CAP.8. BUGETUL DE VENITURI CHELTUIELI
8.1. Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU trebuie să acopere cu venituri provenite din
activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor, rambursarea creditelor și să
asigure obținerea profitului.
8.2. Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit
și pierderi potrivit legii.
8.3. După acoperirea cheltuielilor din veniturile realizate, societatea constituie fondul de rezerva și
fondul de dezvoltare, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și celelalte vărsăminte stabilite de
lege și asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat.
8.4. Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care în cursul unui an, mijloacele bănești ale
societății nu sunt suficiente, societatea poate contracta credite conform legii.
8.5. Societatea propune Adunării Generale a Acționarilor, investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit
obiectului său de activitate, finanțate din sursa proprii, credite bancare sau alte surse.
CAP. 9 . RELAȚII COMERCIALE
9.1. Prețurile și tarifele serviciilor prestate de societate, cu respectarea reglementărilor în vigoare se
negociază în cadrul contractelor subsecvente anuale parte a Acordului Cadru încheiat cu Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Sibiu.
9.2. Prețurile și tarifele se stabilesc în funcție de tipul și specificul serviciului prestat.
9.3. Prestare de servicii se face numai pe baza de contract sau comandă fermă.
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CAP.10. PERSONALUL SOCIETĂȚII
10.1. Personalul societății este angajat pe baza de contract individual de munca încheiat cu directorul
general conform prevederilor contractului colectiv de muncă și a Legii 53/2003 privind Codul Muncii
republicat.
10.2. Statutul personalului este aprobat de C.A. și reglementează în principiu:
• angajarea, promovarea, atestarea pe post, încetarea raporturilor de munca;
• îndatoririle salariaților;
• sistemul de salarizare și recompensare;
• modul de aplicare a sancțiunilor;
• protecția sociala a salariaților.
CAP.11. DISPOZIȚII FINALE
11.1. În cazul litigiilor, societatea se adresează direct organelor judecătorești, prin compartimentul
Juridic, după caz.
11.2. Accesul persoanelor străine în cadrul societății (inclusiv la punctele de lucru de pe teritoriul
județului Sibiu) se face conform Regulamentului de ordine interioară aprobat/avizat de C.A. , conform
prevederilor legale.
11.3. Conducerea societății raăpunde de administrarea patrimoniului și ia măsuri de imputare și
recuperare a eventualelor pagube.
11.4. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale
privitoare la specificul societăți.
PARTEA A II – A
CAP. 12. - STRUCTURA ORGANIZATORICA
12.1. În scopul stabilirii răspunderilor în desfășurarea diverselor activități, precum și pentru realizarea
unei conduceri eficiente, societatea este organizată într-un ansamblu de compartimente de muncă, funcții de
conducere și relații între acestea, care constituie structura organizatorică.
12.2. Pentru stabilirea structurii de organizare a societății s-au avut în vedere următoarele principii:
• unitatea de comandă, răspundere și acțiune;
• divizarea activității pe compartimente, birouri, servicii;
• transmiterea cât mai rapidă și nedistorsionată a sarcinilor;
• economia de personal.
12.3. Principalele elemente ale structurii organizatorice sunt;
a) funcția (postul);
b) norma de conducere;
c) compartimente, birouri, servicii, secții, șantiere și formatii/sector ;
d) nivelele ierarhice;
e) relații organizatorice.
12.4. Funcția (postul)
Este cea mai simplă subdiviziune a societății. Conținutul ei este format din totalitatea sarcinilor de
serviciu care sunt realizate de un salariat. Șefii de birou și servicii au obligația să stabilească sarcinile concrete
ce revin fiecărui salariat. În atribuțiile și îndatoririle ierahice, condițiile de studii și perioada de testare se
cuprind într-o fiță de descriere a funcției (postului).
12.5. Norma de conducere
Norma de conducere sau ponderea ierarhica reprezintă numărul de salariați sau de compartimente
care se afla în subordinea nemijlocita a unei funcții de conducere.
Norma de conducere pe ansamblul structurii de funcționare este considerată optimă dacă la o
funcție revin, în medie 3 până la 10 executanți.
12.6. Structura funcțională a societății, este compusă din:
a) compartimente;
b) birouri;
c) servicii;
d)laborator;
e) secții;
f) șantiere;
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g) formatii/sector
12.7. Compartimentul funcțional este veriga cu cel mai mic număr de subordonați, 1-2 persoane,
subordonaţi unei autoriţăţi unice care realizează în mod permanent un ansamblu omogen de sarcini sau
lucrări.
12.8. Biroul se poate constitui pentru îndeplinirea unor lucrări sau activități omogene care respecta o
organizare distinctă. Biroul poate fi constituit independent dacă volumul de muncă necesită un număr de 36 persoane. De asemenea, se pot constitui birouri în cadrul unor servicii.
12.9 Serviciul este structura funcțională care se organizează pentru îndeplinirea unor activități cu volum
mare de muncă sau pentru mai multe activități complementare care trebuie conduse unitar, dacă volumul de
muncă necesită cel puțin 7 persoane.
12.10. Laboratorul se organizează dacă spațiul este dotat cu echipamente, aparatură specifică activităţii
şi personal de specialitate, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru asigurarea calităţii
produselor.Laboratorul de unitate este condus de un şef laborator.
12.11. Sector Management Producție este o structură care coordonează procesul de producție pe
șantier, îndrumă și răspunde de aplicarea soluţiilor tehnice de execuție pe care le desfăsoară loturile din
subordine în vederea folosirii eficiente a forţei de muncă si a mijloacelor din dotare, precum și pentru
conducererea unitară a activităţilor legate între ele din punct de vedere tehnologic. Sectorul este condus de
către un șef sector și un adjunct șef sector, fiind subdivizat în șantiere.
12.12. Șantierul se organizează pentru activităţi de construcţii, reparaţii şi întreţinere drumuri, pe puncte
de lucru, fiind conduse de șef de santier. Șefii de șantier împreună cu personalul angajat pe meserii, recrutaţi
dintre muncitori cu înaltă calificare, răspund în solidar de efectuarea lucrărilor şi de realizarea sarcinilor .
12.13. Sectorul de lucru este o unitate formată din minum 6 persoane care execută lucrările
proprii încredinţate. Sunt coordonate de către un responsabil sau coordonator.
a) Coloana auto - este o unitate operativă care gestionează și coordonează mijloacele de transport,
utilajele şi forţa de muncă aferentă.
b) Sector mentenanță reparații auto /utilaje și normare este o unitate care are ca obiect de activitate
întreţinerea şi reparația mijloacelor de transport si utilajelor, normare muncă și alte atribuții
stabilite de catre conducerea executiva a societății.
c) Compartiment Producție Interna este o unitate care are ca obiect de activitate operarea,
întreţinerea şi reparația staţiilor de asfalt, emulsie și beton şi a staţiilor de sortare din balastieră,
precum și urmărirea producției acestora.
12.14.Conducerea Societății DRUMURI ȘI PODURI SA Sibiu este asigurăta de :
• Consiliul de administratie
• Director general
• Director economic
• Director tehnic
12.15.Directorul general are în subordine directă:
• Directorul tehnic
• Directorul economic
• Compartimentul Audit Intern
• Compartimentul Juridic
• Birou SMI/SSM și Laborator
• Birou Achiziții, Contractare și Aprovizionare
12.16. Directorul Economic are în subordine directă:
• Compartimentul Resurse umane/Salarizare
• Birou Financiar Contabilitate și de gestiune
• Compartiment Control Financiar de Gestiune
12.17. Directorul de Tehnic are în subordine directă:
• Sector Management Producție
• Coloana Auto
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•
•
•

Sector mentenenață, reparații auto/utilaje și normare
Compartiment Producție Internă
Biroul Tehnic-Ofertare

12.18. Sector Management Producție este coordonata de un șef și un adjunct și are în subordine:
• Șantier Sibiu
• Șantier Agnita
• Șantier Șeica Mare

CAP.13. -RELAȚII ORGANIZATORICE
Relevă raporturile instituite între componențele organizatorice prin reglementări oficiale ale societățiiRegulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioara precum și totalitatea
procedurilor și normelor interne de reglementare a activității. În funcție de natura și modul de manifestare a
competențelor și responsabilităților în cadrul societății Drumuri și Poduri SA se disting mai multe tipuri de
relații:
13.1. Relațiile de autoritate, instituite prin reglementările interne oficiale, a căror manifestare este deci
obligatorie, respectiv:
a). relații ierarhice, exprimă raporturile dintre titularii posturilor de conducere și titularii posturilor de
execuție;
b). relații funcționale, reprezintă expresia exercitării autorității funcționale de către compartimente
specializate, care pot emite indicații metodologice, recomandări, studii;
c). relații de stat major, ce pot lua naștere ca urmare a delegării unor sarcini, competențe și
responsabilități de către conducere unor persoane specializate în vederea soluționării unor probleme
complexe specifice.
13.2. Relațiile de cooperare, ce se stabilesc între titularii unor posturi situate pe același nivel ierarhic,
din
compartimente diferite, în vederea realizării în comun a anumitor obiective.
13.3. Relațiile de control, ce se asociază, de regulă, relațiilor ierarhice, stabilindu-se între titularii unor
posturi aflate pe niveluri ierarhice diferite.
13.4. Relațiile de reprezentare reprezentate de legăturile dintre reprezentanții împuterniciți ai
întreprinderii și reprezentanții organizațiilor profesionale, sindicale etc.
PARTEA A III – A
CAP.14. -ATRIBUȚIILE CONDUCERII SOCIETĂȚII
14.1. Directorul General este numit de Consiliul de Administraţie, îşi desfăşoară activitatea în baza
contractului de mandat şi asigură conducerea, organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu hotărârile adoptate de A.G.A. şi C.A.
14.1.1. Atribuțiile, competențele și responsabilitățile directorului general sunt cele detaliate la cap.
6 din prezentul regulament.
14.2. Directorul economic se subordoneaza directorului general al societății și are rolul de a conduce
activitățile economice având în subordine Direcția Economică.
14.2.1. Atribuții, competențe, responsabilități:
- prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport privind execuția mandatului său, cuprinzând
informațiile prevăzute la art. 54 din O.U.G. 109/ 2011;
- organizează, îndruma, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității
financiar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al societății în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale societății;
- organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor,
contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor,
veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de
gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;
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- urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței
metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de
deschidere,necompensării);
- organizează și coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se
supun controlului financiar preventiv, precum și persoanele care exercită acest control;
- răspunde de stabilirea corecta a documentelor care se întocmesc în cadrul direcției economice și de
circuitul lor;
- răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului , cel puțin o dată pe an, pe parcursul
funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și ori de câte ori directorul general al societății o cere;
- organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la
operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
- organizează evidența formularelor cu regim special;
- organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;
- răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte
dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puțin
lunar și inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a valorilor bănești cât și sub aspectul
securității acestora;
- asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului și terți
în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
- supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;
- supravegheaza reconcilierea și închiderea conturilor;
- efectuează analiza financiar contabilă pe baza de bilant, pe care o prezinta Consiliului de administrație
și respectiv Adunării Generale a Acționarilor;
- este consultat de către entitățile funcționale ale societății în legătură cu problemele economice;
- avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, cheltuielivenituri, bilanț, analize de sistem, tehnica de calcul;
- participă la susținerea și discutarea lucrărilor elaborate în cadrul directiei;
- întocmește evaluări asupra activității desfașurate de personalul din subordine și propune pentru
promovare și stimulare materiala pe cei mai buni;
- reprezintă societatea în cazurile încredintate prin delegare;
- răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul directiei la termenele stabilite prin
reglementari interne sau prin alte acte normative;
- răspunde de buna pregatire profesionala a salariaților din subordine și propune măsuri pentru
perfecționarea cunostințelor acestora;
- răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul direcției pe care o
controlează;
- răspunde de îndeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/ 1991, de
regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica
si financiar contabilă;
- asigură instruirea temeinica si periodica a personalului care presteaza activitate contabila si
financiara;
- decide asupra metodologiei de întocmire a lucrărilor contabile și financiare ;
- decide alături de directorul general, angajează societatea prin semnatură în toate operațiile
patrimoniale, având obligația de a refuza în condițiile legii, pe acelea care contravin dispozitiile legale ;
- aprobă documentele privind obligatiile bancare,dupa caz;
- avizează/aprobă concediile de odihna a persoanelor subordonate;
- răspunde de analizele economice, de mentinerea permanenta a capacității de plata a societății si de
îndeplinire la termen in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de bugetul de
stat/furnizori/banci ;
- asigură si răspunde de întocmirea corecta si la timp a balantei de verificăre lunare si a bilantului
contabil la termenele stabilite de legislatia in vigoare;
- răspunde civil material, disciplinar, contraventional sau penal de legalitatea operatiilor
patrimoniale ;
- asigură avizarea referatelor de necesitate sub aspectul asigurării mijloacelor banesti de plata a
achizitiilor
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- răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor trasate sau stabilite de Consiliul de administratie, a
Auditorului Extern si directorul general al societății.
- asigură întocmirea și inaintarea BVC si a Bilantului contabil si a anexelor prevazute de lege spre
analiza si aprobarea de catre CJ, respectiv AGA;
- verifică și analizează necesitatea și oportunitatea propunerii de modificare a structurii de tarif si a
B.V.C;
- întocmește documentațiile pe care le supune aprobării Consiliului de Administrație și AGA;
- păstrează confidenţialitatea tuturor datelor şi informațiilor calificate ca atare prin reglementările
legale ori cele interne ale societăţii şi să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui
astfel de obiectiv.
14.3. Directorul tehnic se subordoneaza directorului general al societății și are rolul de a conduce
activitățile de producție.
14.3. 1. Atribuții, competențe, responsabilități :
a)conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate de producție a societăţii comerciale;organizeaza,
îndruma si controlează întreaga activitate productiva a societății;
b)negociază contractul colectiv de muncă, împreună cu directorul general si directorul economic, în
calitate de reprezentant al patronatului;
c) urmăreşte activitatea de producție a societăţii comerciale;
d)reprezintă societatea comercială împreună cu directorul general si directorul economic în relaţiile cu
terţe persoane fizice sau juridice;
e)încheie împreună cu directorul general si directorul economic actele juridice, în numele si pe seama
societăţii, conform legii;
f) respectă modul de organizare a producției din cadrul societăţii comerciale stabilit prin regulamentele
şi procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. şi/ sau A.G.A., după caz şi să facă
propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
g) respectă secretele comerciale ori industriale ale societăţii;
h) păstrează confidenţialitatea tuturor datelor şi informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale
ori cele interne ale societăţii şi să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel
de obiectiv;
i) obligația de a-și folosi toată priceperea, experienţa şi toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziţie de
către societate, în vederea conducerii activităţii de producție a acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea
prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor;
j) stabilește structura organizatorica, nivelele ierarhice, atribuțiile competentele si responsabilitățile
compartimentelor, sectiilor si formatiilor din subordinea sa, repartizate în conformitate cu organigrama
societății aprobata de catre Consiliul Judetean.
l) elaborează şi supune spre aprobare politicile societății în ceea ce priveşte producţia.
m) organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de producție şi
coordonează folosirea corectă şi eficientă a fondurilor de investiţii;
n) asigură resursele materiale şi informaţionale necesare pentru implementarea politicii în domeniul calităţii.
o) conduce procesul de asigurăre a calităţii în activitatea de producție, conform procedurilor şi
standardelor existente;
p) controlează modul de folosire a capacitatilor de producție in conditii de eficienta maxima la fiecare
sectie;
q) urmărește modul în care se desfașoară activitatea de reparatii capitale și a celorlalte lucrări de reparatii
si întreținere;
r) organizează activitatea productivă militând pentru respectarea disciplinei ăn muncă, asigurarea
asistenței tehnice;
s) răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul directiei pe care o
controlează;
t) urmărește continuu modul în care este folosită forța de muncă și stabilește necesarul acesteia în
perspectiva, în funcție de contractele încheiate;
u) decide organizarea procesului de producție în concordanță cu contractele îcheiate ;
v) propune măsuri organizatorice menite să se obțină rentabilitate maximă în sfera de producție;
a.a) propune sancțiuni disciplinare pentru cei din subordine care nu respecta disciplina;
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b.b) aprobă eșalonarea concediilor de odihnă pentru șefii sectoarelor subordinate/șantiere;
c.c) răspunde de folosirea rațională a bazei tehnice și materiale puse la dispoziție pentru procesul
productiv;
d.d) răspunde de perfecționarea cunoștințelor tuturor salariaților cuprinsi în procesul de producție;
e.e) duce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite de Consiliul de administrație sau directorul general.
f.f) să expună opinia personală, motivată, în cadrul şedinţei consiliului de administraţie pe marginea
punctelor înscrise pe ordinea de zi şi să facă propuneri fundamentate şi argumentate de luare a unor măsuri
necesare bunei conduceri a direcţiei de producție din cadrul societăţii şi să ceară notarea opiniei sale în
procesul - verbal de şedinţă în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor;
g.g) să formuleze propuneri adresate consiliului de administraţie referitoare la organizarea producției şi
strategia de perspectivă a societăţii;
h.h) să informeze în scris şi în mod operativ pe administratori despre orice acte şi fapte de încălcare a
dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor sau deciziilor consiliului de
administraţie.
i.i.) să răspundă patrimonial şi personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a
îndeplinit, cu vinovăţie, deciziile consiliului de administraţie;
k.k.) avizează referatele de necesitate sub aspectul necesității și oportunității achiziției.
PARTEA A IV - A
CAP.15. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE ȘI DE PRODUCȚIE
CAP.I. DIRECTORUL GENERAL
15.1 COMPARTIMENT AUDIT INTERN
Audit Intern - activitatea funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii
societății pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor societății, perfectionând activitatea societăți;
ajută societatea să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica și metodica, care evalueaza si
imbunatateste eficienta si efcacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a
proceselor de administrare. În coformitate cu prevederile art.10, alin.1 din Legea 672/2002– Lege privind
auditul intern, compartimentul de audit intern este în subordinea directă a Directorului General și prin
atribuțiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern și în desfașurarea
activităților supuse auditului intern.
1. Compartimentul de audit intern trebuie să exercite următoarele atribuții:
b) elaboreaza proiectul planului anual de audit intern ;
c) efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control,
ale Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate,economicitate, eficiență și eficacitate;
d) raporteaza periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale
de audit;
f) elaborează raportul anual al activității de audit intern;
g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat Directorului general
al Societății
2. Compatimentul de audit intern auditează, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) angajamentele legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată,
b) aplicarea procedurilor de achiziții;
b) plățile asumate prin angajamente legale,
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al societății;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul de activitate al societății;
e) constituirea veniturilor, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a
facilităților acordate la încasarea acestora;
f) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
g) sistemul de luare a deciziilor;
h) sistemele de conducere, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
i) sistemele informatice.
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Rolul auditul intern este să sprijine conducerea executivă a societății în identificarea și evaluarea
riscurilor semnificative contribuind la îmbunătățirea sistemelor de management al riscurilor, să
supravegheze și să evalueze eficacitatea acestui sistem.
Auditul intern trebuie să evalueze riscurile aferente operațiilor și sistemelor informatice ale entității
privind:
• fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
• eficacitatea și eficiența operațiilor;
• protejarea patrimoniului;
• respectarea legilor reglementarilor și contractelor.
3.Relația cu entitățiile organizatorice auditate:
1. Contactarea responsabililor entității organizatorice auditate, șeful entității auditate este informat
înainte de începerea misiunii de audit intern printr-o “ Notificare “ cu privire la data declanșării misiunii de
audit.
2. Realizarea misiunii la fața locului, Auditul trebuie să fie realizat într-un climat de încredere, asigurăt
prin însuși rolul auditului intern, care în esență vizează îmbunatațirea funcționării instituției și răspunde
intereselor acesteia. La acesta contribuie atât ședința de deschidere cât și transmiterea cartei de audit public
intern.
Ședința de deschidere permite prezentarea obiectului misiunii, definirea condițiilor sale materiale,
stabilirea întâlnirilor și a contactelor, și diminuarea perturbarilor în funcționarea societății.
3. Transmiterea rezultatelor, constările și recomandările sunt aduse la cunoștință entității
organizatorice auditate pe măsura obținerii acestora, dacă ele prezintă importanță. Răspunsurile șefului
entității organizatorice auditate reprezintă un element de validare și de corectare pentru auditor, fără a fi
necesar să se aștepte finalizarea raportului. Acestea pot să determine corectarea aprecierii auditului și
reorientarea cercetărilor sale.
Fiecare misiune duce la organizarea unei reuniuni de încheiere, la fața locului, prin care se realizează
informarea responsabililor entității auditate asupra observațiilor principale relevante, validarea acestor
observații și aplicarea primelor măsuri corective de către cei interesați.
Proiectul de raport de audit intern se transmite la structura internă auditată. Structura interna poate trimite
în maxim 10 zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii
interni.
În termen de 5 zile de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit intern organizează
reuniunea de conciliere cu structura internă auditată, în cadrul căreia se analizează constatările în vederea
acceptării recomandărilor formulate și finalizarea raportului de audit intern.
Compartimentul audit intern, trimite raportul de audit intern, finalizat, împreună cu rezultatele concilierii
Directorului General al Societății pentru analiză și avizare.
Raportul finalizat, avizat de catre Directorul General se transmite entitatii auditate.
4. Urmarirea recomandarilor șefului entității auditate trebuie să propună un plan de acțiune însoțit de un
calendar de implementare a recomandărilor cuprinse în proiectul de raport de audit intern. În cursul reuniunii
de conciliere acestea sunt analizate și acceptate de comun acord.
Șeful structurii auditate trebuie să asigure urmărirea aplicării planului de acțiune și trebuie să informeze
compartimentul de audit intern asupra modului de implementare a recomandărilor.
5. Responsabilitatea entității organizatorice auditate:
Responsabilitatea entității auditate în aplicarea recomandărilor constă în:
• elaborarea unui plan de acțiune, însoțit de un calendar privind îndeplinirea acestuia;
• stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;
• punerea în practică a recomandărilor;
• comunicarea periodică a stadiului progresului acțiunilor;
• evaluarea rezultatelor obținute.
6. Responsabilitatea compartimentului de audit intern:
Compartimentul de audit intern verifică și raportează Directorului General progresele înregistrate în
implementarea recomandărilor și stadiul implementării recomandărilor.
15.3 COMPARTIMENTUL JURIDIC
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Se subordonează Directorului General şi are, în principal, următoarele atribuții, competenţe şi
responsabilităţi specifice:
➢ Asigură cunoașterea legislației cu caracter general cu impact în activitatea societății și a celei
specifice serviciilor comunitare de utilități publice și comunicarea actelor normative de interes general
sau specific compartimentelor de specialitate si persoanelor interesate.
➢ Asigură reprezentarea societății în fața instanțelor judecătorești și a altor organe cu rol jurisdicțional,
a organelor de urmărire penală și a notarilor publici pe baza de delegație emisă de conducerea executivă
a societății.
➢ Promovează acțiunile în care societatea are calitatea de reclamant și asigură apărarea calificată în
cauzele în care societatea are calitatea de pârât, chemat în garanție, titular al dreptului parte civilă sau
parte responsabilă civilmente.
➢ Urmărește respectarea prevederilor legale referitoare la apărarea și gospodărirea patrimoniului
societății, a drepturilor și intereselor legitime ale salariaților și prevenirea savârșirii de infracțiuni sau
contravenții de către societate și prepușii săi.
➢ Redactează și avizează dispozițiile cu caracter normativ sau individual ale conducerii societății.
➢ Gestionează documentele care atestă proprietatea asupra imobilelor, terenuri, etc, actele de
proveniență ale acestora, închirierea de terenuri în vederea exploatării.
➢ Răspunde pentru justeţea actelor întocmite si prezentate spre aprobarea celor în drept.
➢ Depunerea în termen a documentatiilor solicitate de instantele de judecată și furnizarea oricăror alte
date solicitate în legătură cu soluționarea cauzelor aflate pe rol.
➢ Prezentarea la instanțele de judecată la termenele stabilite pentru rezolvarea litigiilor în care societatea
are calitatea de reclamant sau pârât.
➢ Exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare la hotărârea conducerii societății, în cazurile în
care legea prevede și apreciază dacă interesele societății au fost lezate prin încalcarea dispozițiilor legale.
➢ Transmite hotărârile instanțelor de judecată, executorilor judecătorești pentru încasarea sumelor
datorate societății la dispoziția conducerii societății.
➢ Verifică și avizează contractele comerciale în care societatea are calitatea de beneficiar/ cumpărător,
colaborator, asociat, sau furnizor în conformitate cu instrucțiunile adoptate prin dispoziția conducerii
executive.
➢ Aplică întocmai partea sa din procedura privind recuperarea debitelor.
➢ Întocmește ori de câte ori conducerea societății solicită lunar situația litigiilor societății.
➢ Vizează documentele emise de compartimentele funcționale pentru care se solicită viza consilierului
juridic.
➢ Întocmește și răspunde de situația litigiilor trimestriale/semestriale/anuale ale societății propunând
soluția
legală pentru debitorii restanți precum și pentru toate problemele juridice ale socității.
PRINCIPALELE RELAȚII:
1. Transmite:
• documentațiile solicitate de instanțele de judecată și oricare alte date solicitate de acestea în legătură
cu soluționarea cauzelor aflate pe rol;
• dosare de acțiuni în judecată în care societatea are calitatea de reclamant.
• legislația cu caracter general și cea specifică necesară în activitatea societății;
• propuneri și formulări de dispoziții, decizii;
• propuneri pentru contracte, acte adiționale și soluționări de litigii;
• legislația specifică activității compartimentelor cu care se află în relație;
• puncte de vedere cu privire la problemele juridice.
2. Primește:
• solicitări de documente și date în legatură cu cauzele aflate pe rol;
• hotărâri ale instanțelor de judecată.
• documente aprobate, rezoluții, dispoziții.
• Proiecte tehnice, documentații, consultanță.
15.4 BIROU ACHIZIȚII, CONTRACTARE ȘI APROVIZIONARE
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Atribuțiile principale ale Biroului Achizitii, contracatre și aprovizionare sunt cuprinse în Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare și în procedurile proprii ale
societății sunt următoarele:
• întocmirea programului anual al achizițiilor;
• primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
• primirea și analizarea caietelor de sarcini
• primirea și analizarea listelor cu cantiti de lucrări
• primirea și analizarea temelor de proiectare
• verifică existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte;
• alegerea procedurii de achiziție publica numai cu consultarea conducerii executive, propunand cea
mai avantajoasa procedura in beneficiul societății
• stabilește prin nota justificativa criteriile de calificare si selecție a ofertanților, precum și criteriile
de atribuire;
• elaborarea, înaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor
de atribuire/fiselor de date
• elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participăre
• transmiterea spre publicare în SICAP
• transmiterea spre publicare a anunturilor de participăre;
• elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozițiilor pentru constituirea Comisiei de
evaluare si numirea
• transmiterea informațiilor solicitate în baza prevederilor legale;
• participărea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
• primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire;
• primirea ofertelor;
• participă la deschiderea ofertelor;
• redactarea proceselor verbale şi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziţii publice;
• participărea la şedinţele Comisiei de analiza a ofertelor.
• verificărea propunerilor tehnice si financiare;
• stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
• primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare
soluţionează contestaţiile;
• elaborarea şi înainteaza spre semnare contractele de achiziție publică in colaborare cu
compartimentul juridic.
• întocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participăre catre ofertanții câștigători și
necâștigători;
- realizează împreuna cu compartimentele beneficare și Biroul Tehnic Ofertare caiete de sarcini,
specificații tehnice, cereri de oferte, lansează concursuri și licitații cu furnizori multipli.
- asigură desfășurarea conform prevederilor legale a licitațiilor privind închirierea de terenuri și spații
aflate în proprietatea societății DRUMURI ȘI PODURI SA
- asigură desfășurarea conform prevederilor legale a licitațiilor privind valorificarea bunurilor care
aparțin societăţii.
- analizeaza Caietele de sarcini și documentațiile tehnice ale achiziției.
Persoana angajată pe probleme de IT se subordonează șefului Biroului de resort şi are, în principal,
următoarele atribuții, competenţe şi responsabilităţi specifice:
• Gestioneaza sistemul IT și de comunicații al societății și asigură securitatea acestuia.
• Gestionează sistemul de supraveghere video.
• Execută mentenanța sistemelor de calcul, periferice și comunicații ale societății.
• Răspunde de protecția electronică a datelor și informațiilor de pe suportul electronic.
• Răspunde de actualizarea licențelor software și de aplicare a legislației privind drepturile de autor în
acest domeniu.
• Propune soluții de dezvoltare a resurselor hardware și software ale sistemului IT și de comunicații
• Gestionează relația de actualizare a site-ul oficial al societății.
• Elaboreaza caietele de sarcini în vederea achiziției de componente specifice activității proprii.
• Organizează logistica “ofiterului de serviciu”.
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• Organizează recepția și avizează la plată facturile pentru materiale, servicii specifice IT si
Comunicații.
Persoana responsabilă din cadrul biroului asigură în dublu sens a fluxului informațional între
societate și clienții externi, precum și între departamentele firmei.
Principalele responsabilități sunt:
-Asigurarea repartizării informațiilor dinspre management către toate departamentele firmei,
precum și în sens invers.
-Asigurarea transmiterii informațiilor primite din afara firmei, precum și a celor catre exteriorul firmei
persoanelor
cărora
li
se
adresează.
-Tehnoredactarea
diferitelor
materiale
și
redactarea
corespondenței
zilnice.
-Promovarea
imaginii
societății
prin
activitatea
pe
care
o
desfășoară.
Principalele sarcini atribuții :
- Sorteaza și înregistrează corespondența primită în registrul de intrări-ieșiri (numar, data, denumirea
firmei,
telefon,
continutul
mesajului,
alte
informații
considerate
necesare).
- Preia și direcționează apelurile telefonice, iar daca persoana solicitata este ocupată / lipsește, preia
eventualele mesaje și le transmite ulterior sau direcționează apelul către persoanele care ar putea să cunoască
problema.
- Înainte de transferarea mesajului identifică persoana care a efectuat apelul telefonic și eventual în
ce problemă; transmite aceste informații persoanei către care se efectuează transferul apelului înainte de a
transfera
efectiv
legatura.
- Primește persoanele din afara societății (clienti, parteneri de afaceri etc.), îi informează pe cei
interesați despre sosirea acestora după care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurând protocolul
aferent.
În cazul în care persoana care primește vizita este ocupată / lipsește, va pune oaspeții în legatură cu altcineva
care
cunoaște
problema.
- Menține evidența primirii faxurilor, se ocupă de copierea și înregistrarea lor (conținutul mesajului,
numar,
data),
îndosarierea
lor
în
bibliorafturi
(Primite,
Trimise)
- Menține legătura cu agenții de turism, de voiaj etc. pentru a asigură transportul și cazarea, la nivelul
solicitat,
în
cazul
deplasărilor
în
interes
de
serviciu
a
angajaților.
- Completează borderourile pentru Prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau
posta normala), completează adresele pe plicuri, împachetează coletele, înregistrează plicurile trimise.
Programează
interviurile
și
audiențele.
Copiază
/
redactează
/
tehnoredactează
diferite
materiale.
Primește
și
transmite
e-mail-uri
și
memo-uri.
- Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de conducerea executivă în
realizarea strategiilor pe termen scurt ale societății în limitele respectării temeiului legal.
Privind
relațiile
interpersonale
/
comunicarea
- Asigură o bună comunicare cu toate departamentele firmei și transmite corect și în timp util
informațiile.
- Manifestă atenție față de toate persoanele străine care vin în societate indiferent în ce calitate se
prezintă
acestea.
- Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de persoanele cu care vine în contact în
cadrul
firmei.
- Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează / transmite informații.
Față
de
echipamentul
din
dotare:
- Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare.
- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare
a
echipamentului
cu
care
își
desfașoara
activitatea.
In
raport
cu
obiectivele
postului
- Răspunde de promovarea imaginii firmei prin comportamentul adoptat și prin activitatea desfașurată.
- Urmărește în permanență dacă mesajele / corespondența au fost recepționate / transmise și au ajuns
la
destinație.
- Se preocupă în permanență de dezvoltarea și îmbogațirea competențelor proprii.
- Răspunde de păstrarea confidentialitatii asupra informațiilor despre societate la care are acces.
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- Răspunde de rapiditatea si promptitudinea cu care preia / transmite mesajele celor interesati.
Privind securitatea si sanatatea muncii :Respecta normele de Sanatatea si Securitatea Muncii si de PSI.
Privind
regulamentele
/
procedurile
de
lucru
- Respectă procedurile de lucru generale specifice societății (programul de lucru, punctualitatea in
intocmirea
si
predarea
rapoartelor
etc.).
- Respectă Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
- Respectă termenele impuse de predare a situatiilor catre superiorul ierarhic.
Pastrează
confidentialitatea
datelor
și
informațiilor
la
care
are
acces.
- Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
- Răspunderea juridică generată de nerespectarea obligațiilor stabilite prin prezenta se stabilește în
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in
Regulamentul Intern .
Persoana responsabilă pe parte de aprovizionare se subordonează șefului biroului de resort, asigură si
gestioneaza baza materiala si de servicii a societății prin aprovizionarea la timp, in cantitatile necesare si la
termenele stabilite a tuturor materialelor, materiilor prime, piese de schimb, combustibili, consumabile,
rechizite, etc. necesare societății pentru desfasurarea in buna conditii a activității, in afara celor produse de
societate.
• Elaboreaza împreună cu personalul din cadrul biroului Planul Anual al achizițiilor publice.
• Avizează Referatul de necesitate și oportunitate elaborat de catre compartimentele beneficiar.
• Analizează, îmbunătăţeşte şi corelează necesarul de aprovizionat cu celelalte secţiuni de programe.
• Adaptează programul de aprovizionare în funcţie de programul de lucrări ( producție ) sau evoluţia
stocurilor.
• Verifică solvabilitatea partenerilor.
• Realizează informarea justificata cu privire la eventualele modificari intervenite în executia
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea
modificarilor propuse;
• Urmărește execuția contractelor.
• Organizează recepția produselor, serviciilor sau lucrărilor.
• Realizează studii și analize de piață
• Întocmește â mpreuna cu consilierul Juridic si compartimentul beneficiar contractul de achiziție
• Verifică centralizarea referatelorde necesitate si oportunitate in vederea intocmirii programului
anual de achizitii;
• Mentine relatia cu furnizorii, realizează specificatii tehnice, cereri de oferte, lanseaza concursuri si
licitatii cu furnizori multipli.
• Urmărește executia Planului Anual al Achizitiilor Publice si raporteaza ori de cate ori se solicita situatia
acestuia.
• Se ocupa de evidența si informarea asupra garantiilor de buna execuție din contractele de achiziție unde
este coordinator de contract, tinand permant un climat de colaborare asupta acestora cu Direcția
economică
15.5 BIROU LABORATOR SSM/SMI
Personalul din cadrul laboratorului are următoarele atribuții si responsabilități:
➢ participă la recepţia materiilor prime, efectuează analizele de laborator la materialele recepţionate în
vederea întocmirii reţetelor de lucru pentru emulsii bituminoase, mixuri asfaltice şi betoane de ciment;
➢Controlează depozitarea corespunzătoare a materialelor prime;
➢Întocmeşte reţetele de fabricaţie la produsele; emulsii bituminoase, mixuri asfaltice şi betoane de
ciment şi ori de cate ori se schimbă sursa de materii prime, informand serviciul producție şi aprovizionare;
➢Efectuează analize de laborator la produsele finite, respectiv emulsii bituminoase, mixuri asfaltice
si betoane de ciment, întocmind şi buletinele de analiză aferente, conform planului controlului de calitate;
➢Se ocupă de întocmirea documentaţiei pentru certificarea produselor fabricate în societate;
➢Întocmeşte avizele de însoţire a mărfii şi declaraţiile de performanţă la fiecare livrare;
➢Ţine evidența livrărilor de emulsii bituminoase şi mixturi asfaltice pe lucrări la intern şi pentru terţi;
➢Întocmeşte necesarul de materiale şi aparatură pentru laborator, pentru buna funcţionare a
laboratorului şi a calitaţii analizelor conform noilor standarde europene;
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➢Şeful de laborator urmăreşte verificărea metrologică periodică a aparatelor de laborator;
➢Șeful de laborator instruieşte periodic atat personalul de laborator cat şi personalul de la staţiile de
preparare emulsii bituminoase şi mixturi asfaltice cu noile reglementări în vigoare;
➢Personalul de laborator efectuează controlul de fabricaţie pe fluxul tehnologic la emulsiile
bituminoase şi mixturi asfaltice;
➢Efectuează înregistrările şi documentația necesară efectuării auditului periodic;
➢Verifică declaratiile de conformitate a materilor prime si combustibilului
Se documentează cu apariţia noilor standarde în vigoare , achiziţionarea acestora insusirea si
respectarea lor.
15.5.1.Compartimentul este subordonat directorului general al societății realizând functia de securitate a
muncii, supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor prin servicii medicale de medicina muncii,
desfasurarea activității de aparare împotriva incendiilor de supraveghere si verificăre tehnica a instalatiilor.
15.5.2.În realizarea atribuțiilor ce-i revin, colaborează cu toate compartimentele din societate, cu instituții si
organisme din afara acesteia.
1. ATRIBUȚII PRIVIND PROTECTIA MUNCII
15.5.3. In urma procedurilor de achiziție societatea poate contracta un furnizor privind serviciul de
consultanță in domeniul securitatii in munca si/sau va atribui prin fisa postului/decizie interna responsabilul
care se ocupa de acest aspect imperios necesar.
Principalele atribuții sunt de valuare a riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de
munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca, propunand măsuri
de prevenire corespunzatoare care vor alcatui programul anual de protectia muncii. Fundamenteaza nivelul
cheltuielilor privind securitatea muncii pentru a fi cuprins in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății.
Astfel enumeram :
15.5.4. Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii
accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale. Identifica si propune actiuni pentru limitarea factorilor
de risc, ce pot apare in procesul muncii. Completează programul anual de măsuri si suplimentarea
cheltuielilor.
15.5.5. Efectuează verificări periodice ori de cate ori este nevoie, asupra incadrarii in limitele de nocivitate
admise pentru mediul de munca pe baza masuratorilor efectuate pri n laboratoare sau organisme abilitate.
15.5.6. Efectuează instructajul introductiv general la angajarea personalului, verificând daca acesta
corespunde cerintelor de securitate ; Informeaza fiecare persoana anterior angajarii, asupra riscurilor la care
aceasta este expusa la locurile de munca, precum si asupra măsurilor de prevenire necesare.
15.5.7. Asigură informarea personalului de conducere, compartimente si subunitati de producție in probleme
de protectia muncii;
15.5.8. Organizeaza propaganda de protectia muncii.
15.5.9. Întocmește normativul pentru echipament de protectie si echipament de lucru pentru angajatii
companiei.
Dupa aprobarea normativului, stabilește necesarul anual cantitativ si valoric pe categorii de echipament la
nivelul companiei.
Difuzeaza normativul aprobat la conducătorii locurilor de munca .
15.5.10. Verifică in sectoare dotarea angajatilor cu echipament de protectie si echipament de lucru precum
si utilizarea acestuia in activitatea curenta.
15.5.11. Participă la cercetarea accidentelor de munca si tine evidența acestora ; Investigheaza cauzele
accidentelor de munca si propune măsuri pentru prevenirea acestora. Întocmește documentatiile prevazute
de legislatia in vigoare, in situatia producerii de accidente de munca si imbolnaviri profesionale. Informeaza
operativ conducerea societății si I.T.M. Sibiu asupra accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
15.5.12. Colaborează cu medicul de medicina muncii, pentru cunoașterea la zi a situației imbolnavirilor
profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de
imbolnavire profesionala, propune măsuri de securitate corespunzatoare si cuprinde aceste măsuri in
programul anual de măsuri de protectie a muncii.
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15.5.13. Colaborează cu conducătorii locurilor de munca si cu reprezentanții sindicatelor pentru realizarea
programelor privind îmbunătățirea conditiilor de munca incluse in Contractul colectiv de munca. Propune
clauze referitoare la protectia muncii pentru a fi cuprinse in contractul colectiv de munca.
15.5.14. Colaborează cu compartimentul tehnic și alte compartimente pentru fundamentarea măsurilor in
vederea autorizarii obiectivelor companiei din punct de vedere al securitatii muncii conform Legii 319/
2006.Urmărește mentinerea conditiilor de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia.
15.5.15. Participă la intocmirea caietelor de sarcini privind organizarea licitatiilor pentru achizitionarea de
echipamente ș i dispozitive de protecție;
15.5.16. Participă, prin sondaj, la instruirile si testările perioadice pe linie de securitatea muncii, efectuate de
conducătorii locurilor de munca. Propune măsuri corective daca situatia o impune;
15.5.17. Participă in comisiile de examinare pentru autorizarea exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute
in normele de protectia muncii;
15.5.18.Elaboreaza instrucțiuni pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzatoare conditiilor in
care se desfasoara activitatea la locurile de munca.
15.5. 19 ATRIBUȚII PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
15.5.19.1.Organizeaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare, activitatea de prevenire si stingere a
incendiilor .
15.5.19.2.Indeplineste atribuții de indrumare, control si constatare a incalcarii prevederilor legii in domeniul
prevenirii si stingerii incendiilor.
15.5.19.3.Colaborează cu conducătorii locurilor de munca pentru pregatirea documentelor specifice
activității de aparare împotriva incendiilor : zone sau instalatii cu pericol de incendiu, substante periculoase,
situatii in care pot aparea pericole de incendiu, instrucțiuni de aparare împotriva incendiilor pentru punctele
vitale vulnerabile la incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrărilor cu risc ridicat de
incendiu, procedurile de instruire, grafice de intretinere si verificăre pentru utilaje , instalatii,cuprinzand
măsuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarii autoritatilor de control pentru îmbunătățirea
capacității de aparare împotriva incendiilor, alte documente specifice cum sunt scenarii de siguranta la foc,
identificarea si evaluarea riscului de incendiu ,analiza capacității de aparare împotriva incendiilor.
15.5.19.4. Supune aprobării conducerii companiei documentele specifice activității de aparare împotriva
incendiilor. Difuzeaza documentele aprobate catre factorii responsabili.
15.5.19.5.Împreună cu conducătorii locurilor de munca propune măsuri de fundamentare a Planului de
aparare împotriva incendiilor .
15.5.19.6.Efectuează controlul respectarii normelor, dispozițiilor si măsurilor de prevenire si stingere a
incendiilor , in baza unui program aprobat de conducerea companiei.
15.5.19.7.Întocmește împreună cu serviciul Tehnic planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu si
urmărește afisarea acestora la loc vizibil.
15.5.19.8.Verifică existenta atribuțiilor si răspunderilor ce revin salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor corespunzator cu functia indeplinita de acestia ;
15.5.19.9.Propune sistemul de măsuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea salariatilor in
domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
15.5 .19.10.Controlează exercitiile practice de alarmare, interventie si evacuare in caz de incendii (la cel mult
3 luni in punctele vitale si vulnerabile la incendiu si la cel mult 6 luni in celelalte locuri de munca ) .2.11.
Identifica, elimina sau limiteaza factorii de risc ce pot apare in procesul muncii ;
15.5 .19.11.Investigheaza cauzele incendiilor produse si propune măsuri pentu prevenirea acestora;
15.5.19.12.Controlează functionarea instalatiilor de supraveghere si a echipamentelor de stingere din dotarea
punctelor de lucru.
15.5.19.13.Urmărește asigurarea instrucțiunilor pentru instalatiile de supraveghere si stingere.
15.5.19.14.Stabilește indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare, informare) necesare pe locuri de
munca, determina necesarul pe unitate si urmărește asigurarea acestora la locurile de munca.
15.5.19.15.Întocmește propuneri privind locurile de munca unde este interzis fumatul, introducerea
chibritelor, brichetelor si altor produse care ar putea provoca incendii sau explozii ; controlează modul de
respectare a reglementarilor aprobate in acest sens, propunand măsuri in consecinta;
15.5.19.16.Urmărește asigurarea dotarilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor integritatea si buna
functionare a acestora;
15.5.19.17.Controlează realizarea măsurilor dispuse de organismele de control pe linie P.S.I.
15.5.19.18.Asigură activitatea de secretariat a comisiei tehnice P.S.I.
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15.5.19.19.COMPETENTE
Sistarea sau intreruperea cu instiintarea conducerii a unor activitati atunci cand se constata prezenta unor
riscuri ce pun in pericol iminent salariatii societății.
Reprezentarea pe baza de imputernicire sau delegare in fata autoritatii publice in domeniile proprii de
activitate.
15.5.19.20. PRINCIPALELE RELAȚII
1. Transmite:
- informare operativa asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
- informari privind realizarea măsurilor dispuse in timpul controlului.
Primește:
- rezultatul controalelor medicale periodice;
- raportul anual privind starea de sanatate a salariatilor;
- programarea cu controlul medical periodic al salariatilor.
2. Transmite:
- informari privind realizarea măsurilor dispuse in timpul controalelor efectuate.
Primește:
- procese verbale de control.
3. Transmite:
- spre aprobare Programul anual de protectia muncii si cheltuielile necesare ;
- rezultatul determinarilor si expertizarilor efectuate privind conditiile de munca ;
-normative pentru acordare echipament de lucru, echipament de protectie, alimentatie de protectie,
materiale igienico - sanitare ;
- raportul anual al starii de sanatate al salariatilor cu propuneri de măsuri adecvate;
- propuneri pentru contractul colectiv de munca;
- instrucțiuni proprii de protectia muncii;
- documente specifice activității de aparare împotriva incendiilor ;
- propuneri de măsuri tehnico - organizatorice referitoare la instruirea salariatilor ;
- propuneri de măsuri rezultate din situatii de incendiu, controale efectuate.
Primește:
- documente aprobate, indicații, dispozitii, hotarari.
4. Transmite:
- programul anual de măsuri pentru protectia muncii si P.S.I. ;
- măsuri pentru limitarea factorilor de risc ;
- normativul de echipament de protectie, echipament de lucru, materiale igienico - sanitare;
- documentația specifica de aparare împotriva incendiilor.
Primește:
- solicitari pentru determinari de noxe;
- propuneri pentru modificarea normativelor;
- informații privind realizarea măsurilor stabilite.
5. Transmite:
- date, informații in vederea autorizarii obiectivelor companiei;
- cereri privind îndeplinirea conditiilor de protectia muncii la obiective si utilaje noi;
- programele de măsuri pe linie de protectia muncii, respectiv PSI;
- constatari din controalele efectuate, măsuri dispuse;
- date pentru intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu;
Primește:
- documente privind autorizarea unor obiective;
- proiecte de obiective, instalatii noi pentru verificăre din punct de vedere a protectiei muncii;
- lista de dotari cu utilaje, instalatii ;
- planuri de evacuare in caz de incendiu ;
6. Transmite:
- normativul de echipament pe meserii, locuri de munca.
Primește:
- informații la cerere privind dotarea individuala cu echipament.
7.Transmite:
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- necesar indicatoare de securitate in vederea aprovizionarii.
Primește:
- informații privind aprovizionarea celor solicitate.
8. Transmite:
- rezultatul instructajului introductiv general la angajare
- propuneri pentru efectuarea de testari psiho - profesionale pentru persoane meserii supuse autorizarii.
Primește :
- lista persoanelor incadrate in locuri de munca cu conditii deosebite
- rezultatele testarilor psihologice
- dispozitii, hotarari ale conducerii companiei.
15.5.20. ACTIVITATEA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI revine societății prin asigurarea
aplicarii legislatiei specifice
15.5.20.1.Gestioneaza toate problemele si responsabilitățile reiesite din legislatia de mediu in vigoare;
15.5.20.2.Asigură
aplicarea
standardelor
de
mediu
15.5.20.3.Întocmește documentația pentru eliberarea avizelor avize de amplasament conform Ord.nr.16/2001
in vederea obtineriiautorizatiilor de colectare deseuri reciclabile la nivel de societate;
15.5.20.4.Întocmește dari de seama si situatii statistice privind activitatea de mediu;
15.5.20.5.Urmăreşte respectarea normelor de mediu de catre angajatii societății
15.5.20.6. Promovează şi susţine programe de instruire privind protectia mediului
15.5.20.7 . Executa controale la puntele de lucru urmarin aplicarea legislatiei privind protectia mediului
15.5.20.8. Participă la verificările efectuate de catre Garda de Mediu la punctele de lucru ale societății si
verificărea
zonelor
critice;
15.5.20.9. Solutioneaza măsurile stabilite prin procesele verbale intocmite de catre comisarii Garzii de
Mediu;
15.5.21. ACTIVITATEA PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT
15.5.21.1 Obiective :
▪ Planifica si controlează activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societății;
▪ Urmărește arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor;
▪ Urmărește intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati;
▪ Urmărește implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate
intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului
care a intomit raportul respectiv;
▪ Urmărește intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii;
▪ Controlează activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine
evidența chestionarele subcontractantilor acceptati ;
▪ Reprezentarea sectorul propriu in relațiile cu alte sectoare precum si in relațiile cu organele de control.
15.5.21.2 Atribuții:
• Asigură conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in
cadrul societății si duce la îndeplinire toate deciziile Directorului General;
• Analizeaza si avizează din punct de vedere a cerintelor de asigurăre a calitatii, conform standardelor
ISO;
• Controlează si urmărește intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de
audit/rapoartelor de neconformitate audit;
• Urmărește efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective;
• Urmărește intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de
certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor
codurilor/standardelor aplicabile si verificări privind respectarea cerintelor programelor de pregatire;
• Prelucreaza informațiile si le interpreteaza;
• Creaza si exploateaza sistemul informational propriu;
• Participă la auditarile efectuate de reprezentanții organismelor de certificare/autorizare ;
• Urmărește implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a
modificarilor rezultate in urma auditarii;
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•
•
•
•

Participă la instuirea auditorilor interni;
Urmărește implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive;
Anunta si prezinta documentația tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului;
Controlează si urmărește intocmirea conform contractului si proiectului de execuție a cartilor tehnice
pentru fiecare comanda;
• Controlează si urmărește intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a
Manualului Calitatii (ISO), Manualul de Control al Calitatii, procedurilor de sistem, instrucțiunilor
generale, instrucțiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii;
• Tine evidența instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere,
auditorilor interni;
• Tine evidența documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta
sistemului calitatii;
• Tine evidența rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurăre
a calitatii;
• Isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurăre a
calitatii;
• Urmărește intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia producție a inregistrarilor si
reviziilor de inspectii si testari;
• Controlează si urmărește intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse;
• Transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale
clientului/reprezentantului clientului;
• Arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite;
• Organizeaza receptia si avizează la plata facturile pentru materiale, servicii specifice SSM,Mediu,
SMI
CAP.II. DIRECTIA ECONOMICA
15.6 COMPARTIMENT RESURSE UMANE/SALARIZARE
Compartimentul este subordonat directorului economic al societății si asigură fundamentarea si
îndeplinirea obiectivelor unității in următoarele domenii de activitate :
1. Structuri organizatorice si management.
2. Asigurarea si administrarea resurselor umane .
3.Asigurarea apărării drepturilor si intereselor legitime ale societății in conformitate cu constitutia si
legile tarii, asigurarea de consultanţă si reprezentare a societății în raporturile cu autoritatile publice, asigură
cunoașterea legislatiei cu caracter general aplicabila in activitatea societății.
În realizarea atribuțiilor ce-i revin colaborează cu toate compartimentele din societate, cu instituții si
organisme din afara acesteia.
În domeniul personalului:
a) stabilește împreună cu conducerea executiva , șefii de sector, santiere, birouri necesarul de personal pe
meserii, functii si specializari pentru productia curenta si de perspectiva;
b) asigură recrutarea, selecția si promovarea personalului in functie de aptitudinile si experienta acestuia
si de cerintele producției;
c) răspunde de verificărea calificării personalului din societate;
d) efectuează lucrările privind evidența personalului;
e) verifică pontajele in ceea ce priveste concediilor de odihna,cocediile medicale, invoirilor, acordarii
sporurilor legale, a drepturilor prevazute de contractul colectiv de munca, in conformitate cu prevederile
legale;
f) elibereaza adeverinte in baza documentelor existente in societate si copii dupa documente din dosarul
personal pentru angajati sau fosti angajati ai companiei, la cererea acestora.
g) urmărește cuprinderea in dosarele personale ale angajatilor a tuturor documentelor referitoare la
incadrare, promovare, contractul individual de munca si acte aditionale la acesta, transferuri de la un loc
de munca la altul, alte drepturi, acte de studii, cursuri de calificare, instruire, perfectionare, specializare,
sanctiuni, incetarea activității.
h) gestioneaza/arhiveaza aceste dosare pana la predarea in arhiva societății.
i) întocmește documentația necesara pentru persoanele care urmeaza a se pensiona.
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j) în urma unei cercetari disciplinare si in baza dispozițiilor Directorului General urmărește aplicarea
sanctiunilor penalizatoare anagajatilor care au savarsit abateri de la Regulamentul de ordine interioara,
de la alte reglementari legale în vigoare constatate de persoane cu atribuții de control intern sau din afara
companiei.
In domeniul pregătirii profesionale :
a) asigură intocmirea planului de pregatirie profesionala la nivel de societate;
b) stabilește împreună cu conducerea executiva necesitatile perfectionarii pregatirii profesionale a
personalului pe nivele de studii, meserii, specialitati si functii, in raport de cerintele societății;
c) răspunde de organizarea cursurilor de calificare de scurta durata, recrutarea candidatilor si incheierea
contractelor cu cei care urmeaza cursuri cu scoatere de la locul de munca;
In domeniul organizării interne
a)asigură aplicarea metodelor moderne de conducere a compartimentului;
b) asigură participărea active la intocmirea regulamentulului de organizare si functionare al societății si
urmărește aplicarea acestuia dupa aprobare prin aducerea la cunostinta a acestuia personalului societății.
c) se ocupa de publicarea acestuia pe site-ul societății.

Organizarea si normarea muncii:
a) colaborează la elaborarea normativelor si normelor de munca in conditiile tehnice si organizatorice din
societate;
b) urmăreste aplicarea măsurilor de îmbunătățire continua a organizării muncii ;
c) propune măsuri pentru intarirea ordinei si disciplinei la locul de munca;
d) verifică modul in care compartimentele din cadrul societății duc la îndeplinire sarcinile ce le revin din
prezentul regulamentul de organizare si functionare, precum si cele stabilite de organele de conducere ;
e) propune împreună cu directorul de resort/conducerea executiva locurile de munca si meseriile cu
conditii vatamatoare sau periculoase la care se acorda sporuri, precum si măsurile pentru reducerea sau
anularea sporurilor la locurile de munca unde s-au redus sau eliminat factori nocivi;
În activitatea sa exercita atribuțiile din acest domeniu atat cele prevazute mai sus, cat
si altele cu caracter specific, ce decurg din actele normative sau dispuse de conducerea societății.
PRINCIPALELE RELAȚII :
a) primește date privind aplicarea studiilor, aplicarea normelor si normativele si propuneri de teme
pentru noi studii ;
b) transmite date privind folosirea fortei de munca, informații cu privire la posibilitatea de calificare si
recalificare. Primește date privind utilizarea fortei de munca, excedentul sau necesarul de personal pe meserii,
specialitati si perioade ;
c) transmite date privind aplicarea sistemului de salarizare. Primește aprecierea si calificativele anuale
ale personalului, propuneri de promovare sau sanctionare a personalului, date privind fluctuatia si starea
disciplinara, propuneri pentru programul de formare si perfectionare a pregatirii personalului ;
d) transmite si primește date privind îmbunătățirea activității societății ;
e) primește si transmite date privitor la cererile, reclamatiile si propunerile salariatilor ;
f) transmite si primește date referitoare la vechimea in munca a personalului si a pregatirii profesionale.
g) completează Registrul general de evidența a salariatilor si transmite inspectoratului teritorial de munca
modificarile aparute cu privire la elementele de identificare ale tuturor salariatilor.
În materia raporturilor de munca
1. Colaborează la incheierea contractului colectiv de munca, a contractelor individuale de munca
urmarind respectarea legislatiei specifice in materie si executarea drepturilor si obligatiilor asumate de
parti.
2. Pune in aplicare dispozitiile emise de conducerea executiva a societății privind drepturile si obligatiile
partilor din contractul colectiv si contractul individual de munca.
In materie comerciala
1. Recepționează si avizează facturile pentru servicii de pregatire profesionala.
COMPETENTE
1. Semneaza toate documentele intocmite de Compartimentul Resurse Umane/ Salarizare.
RESPONSABILITĂȚI
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1. Răspunde de aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca, contractului individual de munca,
a regulamentului de ordine interioara si a tuturor prevedrilor legale .
2. Răspunde de corecta arhivare a documentelor in cadrul compartimentului.
3. Primește:
- solicitari pentru clarificarea unor aspecte de natura muncii ale relațiilor patronat-salariati.
- Propuneri pentru programul de instruire profesionala a personalului;
- propuneri pentru contractul colectiv de munca;
- emite concluzii ale cercetarilor prealabile in incalcari ale regulamentului intern.
Atribuții si responsabilități pentru SALARIZARE :
• organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul societății în conformitate cu prevederile
legale în vigoare pe următoarele acţiuni:
- contabilitatea cheltuielilor cu salarii, impozit pe salarii si contributii aferente.;
-contabilitatea cheltuielilor cu contractele de mandat.
• asigură si răspunde de efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind salariile si alte
drepturi de personal. Asigură si răspunde de efectuarea corecta si la timp a platii drepturilor salariale;
• asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiarcontabile pe actiuni de salarizare, prezentate pentru aprobare conducerii societății.
• asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor
în contabilitate a drepturilor din statul de plata si a obligatiilor fata de bugetul de stat.
• participă la fundamentarea si elaborarea BVC anual si inainteaza fundamentare de buget privind
cheltuielile cu salarii si numar de personal, cu respectarea formatului BVC.
• Pe parcursul execuției bugetare urmărește incadrarea cheltuielilor cu personalul si contracte de
mandat in prevederile bugetare aprobate.
• colaborează cu intrega Directie Economica la intocmirea situatiilor semestriale si a bilantului
anual;
• verifică declaratiile la bugetul de stat si bugetele speciale privind salarizarea si le transmite catre
organele competente;
• asigură plata la termen a sumelor ce constituie obligatia societății fata de bugetul de stat, bugetul
consolidat si alte obligatii fata de terti privind drepturi de natura salariala;
• verifică trimestrial tichetele de masa ramase nedistribuite, bonurile valorice, alte valori existente in
casierie si întocmește Proces verbal;
• introducere si operare date in aplicatia de salarizare in baza pontajelor transmise de catre toate
structurile organizatorice cu privire la salarii, tichete de masa, indemnizatia pentru concediul de odihna,
concediul medical,conturi IBAN, date inscrise in certificatele de concediu medical, contravaloare avansuri
din salarii, sume ce reprezinta retineri din salariu si popriri, modificari referitoare la locul de munca, cereri
de deduceri, cereri prin care se solicita ajutor nastere, ajutor casatorie, ajutor deces, concedii pentru
evenimente deosebite, bonusuri, prime, contravaloare sume aferente compensarii numarului de zile de
concediu de odihna neefectuat in conformitate cu prevederile legale sau a retinerilor pentru a compensa
numarul de zile de concediu efectuate suplimentar.
• Întocmește/ Completează diverse adeverinte solicitate de salariati; Întocmește adeverinte de venit
solicitate de salariat;
• Asigură calculul drepturilor salariale si a contributiilor societății. Calculeaza drepturile salariale
conform pontajului, clauzelor negociate si legislatiei in vigoare;
• Răspunde de intocmirea corecta a calculului salarial precum si a intregii documentatii ulterioare
calculului salarial (state de plata, declaratia 112 ,centralizatoarele de salarii,etc).
-Actualizeaza in permanenta modificarile legislative in cadrul programului de salarizare;
Opereaza
in
timp
modificarile
salariale;
- Opereaza in timp calculele salariale privind avansul si lichidarea conform procedurii;
Centralizeaza
si
verifică
certificatele
medicale;
Întocmește
si
depune
declaratiile
lunare
catre
instituțiile
de
stat;
Întocmește
statele
de
plata
si
asigură
înregistrarea
acestora
;
Întocmește
fluturasii
de
salarii;
- Asigură completarea si transmiterea formalitatilor necesare catre banca pentru intocmirea cardurilor de
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salarii;
- Gestioneaza situatia corecta a conturilor de carduri;
• Intocmire borderou card si numerar pentru plata salariilor;
• Evidența si distribuirea tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta; dupa caz
• Întocmește lunar situatia pentru plata drepturilor salariale si transmite persoaneleor responsabile din
cadrul directiei economice pentru efectuarea viramentelor.
• Anunta banca in cazul plecarii unui salariat pentru reglarea creditelor aferente cardului de salarii;
• Întocmește rapoartele lunare standard cu privire la costurile de personal;
• Contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare;
• Tine evidența popririlor si asigură corespondenta cu organele competente.
• Întocmește rapoarte conform procedurilor interne si a Regulamentului de organizare si functionare a
Societății;
• Redacteaza si centralizeaza documente specifice activității de salarizare: rapoarte, adrese, cereri,
instiintari;
• Întocmește liste si rapoarte cu privire la angajati;
• Participă la sedinte;
• Consiliere
salariati
- recepționează certificatele de concediu medical, verifică modul de completare a acestora, precum si
corectitudinea
datelor
inscrise;
- recepționează si gestioneaza referatele cu privire la ore suplimentare, bonusuri, prime, ore de inventar,
etc.;
- recepționează si gestioneaza cererile salariatilor prin care se solicita ajutoarele prevazute in CCM la
nivelul
societății;
- consiliaza salariatii cu privire la modul de calcul al salariilor, concediilor (de odihna, medicale), al
deducerilor,
etc.;
consiliaza
si
informeaza
salariatii
cu
privire
la
modificarile
legislative;
- întocmește documentația necesara depunerii dosarelor de crestere si ingrijire copil si consiliaza
salariatele
in
acest
sens;
- răspunde de distribuirea tichetelor de masa pentru salariatii societății
• Legat
de
activitatile
specifice,
răspunde
de:
Operarea la zi a modificarilor intervenite in baza de date a salariatilor;
Confidentialitatea
datelor
de
personal
cu
care
opereaza;
Corectitudinea
si
eficienta
arhivarii
statelor
de
plata;
Respectarea
prevederilor
legale
de
specialitate;
- Plata la timp si corecta a drepturilor salariale si a contributiilor unității;
Respectarea
instrucțiunilor
verbale
si
scrise
date
de
superiori;
Intocmirea
corecta
si
la
timp
a
rapoartelor;
- Corectitudinea datelor si a informațiilor pe care le transmite.
15.10.BIROU FINANCIAR CONTABILITATE SI GESTIUNE :
Se află în subordinea directă a Directorului economic şi are în principal următoarele atribuții şi
competenţe:
• organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul societății în conformitate cu
prevederile legale în vigoare pe următoarele acţiuni:
- contabilitatea mijloacelor fixe şi evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă
cerinţelor
privind
asigurarea
controlului
gestiunii
mijloacelor
fixe.
- contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar - contabilitatea sintetică se ţine valoric cu
ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se ţine
cantitativ
şi
valoric.
contabilitatea
mijloacelor
băneşti.
contabilitatea
decontărilor.
- contabilitatea tuturor cheltuielilor cu exceptia celor de personal.
• asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiarcontabile prezentate pentru aprobare conducerii societății.
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• organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale a controlului financiar
preventiv pe toate documentele conform OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar
preventiv ;
• organizează ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, inventarierea bunurilor materiale şi
valorilor băneşti ce aparţin societății ;
• asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor
în contabilitate;
• urmăreşte întocmirea lunară a balanţei de verificăre şi a raportarilor financiar contabile.
• Verifică decontul de TVA, notele de inchidere TVA , precum si declaratia de impozit pe profit cu
corelațiile aferente dispozițiilor legale ;
• înregistrează procesele verbale de punere in functiune a mijloacelor fixe ;
• asigură si răspunde de calculul amortizarii lunare a mijloacelor fixe si inregistrarii in contabilitate;
• tine evidența extracontabila a cheltuielilor si a celor nedeductibile precum si amortizarea fiscal.
• înregistrează facturile pentru lucrările de investitii, urmărește consocietaterea lor .
• verifică inventarele mijloacelor fixe primite de la comisiile de inventariere si înregistrează in
contabilitate plusurile si minusurile de inventar;
• participă la efectuarea lucrărilor de reevaluare a mijloacelor fixe dispuse prin acte normative si
înregistrează in contabilitate diferentele rezultate din reevaluare;
• asigură si răspunde de efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind: activele
imobilizate, activele circulante, investitiile, rezultatele financiare;
• asigură intocmirea lunara a balantei de verificăre pentru conturile sintetice si cele analitice si
urmărește concordanta dintre acestea;
• asigură intocmirea situației principalilor indicatori economico-financiari necesari participării la
licitatii;
• colaborează cu șeful biroului resurse umane/salarizare la intocmirea situatiilor semestriale si a
bilantului anual si asigură transmiterea la instituțiile abilitate.
• asigură si răspunde de respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului
si ia toate măsurile legale pentru reintregirea acestuia in cazul in care a fost pagubit;
• organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale, urmărește definitivarea , potrivit
legii, a rezultatelor inventarierii;
• urmărește modul de utilizare a formularelor cu regim special;
• pune la dispozitia Directorului economic situatiile contabile de analiza solicitate;
• urmărește si verifică componenta si soldurile următoarelor conturi : clasa 2,3,6 si 7.
• opereaza transferurile intre gestiunile de materiale, obiecte de inventar, produse finite.
• opereaza consumul de materiale pe destinatii de consum si obiectele de inventar pentru tote
gestiunile societății atat magazie cat si folosinta;
• opereaza intrarile si iesirile de produse finite pe gestiuni;
• întocmește lista stocurilor pentru gestiuni si le preda gestionarilor;
• verifică inregistrarile efectuate de catre gestionari in fișele de magazie prin punctajul lunar cu balanta
de verificăre analitica, certificand prin semnatura de control pe acestea si se preocupa de punerea de
acord a diferentelor si reglementarea acestora si preda balanta de stocuri verificăta;
• opereaza consumul combustibil aferent loturilor pe fiecare mijloc de transport in parte;
• urmărește si evidentiaza productia neterminata daca este cazul;
• urmărește discordantele gestiune-contabilitate pentru toate gestiunile de stocuri si efectuează corectiile
necesare;
• urmărește concordanta transferurilor primiri-iesiri intre gestiuni(atat materiale cat si produse finite);
• verifică concordanta intre intrarile de materiale in gestiuni si contabilitatea furnizori;
• tine evidența conturilor in afara bilantului;
• verifică sold cont 481,482;
• opereaza facturile client si întocmește si verifică jurnalul de vanzari .
• participă la efectuarea oricaror situatii contabile solicitate de catre conducerea societății.
• întocmește declaratiile la bugetul de stat si bugetele speciale si monitorizarea lor.
• verifică declaratiile la bugetul de stat si bugetele speciale si le transmite catre organele competente;
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• asigură plata la termen a sumelor ce constituie obligatia societății fata de bugetul de stat, bugetul
consolidat si alte obligatii fata de terti;
• tine evidența impozitelor si taxelor locale, urmărește efectuarea platilor catre Consiliile Locale;
• analizeaza indicatorii de performanta ai societății.
• participă la fundamentarea si elaborarea BVC, urmărește incadrarea in prevederile bugetare ;
• urmărește si verifică soldurile si componenta conturilor din clasa 1, 4, 5, 6 si 7
• asigură si răspunde de efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind cheltuielile de
producție sau circulatie, disponibilitatile banesti si imprumuturile bancare, a fondurilor proprii si a
altor fonduri, debitori, creditori si alte decontari.
• întocmește documentația pentru credite, conturi de garantii de buna execuție
• prelucreaza extrasele de cont de la banci pentru credite, valuta;
• urmărește permanent circulatia documentelor de decontare cu banca,
• anexeaza la extrasele de cont de la banci, documentele justificative;
• întocmește borderoul pentru CEC-urile primite de la clienti si le depune la banca pentru incasare
• se preocupa de incasarea facturilor emise pentru toate serviciile prestate; analizeaza volumul lunar al
facturilor neincasate si stabilește măsurile corespunzatoare pentru a accelera ritmul incasarilor;
• ia măsuri ce asigură fondurile financiare necesare finantarii investitiilor programate din surse proprii;
• asigură intocmirea lunara a balantei de verificăre pentru conturile sintetice si cele analitice si
urmărește concordanta dintre acestea;
• asigură intocmirea situației principalilor indicatori economico-financiari necesari participării la
licitatii;
• -tine evidența operaţiunilor de casă- cheltuieli în lei cf. Decretului nr.209/1976 privind regulamentul
operaţiunilor de casă. În programul informatic înregistrează:
încasarea
garanţiei
de
licitaţie.
- încasarea şi depunerea în bancă a caietelor de sarcini, a taxelor de participăre la licitaţii.
încasările
şi
depunerile
de
numerar.
- plata de numerar prin casierie şi trecerea pe cheltuială a operaţiunilor care nu implică contul de
furnizori.
- plăţile de numerar către furnizori.
• incaseaza in numerar facturi de la clienti si achita facturi catre furnizori ,verificând referatul de
necesitate si cu incadrarea stricta in plafoanele stabilite prin acte normative;
• acorda avansuri spre decontare pentru deplasari si cheltuieli gospodaresti;
• depune numerar in contul de la banca provenit din incasari de facturi, salarii neridicate, garantii
materiale de la gestionari;
• întocmește zilnic registrul de casa si il preda contabilitatii împreună cu documentele de incasari si
plati pentru verificăre si inregistrare in contabilitate.
• tine evidența chiriilor, ratelor, pensiilor, popririlor si a imputatiilor, le incaseaza de la salariati si apoi
le vireaza intocmind ordine de plata sau mandate postale;
• tine evidența tichetelor de masa precum si distribuie tichetele salariatilor directiei si mandatarilor
sectiilor si loturilor societății conform situatiilor primite de la biroul resurse umane;
• tine evidența garantiilor materiale retinute personalului societății si le depune in conturile bancare;
• tine evidența garantiilor de buna execuție ale partenerilor societății si le depune in conturile bancare;
• depune actele la Trezoreria Municipiului Sibiu şi bănci şi ridică extrasele de cont, verificând
numărul contului şi actele justificative pentru sumele prevăzute în extras;
• codifica materialele care intra in gestiune si gestioneaza nomenclatorul acestora;
• primește facturile de la furnizori împreună cu receptiile aferente acestora si le înregistrează in
contabilitate;
• înregistrează toate facturile de prestatii, urmărește consocietaterea acestor facturi de catre persoanele
responsabile;
• verifică jurnalul de vanzari si cumparari.
• urmărește respectarea termenelor de scadenta a facturilor si introducerea corecta a acestor termene in
programul contabil;
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• la primirea documentelor pentru contabilizare verifică daca acestea sunt completate in concordanta
cu continutul acestora, daca au completate toate rubricile necesare,sunt semnate de persoanele care
consocietate necesitatea, legalitatea, oportunitatea acestora, daca exista acte justificative specifice
operatiunii;
• efectuează consocietateri de corespondenta de solduri furnizori,intretine baza de date cu privire la
adresa
acestora nr.telefon etc.;
• verifică concordanta evidentei analitice cu cea sintetica pentru conturile 401,404.
• urmărește si verifică componenta sold conturi: 408, 409, 2678, 461, 542, 5121
• participă la efectuarea oricaror situatii contabile solicitate de catre conducerea societății.
• întocmește ordinele de plata pentru furnizori sau efectuează plata din sistemul/platforma cu tokenul de
plati, fiind direct raspunzatori pentru platile efectuate eronat sau neefectuarea platilor la termenul
scadent
• tine evidența contului - Furnizori debitori - avansuri furnizori si -Debitori , sesizează şeful ierarhic
cu privire la recuperarea lor până la sfârşitul anului;
• tine evidența contului -Avansuri de trezorerie. În programul informatic înregistrează justificarea
avansurilor ridicate din casierie.
Asigură si gestioneaza baza materiala si de servicii a societății prin aprovizionarea la timp, in
cantitatile necesare si la termenele stabilite a tuturor materialelor, materiilor prime, piese de schimb,
combustibili, consumabile, rechizite, etc. necesare societății pentru desfasurarea in buna conditii a activității,
in afara celor produse de societate.
• Organizeaza si asigură gestiunea stocurilor
• Perticipa si se consulta împreună cu Biroul Achizitii , contractare si aprovizionare la Planul Anual al
achizitiilor publice
• Analizează, îmbunătăţeşte şi corelează necesarul de aprovizionat al societății cu celelalte secţiuni de
programe.
• Adaptează programul de aprovizionare în funcţie de programul de lucrări ( producție ) sau evoluţia
stocurilor.
• Realizează informarea justificata cu privire la eventualele modificari intervenite in executia
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele si oportunitatea modificarilor
propuse;
• In colaborare cu coordonatorul de contract din cadrul Biroul aprovizionare urmărește executia
contractelor;
• Urmărește situatia stocurilor pe fiecare gestiune in parte.
• Organizeaza receptia produselor, serviciilor sau lucrărilor si face parte din comisiile de receptie.
• Emite si transmite documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale cu
furnizorii.
• Întocmeste împreună cu consilierul Juridic si compartimentul beneficiar contractul de achiziție ;
• Verifică centralizarea referatelor in vederea intocmirii programului anual de achizitii;
15.11. COMPATIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Controlul Financiar de Gestiunea Societatea Drumuri și Poduri S.A. a organizat in baza art. 4 al OUG
nr. 94/
2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011. Activitatea de Control Financiar
de Gestiune face parte din cadrul verificărilor si se subordonează Directorului Economic avand următoarele
atribuții:
➢ întocmirea anuala a planului de control si supunerea lor spre avizare Directorului Economic si
aprobare de catre Directorul General;
➢ selectarea domeniilor cu risc ridicat si a acţiunilor de control solicitate de catre conducerea societății
in vederea elaborării planului semestrial de activitate;
➢ revizuirea programului anual de activitate ca reacţie la schimbarea circumstanţelor iniţiale în care
acesta a fost elaborat;
➢ Verifică respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la:
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existenta, integritatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu si
modul de reflectare a acestora in evidența contabila.
- participărea activa la fundamentarea proiectului B.V.C. si avizarea acestuia
- întocmește executia lunara a B.V.C. urmarind realizarea veniturilor si incadrarea in nivelul
cheltuielilor aprobate, realizarea indicatorilor economico-financiari specifici, realizarea
programului de investitii si incadrarea in sursele aprobate
- modul de efectuare a inventarierii anuale
- incasarile si platile in lei si valuta, de orice natura , in numerar sau prin virament
- înregistrarea in evidența contabila a operatiunilor economico-financiare
- intocmirea, circulatia,pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnicooperative
efectuarea acţiunilor de verificăre, de valorificare a constatărilor consemnate în actele întocmite şi de
urmărire a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie ;
obţinerea probelor suficiente şi adecvate pentru susţinerea constatărilor, concluziilor şi
recomandărilor rezultate în urma acţiunii de verificăre;
soluţionarea divergenţelor care pot să apară pe parcursul desfăşurării acţiunilor de verificăre;
intocmirea rapoartelor de control şi anexelor acestora care trebuie sa fie clare, punctuale, constructive
şi obiective;
solicitarea serviciilor unor cadre de specialitate sau ale unor experţi, dacă pe parcursul desfăşurării
acţiunilor de control se consideră că sunt necesare cunoştinţe şi experienţă specială în alte domenii
decât cel financiar-contabil;
finalizează acţiunile sale prin acte de control bilateral (procese verbale, note de constatare) în care
enunţă punctele slabe identificate în sistem, prevederile legale incalcate,consecintele economice,
financiare, patrimoniale si persoanele vinovate, măsurile luate in timpul controlului şi formulează
recomandări pentru eliminarea iregularitatilor,recomandări care să ducă în mod obligatoriu la o
îmbunătăţire a activităţii;
in cazul identificării unor posibile prejudicii, raportează imediat despre acestea Directorului
economic şi, atunci cand prejudiciile sun certe si majore, structurilor de cercetare abilitate;
colaborarea cu Departamentul Juridic în vederea bunei fundamentări a acţiunilor în instanţă;
colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru
îndeplinirea atribuţiilor specifice;
sesizează Directorul economic cu privire la faptele personalului din structurile controlate, fapte care
sunt considerate abateri disciplinare, în vederea aplicării de sancţiuni, în conformitate cu prevederile
R.O.I.;
ia măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a actelor de control, păstrarea secretului de serviciu, în
legătură cu activitatea desfăşurată în departamente, potrivit prevederilor legale şi ale normelor interne
ale societății, constituie arhiva compartimentului, asigurănd pastrarea si conservarea documentelor
pana la predarea acesteia pentru arhivare definitiva;
realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de Directorul Economicl in temeiul legii.
Verifică lunar/trimestrial redeventa miniera a societății precum si modul de calcul
Transmite organelor competente informații in legatutra cu redeventa miniera

CAP. III. DIRECTIA TEHNICA
În aceasta activitate, sectiile au atribuții şi răspunderi în următoarele domenii:
• Utilizarea eficienta a capacitaţilor de producție;
• Planificarea producției
• Cresterea gradului de utilizare si mentinerea in exploatare a mijloacelor de producție
• Desfăşurarea procesului de producție;
• Urmărirea operativă a producției;
• Predarea şi raportarea produţiei;
• Protecţia muncii.
În domeniul utilizării eficiente a capacitaţilor de producție:
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Răspunde de încărcarea corespunzătoare a utilajelor, staţiilor şi instalaţiilor, precum şi a forţei de
muncă, ia măsurile necesare în vederea înlaturării ştrangulăriilor şi utilizării disponibilului de
capacitate. Închirierile şi oferatarea disponibilului de capacitate se realizează prin direcţia producție;
• Asigură repartizarea sarcinilor din programele de producție pe executanţi, utilaje, cu precizarea
termenelor de execuție;
• Asigură exploatarea corespunzătoare şi utilizarea cu randament maxim a utilajelor şi instalaţiilor,
prevenirea şi eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora;4.Asigură evidența
utilizării capacităţilor de producție din dotare;
• Răspunde prin Secţia Mecanizare de gospodărirea corespunzătoare a utilajelor în scopul folosirii lor
imediate în caz de necesitate;
• Ia măsuri de preîntampinare a avariilor şi de limitare a acestora în caz de producere, precum şi de
eliminare a cauzelor care le-au generat.
În domeniul desfăşurării procesului de producție:
• Răspunde de realizarea programului de producție pe sortimente şi lucrări la termenele prevăzute;
• Răspunde de aprovizionarea locurilor de muncă cu materii prime, materiale, piese de schimb şi
utilităţi necesare procesului de producție;
• Asigură conducerea activitaţii de producție pe, loturi, staţii, formaţii şi puncte de lucru;
• Producţia realizata pe bază de contract se realizează în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta;
• Răspunde de asigurarea securitaţii şi integritaţii materialelor şi semifabricatelor existente în magaziile
sectoarelor şi Secţiei Utilaj Transport, pe fluxul de lucrări sau în aşteptare între operaţii.
În domeniul urmăririi operative a producţiei:
• Întocmeste programul lunar de producție aprobat de directorul general;
• Urmăreşte operativ la nivelul locurilor de muncă respectarea programului de producție;
• Urmăreşte şi analizează mişcarea produselor industriale avand în vedere nevoile interne ale societății
prin sectoarele de producție, precum şi disponibilul de astfel de produse;
• În acest sens, situaţia realizării producției industriale trebuie corelată cu prognoza stabilită de
activitatea de ofertare din cadrul direcţiei de producție în vederea valorificării în totalitate şi eficient
a întregii producţii industriale;
• Urmăreşte realizarea colaborărilor ca furnizor şi benficiar, conform programului opreativ;
• Asigură evidența operativă a realizării producției, a decontarii producției si a manoperei cu ajutorul
pontajelor;
• Asigură analize operative cu personalul din subordine;
În domeniul predării şi raportării producției:
• Raportează periodic stadiul realizării producției şi indicatorii programaţi, răspunde de inventarierea
producției neterminate, analizează şi raportează volumul acesteia.
15.12. BIROU TEHNIC/OFERTARE
Se subordonează Directorului de Tehnic şi are, in principal, următoarele atribuții, competenţe şi
responsabilităţi specifice:
• Elaboreaza in baza antemasuratorilor cuprinse in predarea de amplasament, ordinul de execuție al
lucrării (devizul initial antecalcul al lucrării) care va cuprinde:
• Termenul de execuție
• Simbolul articolului de deviz si denumirea capitolului de lucrări
• Cheltuielile directe aferente capitolului de deviz:
-material; manopera;utilaj si transport
- alte cheltuieli directe: sarcini sociale aferente manoperei
• cheltuielile indirecte
• profit
• total fara TVA si total cu TVA
Întocmește situatiile de lucrări si organizeaza receptia acestora de catre beneficiar
• Întocmeşte anual şi lunar programul de lucrări de reparaţii drumuri și Poduri, in colaborare cu
beneficiarul.
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Urmăreşte realizarea lucrărilor lunar şi întocmeşte masurători la lucrările realizate care urmează a fi
decontate prin situaţii de lucrări pe baza datelor transmise de șefii punctelor de lucru şi a măsurătorilor
efectuate în teren.
Centralizează lunar producţia realizată şi urmăreşte facturarea lucrărilor consocietatete de beneficiar.
Întocmeşte oferte pentru lucrări la terţi şi răspunde de întocmirea corectă a documentaţiilor necesare
pentru participărea la licitaţii conform caietelor de sarcini şi a fişelor de date a achiziţiilor.
Elaboreaza PAAP pentru Sector Management Producție;
Elaboreaza si colaborează cu biroul achizitii, contractare si aprovizionare caietele de sarcini pentru
mijloace fixe, materii prime, combustibili si altele necesare execuției
Participă la predările de aplasament pentru lucrările executate de societate
Urmăreşte contractele de execuție atât valoric, cât şi ca durată pentru încadrarea în termen, iar în caz
de modificare a acestora, întocmeşte actele adiţionale cu note de denunţare sau note de comandă
suplimentare
Urmăreşte realizarea planului de control calitate, verificări şi încercări pentru lucrările contractate şi
întocmeşte documentele necesare pentru recepţia lucrărilor, conform prevederilor legale.
Colaborează cu serviciu juridic, biroul achizitii, contractare si aprovizionare la întocmirea
contractelor de lucrări în sensul transmiterii datelor necesare ( valoare, termen de execuție şi alte
cauze specifice lucrării).
Realizează analize de pret.
Elaboreaza caietele de sarcini specifice activității de producție.S
In colaborare cu Direcția economică întocmește facturile de venituri, dupa care le semneaza si le
preda acesteia

15.13. SECTOR MANAGEMENT PRODUCȚIE
Se subordoneaza Directorului Tehnic al societății fiind compusa din următoarele compartimente functionale :
• Santier Sibiu
• Santier Agnita
• Santier Seica Mare
15.13.1. Șeful sector management producție : controlează, verifică si răspunde de activitatea Sectiei
Management Producție, a santierelor Sibiu, Agnita si Seica Mare aflate in subordinea adjunctului sectie,
raportand direct directorului general si directorului tehnic.
Atribuții, competente, responsabilități :
• Elaboreaza împreună cu Biroul Tehnic si apoi emite ordinul execuție lucrare (devizul initial al
lucrării) care va contine termenul de execuție si planificarea tuturor resurselor necesare lucrării conform
indicatoarelor de norme de deviz specifice :
Dupa avizarea de catre Directorul Tehnic si aprobarea de catre Directorul General, Ordinul de
producție/execuție lucrare este comunicat in vederea aplicarii :
-Adjunctului Sector management producție
-Șefului Biroului Tehnic/ofertare in vederea elaborarii analizei de cost a lucrării in baza situației de
lucrări.
-Șefilor de santier care vor organiza resursa umana in vederea producției/execuției
-coordonatorului Coloana Auto in vederea asigurării suportului logistic
- propune structura organizatorică, nivelele ierarhice, atribuțiile competentele si responsabilitățile din
subordinea sa, repartizate in conformitate cu organigrama societății aprobata de catre Consiliul de
Administratie.
• fundamenteaza obiectivele si strategia societăţii in domeniile: dezvoltarea si modernizarea
capacitatilor de producție si furnizare utilitati, asigurarea continuitatii producției.
• executa planificarea producției.
• elaborează şi supune spre aprobare proceduri în ceea ce priveşte producţia.
• organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de producție şi
coordonează folosirea corectă şi eficientă a fondurilor de investiţii;
• asigură resursele materiale şi informaţionale necesare pentru implementarea politicii în domeniul calităţii.
• conduce procesul de asigurăre a calităţii în activitatea de producție, conform procedurilor existente;
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• organizeaza, indruma si controlează intreaga activitate productiva a societății ;
• controlează modul de folosire a capacitatilor de producție in conditii de eficienta maxima la fiecare
sectie ;
• urmărește modul in care se desfasoara activitatea de reparatii capitale si a celorlalte lucrări de
intretinere ;
• organizeaza activitatea productiva militand la respectarea disciplinei in munca, asigurarea asistentei
tehnice ;
• urmărește continuu modul in care este folosita forta de munca si stabilește necesarul acesteia in
perspectiva, in functie de contractele incheiate ;
• decide organizarea procesului de producție in concordanta cu contractele incheiate ;
• propune măsuri organizatorice menite sa se obtina rentabilitate maxima in sectiile de producție ;
• aplica sau propune sanctiuni disciplinare pentru cei din subordine care nu respecta disciplina ;
• aproba esalonarea concediilor de odihna pentru șefii sectiilor/compartimentelor/atelierelor
subordonate ;
• răspunde de functionarea la parametrii proiectati a capacitatilor de producție ;
• răspunde de folosirea rationala a bazei tehnice si materiale puse la dispozitie pentru procesul
productiv ;
• răspunde de perfectionarea cunostintelor tuturor salariatilor cuprinsi in procesul de producție ;
• duce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite de Consiliul de administratie, de directorul general sau
de directorul de producție.
• Se preocupa de inventarierea anuala în vederea cunoașterii stării drumurilor judeţene, perspectivele
privind necesitatea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, construcţiilor de Poduri, podeţe şi alte lucrări
anexe.
15.13.2. Adjunct Sector management producție : Este subordonat șefului de sector management
producție avand următoarele atribuții :
• Preia atribuțiile șefului de sectie in absenta acestuia
• duce la îndeplinire prevederile ordinului de producție/execuție a lucrării
• controlează, monitorizează si controlează activitatea santierelor externe: Sibiu, Agnita si Seica Mica
• Organizează procesul de producție şi repatizează sarcinile de muncă pe întreg personalul din
subordine.
• Ia măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu intrucţiunile tehnice specifice privind
exploatarea în condiţii normale a intalaţiilor, utilajelor, stabilesc măsuri ce trebuie luate în caz de
dereglări, întreruperi sau avarii.
• Urmărește îndeplinirea normelor de munca pentru fiecare santier din subordine.
• Asigură stabilirea şi ducerea la cunoştinţă fiecărei persoane a atribuţiilor şi răspunderilor ce îi revin
la locul de muncă, verifică modul cum acestea au fost însuşite şi de îndeplinesc de întregul personal.
• Elaborează programul de fabricaţie care să asigure funcţionarea instalaţiilor la parametri normali şi
în deplină securitate.
• Controlează şi răspunde ca la locurile de muncă cu pericol de explozii şi incedii, salariaţii să utilizeze
echipamentul de protecţie specific acestor locuri, de a începerea până la terminarea programului de lucru.
• Asigură respectarea executării reviziilor tehnice obligatorii şi reparaţiilor programate ale instalaţiilor,
utilajelor şi mijloace auto, potrivit prevederilor documentaţiilor tehnice.
• Avizează/întocmește pontajul si fișele de consum( documente care vor fi predate catre Direcția
economică) a santierelor aflate în subordine.

•
•
•
•

Elaboreaza împreună cu personalul Biroului tehnic/Ofertare caietele de sarcini necesare achiziției de
materii prime si materiale necesare producției.
Participă la predările de amplasament.
Tine evidența si verifică partea de normare a utilajelor inchiriate in scopul execuției.
Executa activitatea de ofiter de serviciu in cadrul comandamentelor de iarna.
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Urmărește constituirea stocurilor si pregatirea utilajelor pentru perioada de iarna.
Comunica ordinul de execuție al lucrării personalului din subordine.

15.13.3 Persoana responsabila pe parte de administrare patrimobiu si siguranta rutiera.
Va coordona și superviza întreaga activitate a santierelordin prisma respectării și aplicării
standardelor privind siguranța circulației, semnalizarea rutieră, marcaje, indicatoare și mijloace de
semnalizare rutieră, echipamente pentru dirijarea traficului.
Atribuții si responsabilități.
• răspunde de implementarea Codului rutier privind semnele de circulatie si marcajele rutiere pe
drumurile Judetului Sibiu.
• răspunde de aplasarea panourilor de avertizare rutiera sau a altor elemente de coordonare a traficului.
• răspunde de asigurarea si intretienerea elementelor de siguranta rutiera —parapeti, lise etc.
• controlează împreună cu organele competente (ex: Politia Rutiera si nu numai) traficul pe sectoarele
de drum inchise circulatiei, dupa caz
• controlează semnalizarea rutiera a lucrărilor proprii.
• Insusirea tuturor standardelor in vigoare si răspunderea pentru aplicarea lor.
• Gestionarea patrimoniului societății ( ex: terenuri, precum si parte administrativa a intregii societati)
• Răspunde de bunurile din gestiunea Cantonului Paltinis
• Participă si controlează la executarea de orice alte lucrări privind intretinerea, reparatia si alte lucrări
de execuție a drumurilor
• Avizează/consocietate facturile pe parte de patrimoniu si siguranta rutiera, dupa caz
• Orice alta sarcina dispusa de catre conducerea societății
15.13.5 ȘEFII DE SANTIER .
Se subordoneaza adjunctului șefului de sector managment producție .
Șefii de santier controlează organizarea şi desfăşurarea activităţii tehnice de producție cu
respectarea securitatii in munca şi pentru realizaaza integral măsurile dispuse privind buna funcţionare,
exploatare şi întreţinere a drumurilor . În acest scop sunt obligaţi să ia măsuri pentru:
• Respectarea cantitatilor cuprinse devizul de lucrări emis de catre Directia Tehnica/Șef Sector
Management Producție
• Funcţionarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în condiţii de deplină siguranţă, prevenirea şi
eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora, prin anuntarea Sectorului de
Mentenenta repartii si normare de a intervenii acolo unde este cazul
• Organizarea fiecărui loc de muncă, repartizarea lucrărilor pe fiecare echipă de lucru, supravegherea
şi îndrumarea fiecărui muncitor în vederea însuşirii cunoşţintelor şi deprinderilor necesare executării
în bune condiţii a sarcinilor de producție.
• Instruirea muncitorilor pe linie de producţia muncii şi PSI.
• Asigurarea şi utilizarea dispozitivelor de securitate a muncii a echipamentului de lucru şi protecţie.
• Interzicerea participării la lucru a celor care nu sunt apţi să îndeplinescă sarcinile de serviciu,
sesizează şeful ierarhic pentru stabilirea măsurilor ce se impun.
• Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor care
lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinerea acestora, de protecţia muncii,
prevenirea incendiilor şi protecţia mediului înconjurător.
• Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului direct
• Să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi a accidentelor.
• Utilizarea la maxim a capacităţilor existente, asigurarea bunei funcţionări şi întreţinere a acestora.
• Urmărește direct realizarea normelor de lucru , întocmește si semneaza pontajul , fișele de consum si
consocietate foile de parcurs pentru utilajele care au fost angenate in procesul de producție
• Verifică documentele de insotire a marfii (materii prime) la lucrare: aviz de insotire a marfii, bonul
de cantar si declaratia de conformitate completand anexa la fisa limita.
• Initiaza Referatul de necesitate, oportunitate si estimare valoare pentru achizitiile specifice.
PRINCIPALELE RELAȚII ALE SECTORULUI MANAGEMENT PRODUCȚIE
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1.Transmite: Date şi informări tehnice privind executarea programului de producție, situaţia forţei de
muncă, situaţia bazei materiale, a mijloacelor de transport, alte informații de rutină.
Primește: Indicații privind executarea programului de producție ( lucrări) modificări sau reprogramări
de termene, dispoziţii şi indicații de lucru, program de cooperări- colaborări.
2.Transmite: informări privind situaţia realizării graficului de lucrări ( producție), propuneri privind
încărcarea sau disponibilul de capacităţi şi spaţii de producție, propuneri pentru dezvoltarea activităţii
sectoarelor.
Primește: Instrucțiuni privind gradul de încărcare a utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor auto, note
informative privind extinderea activităţii, contacte şi lucrări posibile pentru perioadele următoare.
3. Transmite: Situatii privind utilizarea forţei de muncă, necesar şi disponibilul de personal, probleme
de salarizare, pefecţionare personal.
Primeşte: Primește indicatori de salarizare, repartiţii forţă de muncă, program de pregatire
profesinală, dispoziţii privind utilizarea timpului de lucru, dispoziţii pe linie de Protectia Muncii şi
PSI.
4.Transmite: Transmite informații tehnice (zilnic) privind starea drumurilor, probleme, solicitări,
observaţii privind calitatea materialelor utilizate, dupa caz
Primeşte: Buletine de măsurători pentru materiale, produse, observaţii, indicații, condiţii de calitate
impuse, dispoziţii obligatorii privind C.T.C.
5. Transmite: Documente de evidenţă pentru activităţiile proprii.
Primește: Rezultatele prelucrării acestora.
6.Transmite: Programul de producție pe sectoare, grafice şi termene de execuție.
7. Transmite: Ordinul de execuție a lucrării
8.Primește: Situatia asigurării resurselor

15.14 COLOANA AUTO
Se afla in subordinea Directorului Tehnic , este coordonata de catre un coordonator transport si
compusa din soferii.
Coordonatorul de transport/ coloana auto are următoarele atribuții:
• Verifică starea autovehicolelor;
• Semnarea foilor de parcurs la sosirea din cursa;
• Elibereaza bonul de consum combustibil; dupa caz
• Se îngrijește de completarea/valabilitatea documentelor de transport;
• Efectuează instructajul periodic de protectia muncii;
• Răspunde de aplicarea corecta a normativului privind consumul de carburant, uleiuri si adevizi.
• Urmăreşte consumurile de carburanţi înregistrate de utilaje şi autovehicule; in vederea intocmirii si
coroborarii pontajului lunar
• Întocmeşte lunar necesarul de combustibil si lubrifianţi în funcţie de solicitările şantierelor;
• Coordonează şi verifică modul de operare şi introducere a datelor în programul GPS.
• Urmăreşte realizarea sarcinilor trasate de organele de control sau de conducerea Drumuri și Poduri S.A.
Sibiu;
• Răspunde de disciplina la locul de muncă a personalului din subordine;
• Răspunde de corectitudinea şi legalitatea activităţilor ce decurg ca urmare a sarcinilor şi atribuțiilor de
mai sus.
Coordonatorul Coloana Auto avand următoarele atribuții:
• Tine evidența tuturor curselor autoturismelor, autovehicolelor si autoutilajelor.
• Realizează monitorizarea GPS a traseelor si timpilor de deplasare/staționare.
• Monitorizează si tine evidența consumului de combustibil auto.
• Monitorizează si tine evidența pontajului deserventiilor de utilaj si soferilor.
• Se ingrijesc si răspunde de valabilitatea asigurărilor RCA a autovehiculelor, in colaborare cu Biroul
Achizitii, Contractare si Aprovizionare
• Urmărește aplicarea tehnologiei si specificatiilor tehnice de catre deserventi.
• Elaboreaza P.A.A.P. in colaborare cu Biroul Achizitii, Contractare si Aprovizionare
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• Urmăreşte şi planifică efectuarea reviziilor tehnice la auto şi utilaje, asigurărilor şi atestărilor, instruirii
şi calificării personalului deservent, protecţiei muncii pentru activitatea şi locul de muncă al acestora;
• Întocmeşte actele primare privind taxele auto, asigurări şi impozite pentru toate mijloacele de transport
şi utilaje din patrimonial societății Drumuri și Poduri SA Sibiu şi urmărește plata acestora;
• Urmăreşte şi planifică mijloacele de transport pentru ITP la unităţi atestate; ţine evidența accidentelor
auto şi ia măsurile necesare în rezolvarea cazurilor apărute în colaborare cu unităţile abilitate în acest
scop, urmăreşte recuperarea daunelor şi sancţionarea vinovaţilor din cadrul regiei;
• Întocmeşte documentaţiile de înscriere şi radiere din circulaţie pentru autovehiculele din dotare, aduce
la cunoştinţă legislaţia rutieră în vigoare în colaborare cu SSM;
• Tine evidența si se îngrijește de prelungirea termenelor de valabilitate a vignetelor de taxa drumuri.
• Tine evidența GPS-urilor societății si le prezinta Directiei Economice pentru verificăre anuala, dupa
caz
• Semneaza foile de parcurs pentru intreaga flota auto a societății, cu exceptia auto care deservesc
conducerea societății
• Întocmește, semneaza si raspinde de consumul lunar situatia privind consumul de carburant împreună
cu persoana responsabila cu aceste atribuții din cadrul sectorului mentenanta, reparatii si normare
Soferii au următoarele atribuții:
• Deservirea autovehiculelor Drumuri și Poduri S.A. Sibiu in bune conditii
• Sa respecte legislatia rutiera
• Verifică starea autovehicolului la plecarea in fiecare cursa
• Executa transportul materiilor prime si materialelor pe baza documentelor de expeditie aprobate
• Respecta normele de munca impuse de normativele in vigoare
• Completează foaia zilnica de parcurs
• Se îngrijește de buna functionare a autovehicolelor si sistemului GPS/litrometru, reclamand imediat
defectele aparute.
• Elaboreaza si semneaza nota de constatare a defectiunii auto;
• Respecta normele de protectia muncii.
15.15 SECTOR MENTENANTA REPARATII SI NORMARE
Se află în subordinea directă a directorului de producție şi are următoarele atribuții şi competenţe:
• Răspunde de modul de realizare a activităţii de întreţinere, revizii, reparaţii ale parcului de utilaje şi
autovehicule din patrimoniul Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, intrate în acest scop în atelierele de reparatii;
• Întocmeşte actele constatatoare, de intrare în reparaţii, de executare a reparaţiilor, de predare din
reparaţie şi garanţie pe fiecare mijloc fix în parte; ţine evidența lunară privind costurile aferente
activităţilor de întreţinere şi reparaţii;
• Răspunde de calitatea lucrărilor de reparaţii mijloace fixe executate;
• Stabilește şi urmăreşte ansamblul de lucrări de întreţinere, de revizii tehnice şi de reparaţii care să
asigure maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din doatare o stare de funcţionare corespunzătoare, pe toată
durata de serviciu, normată cu cheltuieli minime;
Pentru desfăsurarea activitaţilor sectorul are următoarele atribuții principale :
• Elaboreaza nota de constatare a defectului împreună cu soferul si/sau coordonatorul coloana auto.
Nota de constatare va fi avizata/ semnata si insusita si de catre de catre responsabilul din cadrul
sectorului.
• Elaboreaza devizul de reparatii.
• Întocmește si elaboreaza consumurile tuturor autovehiculelor din cadrul societății
• Stabilește noxele/emisiile de carbon auto in conformitate cu prevederile legale si protectia mediului
• Stabilește cu alte persoane responsabile normarea muncii, normarea consumurilor de carburant in
conformitate cu specificul activității societății
• Demareaza lucrarea de reparatie doar dupa aprobarea devizului de reparatie, aceasta procedura se
finalizaeaza prin semnarea R.N.O.-ului de catre directorii executivi.
• Întocmește referatul de necesitate pentru piesele necesare reparatiei si răspunde de executia repartiei ;
• Întocmește bonul de consum pentru piesele care se retrag din gestiunea societății.
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• Întocmește Programul anual de mentenanta pentru reparatii si executia programului pentru anul in
curs.
• Urmăreşte activitatea utilajelor şi centralizează realizările pe fiecare utilaj de la intrarea în patrimoniu
şi pană la casare;
• Urmăreşte si răspunde pentru costurile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor
şi autovehiculelor pe fiecare în parte;
• Realizează/întocmește pontajul personalului din cadrul sectorului.
• Realizează instructajul de protectia muncii pentru personalului din subordine.
• Organizeaza activitatea prin aplicarea normelor de reparatii.
• Răspunde de calitatea reparatiilor efectuate de catre cei din subordine.
PRINCIPALELE RELAȚII
1.Transmite:
- solicitari pentru utilaje de transport si utilaje specializate.
Primește:
- utilajele solicitate.
2. Transmite:
- solicitari de aprovizionare cu materii prime, materiale
Primește:
- informații asupra aprovizionarii necesarului solicitat
3. Transmite:
- necesarul de forta de munca
- programarea concediilor de odihna
- evidența timpului de lucru prin pontaje
- relații privind integrarea in munca a noilor angajati si performantele acestora , starea de disciplina
Primește:
- informații privind asigurarea personalului solicitat
- documente de plata a drepturilor salariale
- comunicari privind schimbarea locului de munca al unor salariati
• Respecta tehnologia de reparatii conform normativelor
• Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor care
necesita reparatii, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinerea acestora, de protecţia muncii,
prevenirea incendiilor şi protecţia mediului înconjurător.
• Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului direct sau a altui conducător al formaţiei de
lucru.
• Să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi a accidentelor.
• Utilizarea la maxim a capacităţilor existente, asigurarea bunei funcţionări şi întreţinere a acestora.
• Alte prevederi prevazute in fisa postului.
15.16 Compartiment Producție Interna
Se subordoneaza șefului directorului tehnic si controlează activitatea de reparatii si intretinere a
Statiei de preparat mixturi astfaltice Seica Mare împreună cu șeful de Santier Seica Mare , a Balastierei Carta
si a Statiei de preparat emulsie bituminoasa Sibiu.
• Asigură alocarea resurselor mecanizate interne prevazute in ordinul de incepere a lucrării.
• Elaboreaza PAAP pentru statiile si formatiile din subordine centralizandu-le la nivelul sectiei
• Urmăreşte, îndrumă şi verifică activitatea utilajelor si echipamentelor de producere a materiilor prime
interne (asfalt, agregate , betoane si emulsie) necesare producției din dotarea Societății Drumuri și Poduri
SA Sibiu;
• Stabilește şi urmăreşte ansamblul de lucrări de întreţinere, de revizii tehnice şi de reparaţii care să
asigure maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din doatare o stare de funcţionare corespunzătoare, pe toată
durata de serviciu, normată cu cheltuieli minime;
• Urmăreşte costurile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor de producție;
• Urmăreşte consumurile de energie electrica si gaz înregistrate de utilaje
• Întocmeşte lunar necesarul de lubrifianţi în funcţie de solicitările statiilor;
DRUMURI ȘI PODURI SA - REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

38

• Colaborează cu biroul Aprovizionare si Gestiune in vederea aprovizionarii cu piese de schimb pentru
utilajele din producție.
• Verifică necesarul de piese de schimb pentru staţiile de asfaltare, de betonare, sortare şi concasare,
contractele cu furnizorii şi urmărește repararea şi darea în funcţiune a acestora;
• Verifică şi avizează referatele de necesitate întocmite de statii, pentru piese de schimb;
• Avizează pontajul si urmărește îndeplinirea normelor de munca.
• Urmărește realizarea producției normate pentru fiecare statie si tine evidența activității, prin
documentația interna aprobată, privind consumuri, costuri, productivitate, profit;
• Întocmește Programul anual de mentenanta pentru reparatii si executia programului pentru anul
anterior si in curs .
• Urmărește aplicarea normelor de protectia muncii de catre personalul din subordine.
• instruirea periodica a personalului din subordine pe linie de protectia muncii şi PSI.
• Întocmește pontajele lunare ale angajatiilor din coordonarea sa
Personalul de lucru răspunde pentru desfăşurarea activităţii de producere a materiilor prime
necesare execuției lucrărilor angajate de catre societate şi pentru realizarea integrală a măsurilor privind buna
funcţionare, exploatare şi întreţinere.
În acest scop sunt obligaţi să ia măsuri pentru:
• Respectarea tehnologilor de fabricaţie şi a instrucțiunilor privind întretinerea instalaţiilor.
• Funcţionarea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în condiţii de deplină siguranţă, prevenirea şi
eliminarea întreruperilor sau deficienţelor în funcţionarea acestora.
• Organizarea fiecărui loc de muncă şi pregătirea condiţiilor de fabricaţie, repartizarea lucrărilor pe
fiecare echipă de lucru, supravegherea şi îndrumarea fiecărui muncitor în vederea însuşirii cunoşţintelor
şi deprinderilor necesare executării în bune condiţii a sarcinilor de operare.
• Participrea la instruirea periodica pe linie de protectia muncii şi PSI.
• Utilizarea dispozitivelor de securitate a muncii a echipamentului de lucru şi protecţie.
• Efectuarea la timp a operaţiilor de înteţinere, participărea la serviciile tehnice şi a reparaţiilor.
• Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor care
lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinerea acestora, de protecţia muncii,
prevenirea incendiilor şi protecţia mediului înconjurător.
• Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului direct sau a altui conducător al formaţiei de
lucru.
• Să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi a accidentelor.
• Utilizarea la maxim a capacităţilor existente, asigurarea bunei funcţionări şi întreţinere a acestora.
• Sa participe la lucrări de întreţinere a instalaţiei de preparare a sistemului de amestec emulsie (moara
de amestec)
• Coordonează si supraveghează buna functionare a instalaţiei de preparare a emulsiei cationice.
• Verifică si întretine cisternele de bitum si emulsie.
Personalul muncitor are in prinicpal următoarele atribuții :
• Sa cunoasca principiile de functionare ale echipamentelor si instalatiilor tehnologice pe care le
opereaza
• Sa se îngrijească permanent de pastrarea in functionare a acestora
• Sa opereze doar instalatiile si echipamentele pentru care a fost instruit
• Sa respecte normele de protectia muncii
• Orice alte prevederi prevazute in fisa postului.
DISPOZIŢII FINALE
1. Atribuțiile, responsabilitățile, competentele directiilor si modulelor organizatorice de specialitate sunt
prevazute detaliat in procedurile generale, dupa caz procedurile specifice, procedurile operationale,
procedurile de sistem, instrucțiunile de lucru, instituite prin Sistemul de Management Integrat, fisa
postului si care rezulta din actele normative generale si speciale aplicabile.
2. Derularea relațiilor de munca in ceea ce priveste contractul individual de munca, salarizare, timpul de
munca si timpul de odihna, formarea profesionala, sanatatea si securitatea in munca sunt prevazute in
Contractul Colectiv de Munca negociat la nivelul societății si înregistrat la ITM Sibiu.
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