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CAPITOLUL 1 - ORGANIZAREA SOCIETĂŢII CARFIL S.A. 

 

1.1. DISPOZIŢII GENERALE 

SOCIETATEA CARFIL S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr.705/1998. 

Activitatea societăţii se desfăşoară pe baza Statutului S. CARFIL S.A., anexă la Hotărârea 

Guvernului nr. 705/1998 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
1
 

SOCIETATEA CARFIL S.A. are ca obiect principal de activitate: 

(1) clasa 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei; 

Obiectul de activitate al societăţii include următoarele activităţi secundare: 

(2) clasa 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn; 

(3) clasa 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; 

(4) clasa 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic; 

(5) clasa 2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 

(6) clasa 2521 – Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală; 

(7) clasa 2529 – Producţia de rezervoare, cisterne şi conteinere metalice; 

(8) clasa 2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor; 

(9) clasa 2562 – Operaţiuni de mecanică generală; 

(10) clasa 2573 – Fabricarea uneltelor; 

(11) clasa 2592 – Fabricarea ambalajelor uşoare din metal; 

(12) clasa 2651 – Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie; 

(13) clasa 2932 – Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 

autovehicule; 

(14) clasa 3312 – Repararea maşinilor 

(15) clasa 3513 – Distribuţia energiei electrice 

(16) clasa 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei; 

(17) clasa 3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate; 

(18) clasa 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase; 

(19) clasa 3812 – Colectarea deşeurilor periculoase; 

(20) clasa 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 

(21) clasa 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 

(22) clasa 3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor; 

(23) clasa 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

(24) clasa 4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; 

(25) clasa 4618 – Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 

(26) clasa 4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse; 

(27) clasa 4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 

(28) clasa 4799 – Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; 

(29) clasa 4931 – Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; 

(30) clasa 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 

(31) clasa 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri; 

(32) clasa 5210 - Depozitări; 

                                                 
1
 Statutul Filialei S. CARFIL S.A. aprobat la data de 06.10.2015 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL FILIALEI 

S. CARFIL S.A. 

Pagina 4 din 71 

ROF 2015 

 

Elaborat:  COMPARTIMENTUL MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 

 

(33) clasa 5590 – Alte servicii de cazare 

(34) clasa 6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

(35) clasa 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

(36) clasa 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; 

(37) clasa 7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice; 

(38) clasa 9311 – Activităţi ale bazelor sportive 

Toate operaţiunile legate de comercializarea produselor de tehnică militară (armament şi muniţie), la 

intern şi export se efectuează prin C.N. ROMARM S.A. Realizarea efectivă a operaţiunilor de comerţ cu 

produse militare este atributul exclusiv al C.N. ROMARM S.A. 

 

 

1.3. FORMA JURIDICĂ 

 

SOCIETATEA CARFIL S.A. este persoană juridică română, organizată ca societate cu statut de 

societate pe acţiuni, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. 

 

 

1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

S. CARFIL S.A. este condusă de Adunarea generală a acţionarilor şi este administrată de un 

Consiliu de administraţie, care au atribuţiile prevăzute în statutul S. CARFIL S.A. 

Comitetul director şi Consiliul tehnico-economic sunt organe cu rol consultativ şi de specialitate în 

problemele supuse aprobării Directorului general, Consiliului de administraţie şi Adunării generale a 

acţionarilor. 

Activitatea societăţii este coordonată de Directorul general (indicativ 1), şi de trei direcţii conduse 

de directori executivi: 

- DIRECTOR TEHNIC ŞI DE LOGISTICĂ (indicativ 2), 

- DIRECTOR VÂNZĂRI, DEPOZITE (indicativ 3), 

- DIRECTOR ECONOMIC (indicativ 4). 
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Fig. 1 

Organigrama generală a Filialei S. CARFIL S.A.
2

                                                 
2
 Structura organizatorică aprobată la data de 12.11.2015 
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CAPITOLUL 2 - RELAŢIILE FILIALEI S. CARFIL S.A. 

 

 

2.1. RELAŢIILE FILIALEI S. CARFIL S.A. CU COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. 

 

Societatea CARFIL S.A. Braşov este filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A. 

Relaţiile Filialei S. CARFIL S.A. cu C.N. ROMARM S.A. sunt reglementate în Regulamentul de 

organizare al Companiei Naţionale
3
: 

„C.N. ROMARM S.A. exercită funcţiile de previziune, organizare, coordonare şi control asupra 

filialelor şi ia măsuri pentru desfăşurarea activităţii acestora în condiţii de creştere a eficienţei, 

performanţelor şi realizării obiectivelor asumate de companie.” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 
3
 Extras privind activitatea filialelor, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.N. ROMARM S.A. aprobat la data de 

28.01.2015, cap.2, pct.2.2. – „Relaţii cu filialele”. 
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2.2. COMPETENŢE DECIZIONALE PE DOMENII ŞI ÎN CADRUL ACESTORA PE 

ACTIVITĂŢI, ÎNTRE C.N. ROMARM S.A. ŞI FILIALA S. CARFIL S.A.
4
 

 

Competenţe decizionale între C.N. ROMARM S.A. şi filiala S. CARFIL S.A. sunt reglementate prin 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.N. ROMARM S.A. aprobat la data de 28.01.2015, cap.2, 

pct.2.2.1 – „Competenţe pe domenii şi în cadrul acestora pe activităţi”: 

LEGENDĂ: 

1. Elaborează 

2. Propune avizarea/aprobarea 

3. Avizează 

4. Mandatează 

5. Aprobă 

6. Emite ordin 

7. Este informat 

Nr 

crt 
ACTIVITĂŢI 

COMPETENŢE DECIZIONALE 

MECT 

C.N. „ROMARM” S.A. FILIALE 

AGA CA 

A
p

a
ra

t 

C
e
n

tr
a
l 

AGA CA 

F
il

ia
le

 

A. STRATEGIE, ORGANIZARE, RESTRUCTURARE, PRIVATIZARE, INVESTIȚII  

1.  Strategia C.N. ROMARM S.A., inclusiv 

filiale. 

4,6 4,5 3 1,2 5 3 1 

2.  Program de restructurare și/sau de 

reorganizare a C.N. ROMARM S.A. 

(inclusiv aparat central). 

6,5 4,5 3 1,2 5 3 1,2 

3.  Modificări ale structurilor organizatorice 

ale filialelor. 

- - 5 2 - 3 1,2 

4.  Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare C.N. ROMARM S.A. 

- - 5 1,2 - - 7 

5.  Regulament de organizare şi funcţionare 

al Consiliului de administraţie C.N. 

ROMARM S.A. 

6,4 5 3 1,2 - - 7 

6.  Regulament de organizare şi funcţionare 

al Consiliului de Administraţie filială. 

6,4 4 3 2 5 2 1 

7.  Planurile de măsuri privind restructurarea 

capacităţilor de producţie şi activelor 

conform programului de restructurare şi 

documentaţiei de execuţie aprobate  

6 4 3 2 5 3 1,2 

8.  Nivelul şi structura capacităţilor de 

producţie şi redimensionarea, regruparea 

sau dezafectarea acestora,conservarea, 

descentralizarea şi sectorizarea utilităţilor 

aferente filialelor. 

6 5 3 2 5 3 1,2 

9.  Iniţierea procedurilor privind fuziunea, 

divizarea, asocierea în participaţiune, 

constituirea, sau desfiinţarea de sucursale 

şi filiale sau alte reorganizări, inclusiv 

schimbarea formei juridice. 

6,4 5 3 2 5 2 1 

10.  Introducerea sau scoaterea din conservare 

a liniilor de fabricaţie la filiale. Durata 

conservării. 

- - - 7 - 5 1,2 

                                                 
4 EXTRAS DIN: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.N. ROMARM S.A. aprobat la data de 28.01.2015, cap.2, 

pct.2.2.1 – „Competenţe pe domenii şi în cadrul acestora pe activităţi”. 
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LEGENDĂ: 

1. Elaborează 

2. Propune avizarea/aprobarea 

3. Avizează 

4. Mandatează 

5. Aprobă 

6. Emite ordin 

7. Este informat 

Nr 

crt 
ACTIVITĂŢI 

COMPETENŢE DECIZIONALE 

MECT 

C.N. „ROMARM” S.A. FILIALE 

AGA CA 

A
p

a
ra

t 

C
e
n

tr
a
l 

AGA CA 

F
il

ia
le

 

11.  Documentaţia de fundamentare a 

modernizării capacităţilor de producţie şi 

achiziţia de linii de fabricaţie şi 

echipamente noi aferente capacităţilor 

filialelor și aparatului central. 

3 - 5 2,3 - 3 1,2 

12.  Stadiul aplicării şi realizării programelor 

şi măsurilor de restructurare. 

- - 7 2,3 - 3 1,2 

13.  Proiectele de acte normative care au 

strânsă legătură cu activitatea de 

restructurare. 

1,3 - - 7 - - 7 

14.  Documentaţia necesară pentru derulare 

fuziuni. 

6,4 4,5 3 1,2 5 3 1,2 

15.  Documentaţia necesară pentru derulare 

divizări. 

6,4 4,5 3 1,2 5 3 1,2 

16.  Inventarul producţiei de apărare. 3 - 3 2 - 3 1,2 

17.  Declanşarea procedurii de vânzare 

acţiuni/participaţii, declanşarea 

procedurii de constituire societăţi 

comerciale cu capital mixt la C.N. 

„Romarm” S.A. – aparat central şi 

filialele sale. 

6,4 5,4 3 1,2 5 3 1,2 

18.  Declanşare a procedurii de vânzare a 

activelor definite prin O.U.G. nr. 

88/1997, cu modificările şi completările 

în vigoare. 

- - 5 1,2 - 3 1,2 

19.  Valorificarea prin vânzare a activelor 

definite prin O.U.G. nr. 88/1997, cu 

modificările şi completările în vigoare şi 

închirierea activelor aparţinând C.N. 

„Romarm” S.A. – aparat central şi filiale. 

6,4 5,4 3 1,2 5 3 1,2 

20.  Declanșarea procedurii de dare în plată - - 5 1,2 - 3 1,2 

21.  Documentația necesară realizării acțiunii 

de dare în plată 

6,4 5,4 3 1,2 5 3 1,2 

22.  Vânzarea de acţiuni/părţi sociale deţinute 

de filiale la societăţi comerciale. 

6,4 4,5 3 2 5 3 1,2 

23.  Documentaţia tehnico-economică şi 

juridică pentru constituirea de societăţi 

comerciale cu capital mixt , aparat central 

şi filiale. 

6,4 5,4 3 2 5 3 1,2 

24.  Documentaţie pentru obţinerea 

certificatelor de atestare a dreptului de 

proprietate asupra terenului la aparat 

central şi filiale. 

6,4 4,5 3 2 5 3 1,2 

25.  Planul de investiţii pe ansamblul C.N. 

ROMARM S.A. 

6,4 4,5 3 1,2 5 2 1 

B. ÎN DOMENIUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII, PROGRAMELOR NAȚIONALE, PRODUCȚIEI 

1.  Planul de cercetare-dezvoltare şi 

finanţarea acestuia. 

-  5 1,2 - 3 1,2 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL FILIALEI 

S. CARFIL S.A. 

Pagina 9 din 71 

ROF 2015 

 

Elaborat:  COMPARTIMENTUL MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 

 

LEGENDĂ: 

1. Elaborează 

2. Propune avizarea/aprobarea 

3. Avizează 

4. Mandatează 

5. Aprobă 

6. Emite ordin 

7. Este informat 

Nr 

crt 
ACTIVITĂŢI 

COMPETENŢE DECIZIONALE 

MECT 

C.N. „ROMARM” S.A. FILIALE 

AGA CA 

A
p

a
ra

t 

C
e
n

tr
a
l 

AGA CA 

F
il

ia
le

 

2.  Contracte de cercetare-dezvoltare, 

finanţate din alocaţii bugetare, surse 

proprii și/sau atrase 

- - - 1,2,5 - 3 1,2 

3.  Plan de reparaţii, întreţinere, revizii la 

filiale. 

- - - 7 - 5 1,2 

4.  Documentația tehnico-economică privind 

dezvoltarea, retehnologizarea și 

modernizarea filialelor 

6,3 - 3,5 2 - 3 1,2 

5.  Analiza parteneriatelor necesare la 

realizarea programelor naționale 

- - 7 5,1 - 7 1,2 

6.  Situația asigurării bazei materiale a 

filialelor utilizata la realizarea 

contractelor 

- - - 7 - - 1,5 

7.  Posibilitățile tehnice de realizare a 

producției la filiale  

- - - 7 - - 1,5 

8.  Optimizarea consumurilor de energie prin 

îmbunătățirea proceselor tehnologice  

- - - 7 - 

 

- 1,5 

9.  Planul lunar de producție al filialelor - - - 7 - - 1,5 

10.  Programele naționale pentru realizarea de 

produse noi 

7 - 5 1,2 - 3 1,2 

C. ÎN DOMENIUL ACHIZIŢII, VÂNZĂRI, EXPORT, IMPORT, MARKETING 

1.  Negocierea şi semnarea 

contractelor/comenzilor produselor de 

tehnică militară/dubla utilizare, prestari 

servicii l - aparat central și filiale 

- - - 1,2,5 - - 1,2, 

5,7 

2.  Planul de achiziţii la filiale - - - 7 - - 1,2,5 

3.  Documentaţia de licitaţie pentru vânzarea 

mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale 

ale filialelor. 

- - - - - 5 1,2 

4.  Negocierea și semnarea 

contractelor/comenzilor privind importul 

de materii prime şi materiale, piese de 

schimb, kit-uri, componente, produse 

finite necesare pentru producţia 

militară/dubla utilizare – aparat central și 

filiale 

- - - 1,2,5 - - 1,2, 

5,7 

5.  Negocierea şi semnarea 

contractelor/comenzilor cu terți (furnizori 

de produse și servicii, închirieri) pentru 

aparatul central 

și filiale 

- - - 1,2,5 - - 1,2, 

5,7 

6.  Prospectarea pieţelor de desfacere  - - 7 1,3 - - 1,2 

7.  Promovarea produselor și serviciilor prin 

publicitate, târguri, reclame etc. 

- - 7 1,3 - - 1,2 

8.  Deplasările în străinătate ale directorilor 

generali de la filiale, ale salariaţilor din 

companie şi/sau filiale.  

5 - - 1,2,5 - - 1,2 
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LEGENDĂ: 

1. Elaborează 

2. Propune avizarea/aprobarea 

3. Avizează 

4. Mandatează 

5. Aprobă 

6. Emite ordin 

7. Este informat 

Nr 

crt 
ACTIVITĂŢI 

COMPETENŢE DECIZIONALE 

MECT 

C.N. „ROMARM” S.A. FILIALE 

AGA CA 

A
p

a
ra

t 

C
e
n

tr
a
l 

AGA CA 

F
il

ia
le

 

9.  Analize şi studii de prognoză în domeniul 

marketingului. 

- - - 1,2,5 -  1,2,3 

D. ÎN DOMENIUL ECONOMICO–FINANCIAR 

1.  Metoda de amortizare a mijloacelor fixe 

şi mijloacelor fixe de natura obiectelor de 

inventar de la filiale. 

- - - 7 - 5 1,2 

2.  Metoda de amortizare a mijloacelor fixe 

şi mijloacelor fixe de natura obiectelor de 

inventar de la C.N. „Romarm” S.A. - 

aparat central. 

- - 5 1,2 - - 7 

3.  Închirierea mijloacelor fixe (altele decat 

cele definite prin legislația de privatizare) 

şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor 

de inventar de la C.N. „Romarm” S.A. - 

aparat central. 

- - 5 1,2 - - 7 

4.  Închirierea mijloacelor fixe (altele decat 

cele definite prin legislația de privatizare) 

şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor 

de inventar de la filiale. 

- - - 7 - 5 1,2 

5.  Declasarea şi casarea sau vânzarea 

bunurilor materiale, altele decât 

mijloacele fixe la C.N. „Romarm” S.A. - 

aparat central. 

- - - 1,2,5 - - 7 

6.  Scoaterea din funcţiune şi valorificarea 

prin vânzare sau casare a mijloacelor fixe 

şi a mijloacelor fixe de natura obiectelor 

de inventar la filiale. 

- - - 7 - 5 1,2 

7.  Înstrăinarea, închirierea, constituirea în 

garanţie a bunurilor din patrimoniul 

aparatului central şi filiale, cu valoarea 

mai mare de 50% din valoarea contabilă 

a activelor. 

6,4  4,5 3 1,2 5 3 1,2 

8.  Înstrăinarea, închirierea, constituirea în 

garanţie a bunurilor din patrimoniul 

aparatului central şi filiale, cu valoarea 

mai mică de 50% din valoarea contabilă a 

activelor. 

-  - 5 1,2 - 3 1,2 

9.  Programul de costuri pentru activităţile 

desfăşurate – filiale. 

- - - 7 - 7 1,2,5 

10.  Modificarea capitalului social al CN 

Romarm SA și al filialelor. 

6,4 4,5 3 1,2 5 2 1 

11.  Recuperarea valorii neamortizate a 

mijloacelor fixe şi a mijloacelor fixe de 

natura obiectelor de inventar din 

patrimoniul filialelor prin includerea în 

cheltuieli conform prevederilor legale. 

- - - 7 - 5 1,2 

12.  Bugetele de venituri şi cheltuieli ale 

filialelor.  

6,4 4 3 2 5 3 1,2 
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LEGENDĂ: 

1. Elaborează 

2. Propune avizarea/aprobarea 

3. Avizează 

4. Mandatează 

5. Aprobă 

6. Emite ordin 

7. Este informat 

Nr 

crt 
ACTIVITĂŢI 

COMPETENŢE DECIZIONALE 

MECT 

C.N. „ROMARM” S.A. FILIALE 

AGA CA 

A
p

a
ra

t 

C
e
n

tr
a
l 

AGA CA 

F
il

ia
le

 

13.  Rectificarea bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale filialelor( și anexe) 

6,4 4 3 1,2 5 3 1,2 

14.  Depăşirea nivelului indicatorilor 

economico-financiari prevăzut în anexele 

de fundamentare a bugetului de venituri 

și cheltuieli nr. 2-8 cu excepţia celor 

prevăzuţi în art. 10 din OUG 29/2013 la 

bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei 

- - 7 7 - 5 1,2 

15.  Decont justificativ pentru stabilirea 

fondului lunar de completare conf. art. 10 

din OUG nr. 95/2002 pe total C.N. 

„Romarm” S.A. 

5,6 - 7 1,2 - 7 1 

16.  Contractarea de împrumuturi bancare pe 

termen lung, inclusiv a celor externe, la 

C.N. ROMARM S.A. 

6,4 5 3 1,2 - - 7 

17.  Contractarea de împrumuturi bancare pe 

termen lung, inclusiv a celor externe, la 

filiale. 

6,4 4 3 2 5 3 1,2 

18.  Acordarea pe baze contractuale de 

ajutoare financiare (împrumuturi) 

filialelor, din surse proprii, sau din surse 

atrase de pe piaţa financiar bancară. 

- - 7 1,2,5 - 7 1,2, 

5 

19.  Plafonul de creditare al filialelor pe 

exerciţiul financiar în curs. 

6,4 4 3 2,4 5 3 1,2 

20.  Emiterea scrisorilor de garanţie bancare 

pentru derularea contractelor interne şi 

externe. 

- - 7 5 - - 7 

21.  Situaţiile financiare anuale împreună cu 

rapoartele administratorilor şi auditorilor 

financiari la filiale. 

6,4 4 3 2 5 3 1,2 

22.  Situaţiile financiare anuale consolidate la 

nivelul C.N. ROMARM S.A. şi raportul 

administratorilor. 

6 5 3 1,2 - - 1,2 

23.  Stabilirea şi aprobarea politicilor 

contabile şi a planului de conturi la nivel 

C.N. ROMARM S.A.  

- - 5 1,2 - - 7 

24.  Stabilirea şi aprobarea diferenţelor din 

reevaluarea imobilizărilor corporale 

pentru aparatul central sau filiale, după 

caz. 

6,4 5,4 3 1,2 5 3 1,2 

25.  Criterii şi obiective de performanţă 

pentru directorii generali de la filiale. 

- - 4 3 - 5 1,2 

E. ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

1.  Politica de personal a companiei – aparat 

central în concordanţă cu obiectivele 

acesteia. 

- - 5 1,2 - 3 1,2 
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LEGENDĂ: 

1. Elaborează 

2. Propune avizarea/aprobarea 

3. Avizează 

4. Mandatează 

5. Aprobă 

6. Emite ordin 

7. Este informat 

Nr 

crt 
ACTIVITĂŢI 

COMPETENŢE DECIZIONALE 

MECT 

C.N. „ROMARM” S.A. FILIALE 

AGA CA 

A
p

a
ra

t 

C
e
n

tr
a
l 

AGA CA 

F
il

ia
le

 

2.  Selectarea, angajarea, promovarea și 

concedierea personalului care are 

calitatea de salariat 

- - - 1,2,5 - - 1,2,5 

3.   Numirea revocarea, suspendarea, 

stabilirea remuneraţiei și încheierea 

contractului de mandat pentru directorii 

cărora le-au fost delegate de CA 

competențe de conducere conform legii 

31/1990 

- - 5 1,2 - 5 1,2 

4.  Regulament Intern aplicabil la nivel 

aparat central. 

- - 5 1,2 - - 7 

F. ÎN DOMENIUL AUDITULUI PUBLIC INTERN, CONTROL INTERN MANAGERIAL 

1. Numirea şi revocarea şefului structurii de 

audit public intern la filiale. 

- - - 3 - - 1,2,5 

2. Normele metodologice proprii de audit 

public intern. 

- -  3 - - 1,2,5 

3 Programul de dezvoltare a sistemului de 

control managerial 

- - - 1,2,5 - - 1,2,5 
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2.3. PRINCIPALELE DOCUMENTE CARE SE TRANSMIT PERIODIC LA C.N. ROMARM 

S.A.
5
 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea documentului 

Periodicitatea raportării 

 

Direcţii/ compartimen-te C.N. 

„Romarm” S.A. la care se 

transmite L
u

n
a
r
 

T
r
im

e
st

r
ia

l 

S
e
m

e
st

r
ia

l 

A
n

u
a
l 

L
a
 c

e
r
e
r
e
 s

a
u

 

c
â
n

d
 e

st
e
 n

e
c
e
sa

r
 

1.  Partenerii tehnici coparticipanţi la realizarea 

programelor naţionale. 

    x Serviciul Cercetare 

Dezvoltare, Productie si 

Programe Nationale 

2.  Situaţia privind realizarea producţiei pentru 

producţia militară 

x     Serviciul Cercetare 

Dezvoltare, Producție și 

Programe Naționale 

3.  Propuneri privind activitatea de modernizare, 

retehnologizare, achiziţii licenţe, know-how 

pentru produsele militare. 

   x x Serviciul Cercetare 

Dezvoltare, Producție și 

Programe Naționale 

4.  Punct de vedere tehnic asupra posibilităţilor de 

îndeplinire a obiectivelor trasate prin 

programele naţionale. 

   x x Serviciul Cercetare 

Dezvoltare, Producție și 

Programe Naționale 

5.  Raportări privind stadiul aplicării planurilor de 

măsuri pentru restructurarea capacităţilor de 

producţie. 

  x  x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare  

6.  Nivelul şi structura capacităţilor de producţie.     x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare 

7.  Programul de restructurare al filialelor.     x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare  

8.  Stadiul îndeplinirii măsurilor prevăzute în 

programul de restructurare aprobat 

  x   Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare  

9.  Fişa de prezentare a filialei (actualizată -

trimestrial). 

 x    Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare 

10.  Propuneri privind obiectivele de investiţii care 

urmează să fie incluse în proiectul de buget 

pentru anul următor. 

  x x  Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare 

11.  Situaţia utilizării fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru investiţiile aprobate prin 

H.G. 

X x x x  Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare 

12.  Stadiul realizării investiţiilor aprobate, pentru 

anul în curs. 

 x x  x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare 

13.  Propuneri privind temele de cercetare-

programe pentru produsele din nomenclatorul 

propriu de fabricaţie. 

   x  Serviciul Cercetare 

Dezvoltare, Producție și 

Programe Naționale 

14.  Stadiul realizării Planului de cercetare-

programe. 

X x  x x Serviciul Cercetare 

Dezvoltare, Producție și 

Programe Naționale 

                                                 
5
 Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.N. ROMARM S.A. aprobat la data de 28.01.2015, cap.2, 

pct.2.2.2. – „Documente care se transmit periodic la C.N. ROMARM S.A.”. 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea documentului 

Periodicitatea raportării 

 

Direcţii/ compartimen-te C.N. 

„Romarm” S.A. la care se 

transmite L
u

n
a
r
 

T
r
im

e
st

r
ia

l 

S
e
m

e
st

r
ia

l 

A
n

u
a
l 

L
a
 c

e
r
e
r
e
 s

a
u

 

c
â
n

d
 e

st
e
 n

e
c
e
sa

r
 

15.  Propuneri privind proiectele de contracte, la 

intern şi extern, pentru producţia militară a 

anului următor. 

   x  Direcţia Operații 

Tranzacții  

16.  Proiectul structurii organizatorice.     x Serviciul Strategii, 

Restructurare,  Investiții 

și Organizare  

17.  Necesarul de import/achiziţii.  x   x Direcţia Operații 

Tranzacții 

18.  Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al 

filialei + anexe. 

   x x Direcția Economică 

19.  Situaţii financiare consolidate.    x  Direcția  Economică 

20.  Situaţii privind modificările capitalului social, 

structură acţionariat. 

    x Direcția Economică 

21.  Situaţiile financiare anuale împreună cu 

rapoartele administratorilor şi auditorilor 

financiari. 

   x  Direcția Economică 

22.  Balanţa de verificare lunară împreună cu 

formularele: bilanţ (F 10), cont de profit şi 

pierdere (F 20), date informative (F 30), 

situaţia creanţelor şi datoriilor (F 70). 

x     Direcția Economică 

23.  Propuneri de împrumuturi bancare pe termen 

lung, inclusiv a celor externe. 

   x x Direcția Economică 

24.  Situaţia privind execuţia indicatorilor din 

bugetul de venituri şi cheltuieli. 

x     Direcția Economică 

25.  Propuneri de aprobare a plafonului de credite 

pe C.N. ROMARM S.A şi repartiţia pe filiale. 

   x  Direcția Economică 

26.  Situaţia scrisorilor de garanţie valabile la data 

raportării. 

  x x  Direcția Economică 

27.  Decont justificativ conf. OUG nr. 95/2002. x     Direcția Economică 

28.  Situaţia detaliată a plăţilor restante.  x    Direcția Economică 

29.  Situaţia privind fluctuaţia de personal. x     Managementul 

Resurselor Umane 

30.  Situaţia privind structura numărului de 

personal şi a salariilor negociate. 

x     Managementul 

Resurselor Umane 

31.  Fundamentarea numărului mediu de personal 

conf. OUG nr. 95/2002. 

x     Managementul 

Resurselor Umane 

32.  Contractele de mandat încheiate la nivelul 

directorilor generali ai filialelor. 

    x Managementul 

Resurselor Umane 

33.  Stadiul îndeplinirii sarcinilor rezultate din 

hotărârile AGA şi CA ale C.N. ROMARM 

S.A. 

    x Secretar C.A. şi AGA - 

C.N. ROMARM S.A.  

34.  Stadiul acţiunilor de privatizare.  x    Serviciul Privatizare, 

participații, administrare 

patrimoniu  

35.  Documentaţii pentru aprobarea condiţiilor de 

vânzare active/acţiuni. 

    x Serviciul Privatizare, 

participații, administrare 

patrimoniu  

36.  Informări privind stadiul implementării 

sistemului de asigurare a calităţii. 

    x Serviciul Audit Public 

Intern 
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Nr. 

Crt. 
Denumirea documentului 

Periodicitatea raportării 

 

Direcţii/ compartimen-te C.N. 

„Romarm” S.A. la care se 

transmite L
u

n
a
r
 

T
r
im

e
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r
ia

l 

S
e
m

e
st

r
ia

l 

A
n

u
a
l 

L
a
 c

e
r
e
r
e
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a
u

 

c
â
n

d
 e

st
e
 n

e
c
e
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37.  Documentaţii necesare elaborării programului 

de restructurare al companiei. 

    x Serviciul Strategii, 

Restructurare, nvestiții și  

Organizare 

38.  Raportări privind stadiul aplicării planurilor de 

măsuri pentru restructurarea capacităţilor de 

producţie. 

    x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare 

39.  Documentaţia de fundamentare a modernizării 

capacităţilor de producţie în conformitate cu 

cererile pieţei. 

    x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare 

40.  Documentaţia pentru elaborarea de acte 

normative care au legătură cu activitatea de 

restructurare. 

    x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și  Organizare 

41.  Documentaţia necesară pentru derulare 

fuziuni, divizare, lichidare, dizolvare. 

    x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investitii 

și Organizare 

42.  Documentaţia pentru elaborarea de acte 

normative care au legătură cu activitatea de 

rezervă de mobilizare. 

    x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și  Organizare 

43.  Inventarul capacităţilor producţiei de apărare.    x x Serviciul Strategii, 

Restructurare, Investiții 

și Organizare  

44.  Rapoarte anuale privind activitatea de audit 

public intern desfăşurată la nivelul filialelor. 

   x  Serviciul Audit Public 

Intern 

45.  Norme metodologice proprii de exercitare a 

activităţilor de audit public intern în cadrul 

filialelor. 

    x Serviciul Audit Public 

Intern 

46.  Documentaţia legală pentru avizarea şefului 

structurii de audit public intern la filiale. 

    x Serviciul Audit Public 

Intern 

47.  Planuri de control semestriale și anuale.   x   Serviciul Inspecție 

Generală Anticorupție 

48.  Raport de activitate al serviciului cu atribuții 

de control din filiale 

  x   Serviciul Inspecție 

Generală Anticorupție 

49.  Rapoarte de control efectuate la filiale.  x    x Serviciul Inspecție 

Generală Anticorupție 

50.  Informare despre stadiul realizării măsurilor 

stabilite în urma controalelor efectuate 

 x    Servicul Inspecție 

Generală Anticorupție 

51.  Situaţia litigiilor societății.  x   x Serviciul Legislație, 

Juridic, Contencios 

52.  Planul anual de import   x    Direcția operații, 

tranzacții  

53.  Rapoarte privind stadiul documentației de 

implementare și certificare a sistemelor de 

management al calității sau management 

integrat 

   x  Serviciul Audit Public 

Intern 
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CAPITOLUL 3 - ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL FILIALEI 

S. CARFIL S.A. 

 

3.1. DEFINIŢII 

 

ATRIBUŢIE – Ansamblu de sarcini necesare realizării unei părţi dintr-o activitate care implică 

responsabilitate privind îndeplinirea ei la termen şi la un nivel calitativ prescris şi care reclamă autoritate, 

competenţe adecvate, cunoştinţe şi experienţe. 

COMPETENŢĂ – Capacitatea profesională, atestată prin diplome, certificate etc., provenite de la 

foruri de învăţământ sau prin vechime în muncă, profesie, post, de a decide şi soluţiona corespunzător 

anumite probleme, ceea ce implică cunoştinţe, aptitudini, priceperi etc. dobândite prin instrucţie şcolară, 

experienţă, educaţie, autoeducaţie, cursuri de instruire periodice. 

RESPONSABILITATE – Componentă organizatorică primară a postului, obligaţie ce revine unui 

component sau unui organ din cadrul unui sistem de conducere de a îndeplini obiectivele şi sarcinile 

atribuite, de a răspunde de această îndeplinire şi de a utiliza, în mod corespunzător, autoritatea formală sau 

cea acordată. 

Responsabilitatea trebuie să fie corelată cu sarcinile şi autoritatea postului, evitând subdimensionarea sa, 

ce se reflectă în diminuarea interesului şi efortului titularului postului pentru îndeplinire, în mod 

corespunzător, a sarcinii atribuite, pentru folosirea adecvată a competenţei, cât şi supradimensionarea 

acesteia, care poate genera fie inhibarea persoanei respective, fie obţinerea de către aceasta a unor 

recompense necorespunzătoare în raport cu eforturile depuse şi cu rezultatele obţinute. 
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3.2. ATRIBUŢIILE DIRECTORILOR DIN CADRUL FILIALEI S. CARFIL S.A. 

 

 

3.2.1. DIRECTORUL GENERAL
6
 

Directorul general reprezintă interesele Filialei S. CARFIL S.A. în raporturile cu terţii. 

Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale S. CARFIL S.A. stabilite de Consiliul de 

administraţie; 

b) propune Consiliului de administraţie numirea, suspendarea şi/sau revocarea directorilor 

executivi ai societăţii cărora le-au fost delegate competenţe potrivit Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile; 

c) organizează selectarea, angajează, promovează şi concediază personalul salariat, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă; 

d) negociază şi semnează contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii şi în limita mandatului 

dat de Consiliul de administraţie; 

e) negociază şi semnează, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; 

f) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să 

constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul S. CARFIL S.A., cu avizul prealabil al 

Consiliului de administraţie şi aprobarea Adunării generale a acţionarilor; 

g) încheie alte acte juridice, în numele şi pe seama S. CARFIL S.A. în limitele împuternicirilor 

date de Consiliul de administraţie; 

h) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi prezentului statut; 

i) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale şi 

prezentului statut; 

j) deleagă directorii executivi, precum şi orice alt salariat al societăţii să exercite orice atribuţii din 

sfera sa de competenţă; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de administraţie. 

Pentru îndeplinirea acestor atribuţii şi realizarea obiectivelor S. CARFIL S.A., Directorul general 

analizează, avizează şi propune spre aprobare pentru S. CARFIL S.A., după caz; 

1. În domeniul economico-financiar: 

a) bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, contul de profit şi pierdere, modul de 

execuţie a prevederilor bugetare; 

b) programul costurilor de producţie pentru S. CARFIL S.A.; 

c) inventarierea elementelor de activ şi pasiv pentru S. CARFIL S.A.; 

d) plafonul de credite pe total societate; 

e) planul de finanţare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi a promovării progresului tehnic 

pe surse de finanţare, precum şi modul de utilizare a acestor fonduri. 

2. În domeniul management strategic: 

a) studii şi analize de management şi marketing, prognozele tehnico-ştiinţifice şi studiile de fezabilitate 

elaborate pentru modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de producţie; 

b) strategia S. CARFIL S.A. şi modul în care este implementată, programele de reorganizare, 

restructurare şi eficientizare a activităţii şi politicile de dezvoltare; 

                                                 
6 Conform Statutului S. CARFIL S.A., Art.16 lit.B „Atribuţiile directorului general” 
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c) criteriile şi standardele de performanţă managerială şi controlul performanţelor, structurile 

organizatorice şi regulamentele de organizare şi funcţionare; 

d) rapoartele de sinteză privind rezultatele manageriale înregistrate. 

3. În domeniul comercial: 

a) măsurile pentru îmbunătăţirea încărcării capacităţilor de producţie, dimensionarea pe criterii 

economice a stocurilor şi reactualizarea preţurilor materiilor prime şi materialelor aflate în stoc şi 

negocierea, încheierea şi derularea contractelor de export-import şi la intern pentru produsele de 

apărare; 

b) prognozele în domeniul vânzărilor de produse, politicile de preţ şi planurile de afaceri; 

c) graficele directoare pentru coordonarea colaborărilor, contractele şi modul de rezolvare a 

neînţelegerilor precontractuale cu privire la cooperări şi livrări de produse între unităţi. 

4. În domeniul tehnic şi de producţie: 

a) obiectivele majore şi direcţiile strategice de dezvoltare, conversie, modernizare şi retehnologizare, 

programele de investiţii şi planurile tehnice şi politica capacităţilor de producţie privind reducerea, 

regruparea, conservarea, dezafectarea, valorificarea, închirierea şi asocierea; 

b) obiectivele majore de cercetare ştiinţifică, planurile de producţie şi măsurile tehnico-materiale şi 

organizatorice necesare realizării colaborărilor; 

c) cooperările în producţie în funcţie de ciclurile de fabricaţie ale produselor, termenele de livrare 

conform contractelor încheiate la intern sau pentru export şi divergenţele apărute între unităţi la 

întocmirea graficelor de cooperare. 

5. În domeniul resurselor umane: 

a) politica de personal în corelare cu obiectivele şi strategia S. CARFIL S.A. şi managementul acesteia; 

b) principiile şi criteriile generale de salarizare şi corelarea salariilor cu munca prestată; 

c) parteneriatul cu organizaţiile sindicale. 

Alte atribuţii: 

Directorul general prezidează Comitetul director, Consiliul tehnico-economic şi Comitetul de 

securitate şi sănătate în muncă, precum şi comisii şi comitete stabilite prin decizii interne; 

Directorul general are în subordine
7
: 

- directori executivi: 

a) DIRECTORUL TEHNIC ŞI DE LOGISTICĂ (cod 2) 

b) DIRECTORUL VÂNZĂRI, DEPOZITE (cod 3) 

c) DIRECTORUL ECONOMIC (cod 4) 

- subunităţi: 

a) SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE, PROTECŢIE, SITUAŢII DE URGENŢĂ, MEDIU 

(cod 111) 

b) COMPARTIMENT MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (cod 112) 

c) COMPARTIMENT MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (cod 113) 

d) COMPARTIMENT ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII (cod 114) 

e) COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂŢII (cod 115) 

f) STRUCTURA DE SECURITATE (cod 116) 

g) COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ŞI PAZĂ (cod 117). 

h) COMPARTIMENT JURIDIC (cod 101) 

                                                 
7
 Conform Organigramei aprobate în şedinţa Consiliului de administraţie al C.N. ROMARM S.A. din data de 12.11.2015 
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i) COMPARTIMENT AUDIT INTERN (cod 102) 

j) COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE (cod 103) 

k) COMPARTIMENT INSPECŢIA GENERALĂ ŞI ANTICORUPŢIE (cod 104) 

l) COMPARTIMENT ACHIZIŢII (cod 105) 

În situaţia în care Directorul general lipseşte din societate, prerogativele aferente postului vor fi 

preluate de Directorul economic (cod 4) şi de Şeful Structurii de securitate (pentru securitatea 

informaţiilor, în conformitate cu art.29, al.4 din Anexa la HG nr.585/2002). În absenţa Directorului 

general, şeful Structurii de securitate este împuternicit să primească şi să semneze documentele aferente 

activităţilor acesteia, care nu angajează patrimonial societatea 

 

 

3.2.2. DIRECTORUL TEHNIC ŞI DE LOGISTICĂ (cod 2) 

Este subordonat Directorului general şi asigură managementul activităţilor de cercetare-dezvoltare, 

de coordonare a activităţilor productive, de logistică materială şi de modernizare. 

Directorul tehnic şi de logistică are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi: 

- Coordonează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor din următoarele subunităţi
8
: 

a) SECŢIA PIROTEHNICĂ (cod 211) 

b) COMPARTIMENT PROIECTARE (cod 212) 

c) ATELIER MECANO-ENERGETIC ŞI SCULĂRIE (cod 213) 

d) ATELIER MUNIŢIE (cod 214) 

e) ATELIER ARMAMENT (cod 215) 

f) BIROU PREGĂTIREA ŞI URMĂRIREA PRODUCŢIEI (cod 216) 

g) COMPARTIMENT LOGISTICĂ MATERIALĂ (cod 217) 

- Coordonează activităţile de proiectare, producţie, producere şi distribuţie utilităţi; 

- Asigură elaborarea documentaţiilor tehnice pentru produse; 

- Asigură managementul activităţilor de asigurare logistică materială, coordonat cu necesităţile 

producţiei; 

- Urmăreşte respectarea termenelor de execuţie şi a condiţiilor de calitate stabilite prin contractele 

de cercetare-proiectare; 

- Coordonează elaborarea documentaţiilor tehnico-economice privind dezvoltarea, reorganizarea, 

retehnologizarea şi conservarea capacităţilor de producţie, inclusiv oportunitatea continuării sau 

sistării unor obiective de investiţii; 

- Coordonează prospectarea pieţei pentru depistarea potenţialilor furnizori de echipamente, utilaje, 

instalaţii etc., necesare modernizării şi retehnologizării liniilor de fabricaţie; 

- Colaborează la realizarea programului de investiţii (după obţinerea aprobărilor legale), pe 

capitole, în cadrul fondurilor alocate din bugetul de venituri şi cheltuieli, pe baza studiilor de 

fezabilitate; 

- Colaborează la îndeplinirea programului de investiţii şi asigură aplicarea măsurilor necesare; 

- Colaborează la elaborarea propunerilor pentru planul de cercetare-dezvoltare şi corelarea acestora 

cu studiile de piaţă; 

- Urmăreşte elaborarea documentaţiilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare, privind: achiziţii, 

casări, valorificări, închirieri de mijloace fixe şi organizează acţiunile respective, după obţinerea 

aprobărilor legale; 
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- Ia măsuri pentru exploatarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie, pentru prevenirea şi 

eliminarea întreruperilor accidentale sau defecţiunilor în funcţionare a mijloacelor fixe din 

dotare; 

- Coordonează şi controlează elaborarea proiectelor planurilor de producţie, pe baza contractelor 

economice încheiate cu beneficiarii şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli; 

- Răspunde de funcţionarea sigură şi fără întrerupere - conform tehnologiilor - a instalaţiilor şi 

maşinilor cu grad ridicat de pericol în exploatare, de respectarea riguroasă a disciplinei 

tehnologice şi aplicarea tuturor prevederilor normativelor ce vizează buna desfăşurare a 

proceselor de muncă 

- Coordonează elaborarea şi reactualizarea periodica a strategiei S. CARFIL S.A. în asigurarea 

bazei tehnico-materiale; 

- Coordonează prospectarea pieţei pentru depistarea potenţialilor furnizori de materii prime şi 

materiale; 

- Asigură şi răspunde de realizarea contractelor interne şi externe de producţie militară (încheiate 

de C.N. ROMARM S.A.) pentru încărcarea capacităţilor de producţie; 

- Asigură fabricaţia subansamblelor şi reperelor pentru colaborările militare cu celelalte filiale ale 

C.N. ROMARM S.A.; 

- Organizează producţia destinată exportului conform prevederilor contractelor externe, 

răspunzând pentru executarea mărfii în conformitate cu mostrele, modelele omologate şi celelalte 

condiţii prevăzute în contractele externe; 

- Coordonează şi controlează elaborarea proiectelor planurilor de producţie lunare şi trimestriale, 

pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli; 

- Coordonează şi controlează corelarea, prin planurile de producţie, a indicatorilor fizici şi valorici, 

prin utilizarea eficientă a fondurilor fixe şi a forţei de muncă, a resurselor materiale şi economice; 

- Asigură organizarea analizelor planului de producţie, lunar şi ori de câte ori este necesar; 

- Răspunde, îndrumă şi controlează activitatea de realizare integrală a programelor de fabricaţie, în 

condiţii de calitate şi eficienţă, prin folosirea completă a capacităţilor de producţie şi utilizarea 

raţională a forţei de muncă şi a timpului de muncă; 

- Îndrumă şi controlează activitatea de programare operativă a sarcinilor de producţie şi de 

realizarea ritmică a acestora, în subunităţile subordonate, coordonează activitatea de cooperare 

între subunităţile de producţie, cu Atelierul Mecano-energetic şi sculărie; 

- Coordonează şi asigurară toate condiţiile materiale, tehnice şi organizatorice necesare realizării la 

termenele stabilite a producţiei contractate cu beneficiarii, în strictă conformitate cu prevederile 

documentaţiei tehnice; 

- Realizează analize şi adoptă măsuri preventive pentru evitarea abaterilor de la calitate a 

produselor, stabilind, după caz, răspunderile salariaţilor vinovaţi de producerea rebuturilor; 

- Coordonează realizarea lucrărilor de reparaţii la mijloace fixe; 

- Corelează activitatea de pregătire a fabricaţiei pentru produsele noi din planul de cercetare-

dezvoltare cu programul producţiei curente; 

- Asigură elaborarea programului anual de asimilări, în cadrul fondurilor alocate prin bugetul de 

venituri şi cheltuieli, în concordanţă cu dotarea tehnică, pe baza propunerilor elaborate; 

- Urmăreşte îndeplinirea programului de asimilări şi asigură aplicarea măsurilor necesare; 

- Urmăreşte asigurarea asistenţei tehnice necesare pentru produsele prevăzute în programul de 

asimilări; 

- Urmăreşte întocmirea corectă şi la timp a documentaţiilor privind decontarea programului de 

asimilări; 

- Asigură stabilirea necesarului de tehnică pentru programul de asimilări şi probe şi urmăreşte 

aprobarea acestor solicitări la beneficiar; 

- Participa la anchetele tehnice în cazul producerii de evenimente în sectoarele pirotehnice care au 

avut ca urmare accidente mortale, colective sau explozii; 
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- Ia măsuri pentru exploatarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie, pentru prevenirea şi 

eliminarea întreruperilor accidentale sau defecţiunilor în funcţionare şi pentru realizarea la termen 

şi de calitate a tuturor lucrărilor de întreţinere, revizii, reparaţii şi control periodic al mijloacelor 

fixe din dotare; 

- Având în dotare instalaţii şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare, răspunde de 

funcţionarea sigură şi fără întrerupere - conform tehnologiilor - a acestora, de respectarea 

riguroasă a disciplinei tehnologice şi aplicarea tuturor prevederilor normativelor ce vizează buna 

desfăşurare a proceselor de muncă; 

- Contribuie la elaborarea regulamentelor şi instrucţiunilor necesare desfăşurării activităţii de 

producţie, urmărind respectarea acestora de către toţi salariaţii; 

- Coordonează, organizează, îndrumă şi controlează lucrările prevăzute în legislaţia în vigoare cu 

privire la inventarul sectorului producţiei de apărare, în vederea pregătirii de mobilizare a unităţii, 

a asigurării rezervei de mobilizare şi semnează toate documentele aferente; 

- Asigură rezolvarea de adrese, cereri, scrisori şi alte documente ce i-au fost adresate direct sau i-

au fost repartizate de conducerea societăţii; 

- Asigură aplicarea şi respectarea politicii din domeniul calităţii în cadrul subunităţilor din 

subordine; 

- Directorul tehnic şi de logistică aduce la îndeplinire toate atribuţiile ce-i revin din actele 

normative şi reglementările în vigoare care vizează activitatea Direcţiei tehnice şi logistice, din 

reglementările legale în vigoare, din hotărârile Consiliului de administraţie şi Comitetului 

director al filialei sau din deciziile şi dispoziţiile Directorului general; 

- În situaţia în care Directorul tehnic şi de logistică lipseşte din societate, prerogativele postului 

aferente concepţiei şi producţiei vor fi preluate de Directorul vânzări, depozite; 

- În situaţia în care Directorul vânzări, depozite lipseşte din societate, preia atribuţiile şi 

responsabilităţile acestuia. 

 

 

3.2.3. DIRECTORUL VÂNZĂRI, DEPOZITE (cod 3) 

Este subordonat Directorului general şi, asigură derularea activităţilor de vânzări şi depozitare. 

Directorul vânzări, depozite are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi: 

- Coordonează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor din următoarele subunităţi
9
: 

a) COMPARTIMENTUL MARKETING-VÂNZĂRI (cod 312) 

b) DEPOZITUL RM DE STOC VLĂDENI (cod 313) 

- Organizează vânzarea producţiei destinate exportului conform prevederilor contractelor externe, 

răspunzând pentru: 

 efectuarea ambalării, marcării, etichetarea mărfii conform contractelor; 

 utilizarea la maxim a capacităţii mijloacelor de transport pentru livrarea mărfii conform 

contractelor; 

- Urmăreşte respectarea termenelor de livrare şi a condiţiilor de calitate stabilite prin contractele 

încheiate privind produsele de tehnică militară, în vederea evitării aplicării de penalităţi; 

- Urmăreşte, la încheierea contractelor pentru produsele realizate, ca termenele de livrare angajate 

să fie corelate cu posibilităţile de realizare a produselor, astfel încât să se evite decalările 

ulterioare; 
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- Urmăreşte şi răspunde de transmiterea la termenele solicitate de către conducerea C.N. 

ROMARM S.A., a tuturor situaţiilor necesare acesteia, privitoare la contractele/comenzile pentru 

produsele de tehnica militară; 

- Urmăreşte şi răspunde de respectarea livrărilor de produse în conformitate cu comenzile primite 

şi cu contractele încheiate; 

- Urmăreşte ca eventuale litigii dintre S. CARFIL S.A. şi beneficiari privind contractele dintre 

acestea sa fie soluţionate prin negocieri directe; 

- Ia măsuri pentru asigurarea asistenţei tehnice necesare punerii în funcţiune, întreţinerii, prevenirii 

eventualelor defecţiuni a mărfurilor livrate, rezolvarea reclamaţiilor beneficiarului în condiţiile şi 

la termenele prevăzute în contract; 

- Asigură rezolvarea reclamaţiilor beneficiarilor externi în condiţiile şi la termenele prevăzute in 

contracte; 

- Asigură transmiterea periodica la C.N. ROMARM S.A. a tuturor datelor necesare raportării 

privind activitatea de comerţ exterior: contracte, realizări, acţiuni de cooperare, deplasări externe; 

- Asigură soluţionarea eventualelor reclamaţii cantitative sau calitative în termenele prevăzute în 

contractele externe; 

- Urmăreşte realizarea transporturilor de produse finite de tehnică militară în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

- Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de depozitare în cadrul Depozitului RM de Stoc 

Vlădeni; coordonează şi controlează activitatea Depozitului RM în condiţiile specifice ale 

legislaţiei în vigoare; 

- Coordonează elaborarea lucrărilor necesare încheierii de contracte pentru executarea pazei, cu 

unităţile de pază militară la Depozitul RM de stoc Vlădeni; 

- Elaborează propuneri şi soluţii privind: 

 Stabilirea, împreună cu serviciile de specialitate, a necesarului de amenajări, instalaţii şi 

mijloace tehnice de pază şi alarmare la Depozitul RM de stoc Vlădeni 

 Participarea la punerea în funcţiune a instalaţiilor şi sistemelor de pază şi alarmare la 

Depozitul RM de stoc Vlădeni 

 Stabilirea de reguli cu privire la circulaţia şi ordinea interioară, în colaborare cu subunităţile 

implicate 

- Asigură şi răspunde de aplicarea şi respectarea în cadrul subunităţilor subordonate a prevederilor 

legislaţiei, actelor normative şi programelor de măsuri elaborate în domeniile securităţii şi 

sănătăţii în muncă, prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei mediului. Iniţiază şi adoptă, din 

proprie iniţiativă, măsuri în domeniile menţionate, în scopul eliminării posibilităţilor de 

producere a evenimentelor nedorite (incidente, accidente, incendii, explozii, poluări etc.). 

- Asigură şi răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei referitoare la protecţia informaţiilor 

clasificate, în cadrul subunităţilor din subordine; 

- Asigură şi răspunde de aplicarea şi respectarea politicii Directorului general în domeniul calităţii, 

în cadrul subunităţilor din subordine; 

- Răspunde de îndeplinirea obiectivelor calităţii, în compartimentele şi subunităţile subordonate; 

- Supraveghează ca activităţile coordonate să se desfăşoare conform prevederilor SR EN ISO 

9001/2008; 

- Directorul vânzări, depozite exercită şi alte atribuţii din proprie iniţiativă - prin care să asigure 

gestionarea corespunzătoare a bazei materiale, maximizarea profitului societăţii - sau rezultate 

din reglementările legale în vigoare, din hotărârile Guvernului României, ale Consiliului de 

administraţie şi Comitetului director ale societăţii, sau din deciziile Directorului general. 

- În situaţia în care Directorul tehnic şi de logistică lipseşte din societate, prerogativele postului 

aferente concepţiei şi producţiei vor fi preluate de Directorul vânzări, depozite. 
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- În situaţia în care Directorul vânzări, depozite lipseşte din unitate, atribuţiile, competenţele şi 

responsabilităţile postului vor fi preluate de Directorul tehnic şi de logistică. 

 

 

3.2.4. DIRECTORUL ECONOMIC (cod 4) 

Este subordonat Directorului general, asigură managementul activităţilor financiar-contabile şi de 

analiză economică şi răspunde de activităţile economico-financiare ale Filialei S. CARFIL S.A. 

Directorul economic are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi: 

- Coordonează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor din următoarele subunităţi
10

: 

a) COMPARTIMENTUL FINANCIAR (cod 411) 

b) COMPARTIMENTUL CONTABILITATE (cod 412) 

c) COMPARTIMENTUL ANALIZE ECONOMICE (cod 413) 

- Coordonează elaborarea strategiei economice a filialei; 

- Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrează, comunică şi arhivează informaţiile 

cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, creditorii 

financiari şi comerciali, instituţiile publice şi alţi utilizatori ai informaţiilor financiar-contabile; 

- Coordonează şi răspunde de elaborarea şi transmiterea către forurile superioare a situaţiilor 

financiare, împreună cu rapoartele administratorilor, cenzorilor şi/sau auditorilor financiari; 

- Efectuează permanent analize economice referitoare la activitatea unităţii, în vederea stabilirii 

măsurilor de optimizare a indicatorilor economico-financiari; 

- Organizează activitatea în conformitate cu normele unitare stabilite în ceea ce priveşte mişcările 

de patrimoniu, angajări de cheltuieli, constituiri de provizioane, înregistrări de venituri, fonduri; 

- Răspunde de elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor 

legale, pe baza nivelurilor stabilite de Consiliul de administraţie, pe formularistica cerută de lege; 

- Urmăreşte şi răspunde asupra modului de execuţie a prevederilor bugetare şi ia măsurile care se 

impun pentru respectarea corelaţiilor prevăzute în execuţia bugetului; 

- Urmăreşte încadrarea salariilor în costuri şi realizează corelarea acestora cu eficienţa economică 

şi productivitatea muncii; 

- Coordonează şi răspunde de organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu 

prevederile legale privind planul de conturi general al contabilităţii financiare şi de gestiune, 

organizării activităţii pe subunităţi, evidenţei, administrării şi păstrării integrităţii patrimoniului, 

procedurilor de raportare, în conformitate cu procedurile şi politicile contabile aprobate de 

Consiliul de administraţie. 

- Răspunde de întocmirea balanţei lunare de verificare în contabilitate financiară şi de gestiune pe 

care le înaintează la C.N. ROMARM S.A., împreună cu formularele de raportare şi răspunde de 

exactitatea şi realitatea datelor transmise. 

- Urmăreşte evidenţierea în conturi analitice a veniturilor şi cheltuielilor stabilite în vederea 

determinării situaţiei corecte a unor tipuri de venituri şi cheltuieli, conform necesitaţilor 

companiei naţionale de raportare şi calcul a obligaţiilor către buget; 

- Întocmeşte bilanţul contabil, împreună cu anexele şi lucrările specifice şi le depune la termenele 

stabilite de ministerul de resort, de Ministerul Finanţelor Publice şi C.N. ROMARM S.A.; 

- Aprobă prin semnătură, alături de Directorul general, angajarea S. CARFIL S.A. în toate 

operaţiile patrimoniale, cu respectarea prevederilor legale; 

- Analizează documentaţiile de scoatere din funcţiune şi valorificare prin vânzare sau casare a 

mijloacelor fixe sau a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar şi documentaţiile privind 

închirierea activelor, urmărind legalitatea acestora; 

                                                 
10

 Conform Organigramei aprobate în şedinţa Consiliului de administraţie al C.N. ROMARM S.A. din data de 27.04.2015 
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- Organizează gestiunile de valori materiale, conform legii; 

- Urmăreşte şi răspunde de folosirea şi completarea registrelor contabile prevăzute de lege, inclusiv 

înregistrarea acestora la administraţiile financiare locale. 

- Organizează şi urmăreşte efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului, conform normelor 

legale, dispunând măsuri de valorificare a rezultatelor inventarierilor. 

- Coordonează activitatea de reevaluare legală a imobilizărilor corporale; 

- Organizează şi răspunde de activitatea de lucru cu bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul local; 

- Urmăreşte realizarea operaţiunilor de decontare prin conturi şi subconturi bancare deschise la 

băncile comerciale române, în condiţiile respectării legislaţiei; 

- Fundamentează contractarea de credite bancare pentru producţie, investiţii şi solicită avizarea 

acestora de către forurile competente, conform normelor legale în vigoare; 

- Înaintează la instituţiile abilitate prin lege solicitările de acordare a bonificaţiilor la creditele 

pentru export, după caz; 

- Organizează şi răspunde de controlul financiar preventiv; 

- Ia măsuri de reducere a blocajului financiar, respectând reglementările legale de efectuare a 

compensărilor creanţelor şi datoriilor reciproce; 

- Adoptă orice alte măsuri pentru respectarea legalităţii, inclusiv întăririi disciplinei financiare şi 

contabile, determinării raţionale a costurilor de producţie şi a rezultatelor exerciţiului financiar-

contabil; 

- Stabileşte, potrivit legii, preţurile produselor economice care nu sunt supuse avizării; 

- Prezintă spre aprobare antecalculaţii de preţ pentru produsele destinate exportului; 

- Respectă regulile unitare de calculaţie a costurilor de producţie; 

- Utilizează programe informatice unitare la nivelul C.N. ROMARM S.A. pentru transmiterea 

datelor către compania naţională; 

- Asigură şi răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei referitoare la protecţia informaţiilor 

clasificate, în cadrul subunităţilor din subordine; 

- Asigură şi răspunde de aplicarea şi respectarea politicii Directorului general în domeniul calităţii 

în cadrul subunităţilor din subordine; 

- Răspunde de îndeplinirea obiectivelor calităţii, în compartimentele şi subunităţile subordonate; 

- Asigură resursele necesare Sistemului de Management a Calităţii (SMC); 

- Supraveghează ca activităţile coordonate să se desfăşoare conform prevederilor SR EN ISO 

9001/2008; 

- Avizează manualul şi procedurile SMC; 

- Participă la analiza anuală a SMC; 

- Avizează acţiunile preventive şi corective rezultate în urma auditurilor interne; 

- Asigură şi răspunde de finanţarea măsurilor elaborate în domeniile securităţii şi sănătăţii în 

muncă, prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei mediului, rezultate din prevederile legislaţiei, 

actelor normative şi programelor de măsuri. 

- Asigură şi răspunde de aplicarea şi respectarea în cadrul subunităţilor subordonate a prevederilor 

legislaţiei, actelor normative şi programelor de măsuri elaborate în domeniile securităţii şi 

sănătăţii în muncă, prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei mediului. Iniţiază şi adoptă, din 

proprie iniţiativă, măsuri în domeniile menţionate, în scopul eliminării posibilităţilor de 

producere a evenimentelor nedorite (incidente, accidente, incendii, explozii, poluări etc.); 

- Directorul economic exercită şi alte atribuţii din proprie iniţiativă - care vizează protecţia 

patrimoniului şi funcţionarea profitabilă a societăţii - sau rezultate din reglementările legale în 

vigoare, ale Consiliului de administraţie şi Comitetului director ale societăţii, din deciziile 

Directorului general. 

- În situaţia în care Directorul general lipseşte din societate, prerogativele aferente postului vor fi 

preluate de Directorul economic. 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL FILIALEI 

S. CARFIL S.A. 

Pagina 25 din 71 

ROF 2015 

 

Elaborat:  COMPARTIMENTUL MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 

 

- În cazul în care Directorul economic lipseşte din societate, prerogativele postului vor fi preluate 

de Şeful Compartimentului financiar. 

 

 

3.3. ATRIBUŢIILE SUBUNITĂŢILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL (cod 1) 

 

 
 

a. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE, SITUAŢII DE URGENŢĂ, MEDIU 

(cod 111) 

Domeniul de activitate: 

- Activitatea de securitate şi sănătate în muncă; 

- Activitatea de situaţii de urgenţă; 

- Activitatea de protecţia mediului. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Reprezintă societatea în relaţia acesteia cu serviciul extern de securitate şi 

sănătate în muncă 
7 1 

1.  
Reprezintă societatea în relaţia acesteia cu serviciul extern pentru situaţii de 

urgenţă 
7 1 

2.  
Întocmeşte lucrări specifice activităţii de protecţie a mediului, sub 

coordonarea metodologică a Serviciului Managementul calităţii 
7 1 

3.  
Elaborează periodic rapoarte pe care le supune analizei Directorului general, 

împreună cu propuneri privind îmbunătăţirea Sistemul Managementului 

mediului, sub coordonarea Serviciului Managementul calităţii 

7 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

4.  

Asigură contactul din partea S. CARFIL S.A. cu serviciul extern SSM şi 

furnizează acestuia documentele necesare pentru obţinerea avizării şi 

reavizării autorizaţiilor pentru activităţile de producere, preparare, deţinere, 

depozitare, transport, comercializare şi folosire materii explozive. 

5 2 

 

b. COMPARTIMENTUL MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (cod 112) 

Domeniul de activitate: 

- Managementul activităţilor de elaborare a strategiilor (de organizare, de restructurare, de 

privatizare, etc) în conformitate cu obiectivele strategice ale conducerii societăţii; 

- Coordonarea realizării sarcinilor ce revin societăţii din hotărârile conducerii societăţii sau ale 

companiei naţionale, în domeniile perfecţionării proceselor şi sistemelor de management, al 

aplicării normelor de structură, de dimensionare a componenţei subunităţilor în stabilirea 

atribuţiilor acestora; 

- Coordonarea întocmirii documentaţiilor pentru privatizare în conformitate cu obiectivele strategice 

ale conducerii societăţii; 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII, SARCINI, RESPONSABILITĂŢI 

RESPONSABILITĂŢI / 

COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Elaborarea strategiei S. CARFIL S.A. în conformitate cu obiectivele conducerii 

societăţii, cu definirea obiectivelor generale şi specifice compartimentelor. 
6, 3 1, 8 

2.  
Proiectarea şi optimizarea structurii organizatorice în conformitate cu strategia 

managerială a conducerii societăţii 
6, 3 1, 8 

3.  Implementarea structurii organizatorice aprobate 6, 3 1, 8 

4.  
Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a S. CARFIL S.A. şi 

urmărirea avizării şi aprobării acestuia 
6, 3 1, 8 

5.  
Elaborarea şi gestionarea fişelor posturilor pentru directorii executivi şi pentru 

şefii de subunităţi 
4 1, 8 

6.  
Coordonarea elaborării şi avizarea conţinutului fişelor de post ale personalului S. 

CARFIL S.A. 
4, 7 3 

7.  

Elaborarea proiectelor de decizii, regulamente şi instrucţiuni pentru 

reglementarea unor activităţi specifice domeniului de activitate, necesare 

organizării şi funcţionării corespunzătoare a societăţii, în conformitate cu 

strategia organizaţională a conducerii societăţii  

4, 7 1, 8, 3 

8.  
Formularea propunerilor de restructurare, în conformitate cu obiectivele 

manageriale ale conducerii societăţii 
6, 3 1, 8 

9.  
Urmărirea realizării sarcinilor rezultate din strategiile de restructurare şi 

privatizare aprobate 
7 2, 8 

10.  
Centralizarea şi promovarea materialelor şi informaţiilor necesare pentru 

privatizare, în scopul obţinerii avizelor şi aprobărilor legale. 
2, 3 1, 8 

11.  

Formularea de studii şi programe care vizează strategia, restructurarea şi 

dezvoltarea societăţii, definirea obiectivelor previzionate, înaintarea spre analiză 

şi avizare/aprobare Comitetului director, Consiliului de administraţie şi Adunării 

generale a acţionarilor 

3, 4, 5 2, 7 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

12.  
La solicitare - elaborarea de rapoarte şi informări de sinteză privind activitatea S. 

CARFIL S.A., în baza informaţiilor furnizate de subunităţile funcţionale 
4 2,3 

13.  
Asigurarea activitatăţii de secretariat pentru Comitetul director (CD), conform 

nominalizării prin decizii ale Directorului general 
2 1 

14.  Gestionarea arhivei Comitetului director   

15.  
Asigurarea activitatăţii de secretariat pentru Consiliul de administraţie (CA), 

conform nominalizării prin hotărârea CA 
2 1 

16.  
Asigurarea activitatăţii de secretariat pentru Adunarea generală a acţionarilor 

(AGA), conform nominalizării prin hotărârea AGA 
2 1 

17.  
Înaintarea materialelor supuse dezbaterii Consiliului de administraţie al CN 

ROMARM SA, cu avizarea prealabilă a Consiliului de administraţie al filialei 
2, 5 1 

18.  

Asigurarea legăturii cu secretarul Consiliului de administraţie şi al Adunării 

generale a acţionarilor ale CN ROMARM SA în ce priveşte analiza problemelor 

filialei în cadrul acestor organisme. 

4, 5 1 

19.  

Întocmirea proiectelor regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 

Comitetului director, Consiliului de administraţie şi Consiliului tehnico-

economic şi supunerea acestora spre avizare/aprobare organismelor în drept 

  

20.  
Întocmirea proiectelor de decizii în privinţa organizării societăţii şi supunerea 

spre analiză/avizare/aprobare directorilor filialei 
4 1 

 

c. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (cod 113) 

Domeniul de activitate: managementul activităţilor de recrutare şi utilizare a forţei de muncă, de încadrare 

şi promovare a salariaţilor, de pregătire şi perfecţionare profesională, de salarizare în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare şi de soluţionare a problemelor sociale ale salariaţilor 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Elaborarea strategiei şi politicii de personal a S. CARFIL S.A. pe termen 

mediu şi lung, pentru asigurarea necesarului pe meserii, funcţii şi 

specializări, în conformitate cu politica de personal a conducerii societăţii 

4 2 

2.  
Analizarea structurii de personal şi furnizarea către conducerea societăţii, 

de date şi informaţii privind situaţia şi evoluţia acesteia. 
3 2 

3.  Organizarea pregătirii şi perfecţionării personalului. 4 1,2 

4.  
Stabilirea metodologiei şi organizarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante, conform reglementărilor legale şi interne. 
4 2 

5.  
Elaborarea documentelor de numire/eliberare din funcţie, precum şi a 

celor pentru schimbarea locului de muncă a personalului S. CARFIL S.A. 
4 2 

6.  
Evidenţa structurii de personal pe meserii, funcţii, specializări (cod 

COR), vârstă, sex, etc. 
5 2 

7.  
Elaborarea sistemului de selecţionare, încadrare, promovare, pregătire şi 

perfecţionare a personalului, în conformitate cu politica de personal a 

conducerii societăţii şi a normelor legale în vigoare. 

4 2 

8.  Eliberarea şi gestionarea legitimaţiilor de acces în unitate. 4 2 

9.  
Eliberarea adeverinţelor şi documentelor de personal privind calitatea de 

persoana angajata în muncă (pentru foşti şi actuali salariaţi) 
4 2 

10.  Gestionarea carnetelor de muncă ale foştilor salariaţi. 4 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

11.  
Completarea Registrului de evidenţă a salariaţilor, conform 

reglementărilor în vigoare. 
4 2 

12.  
Întocmirea documentelor necesare ale salariaţilor în vederea pensionării 

acestora. 
4 2 

13.  

Evidenţa fişelor posturilor (întocmite de Compartimentul Management 

organizaţional pentru directori şi şefii de subunităţi, iar de şefii de 

subunităţi pentru personalul din subordine) şi arhivarea acestora în 

dosarele de personal ale angajaţilor societăţii 

4 2 

14.  
Gestionarea dosarelor de personal individuale pentru salariaţii societăţii, 

conform normelor legale în vigoare 
5 2 

15.  
Evidenţa fluctuaţiei personalului (angajări, transferări, lichidări), pe 

categorii de personal, funcţii şi meserii). 
5 2 

16.  Elaborarea documentelor pentru AJOFM. 4 2 

17.  Elaborarea proiectelor deciziilor de sancţionare. 4 2 

18.  
Analizarea şi evaluarea nevoilor de instruire şi perfecţionare a 

personalului. 
5 2 

19.  

Elaborarea proiectelor programelor anuale şi de perspectivă, pentru 

perfecţionarea şi şcolarizarea personalului; Organizarea activităţilor de 

perfecţionare aprobate pentru calificare şi recalificare profesională a 

salariaţilor. 

4 2 

20.  
Evidenţa angajaţilor care au absolvit cursuri de perfecţionare şi 

recalificare; eliberarea actelor doveditoare. 
5 7 

21.  
Respectarea principiilor şi criteriilor generale de salarizare a 

personalului. şi corelarea salariilor cu munca prestată 
4 2 

22.  

Aplicarea strictă a sistemului de salarizare în vigoare, conform normelor 

legale şi Contractului Colectiv de Muncă, întocmirea corectă a Proceselor 

Verbale de negociere a salariilor, a proiectelor deciziilor de încadrare şi 

de schimbare a locului de muncă 

4 2 

23.  

Organizarea activităţii de negociere a salariilor în conformitate cu 

politica de personal a Directorului general şi cu respectarea normelor 

legale în vigoare 

4 2 

24.  

Elaborarea, verificarea şi promovarea la instituţiile abilitate a situaţiei de 

fundamentare a fondului lunar de protecţie activă a personalului din 

industria de apărare, conform legislaţiei în vigoare. 

4 1,2 

25.  

Elaborarea şi actualizarea statului de funcţiuni, în concordanţă cu 

structura organizatorică şi necesarul de posturi aprobat pentru fiecare 

subunitate. 

4 2 

26.  

Încadrarea şi evidenţa, în conformitate cu normele şi prevederile legale, a 

locurilor de muncă (a activităţii, meserii, funcţii) cu condiţii deosebite de 

muncă, periculoase sau vătămătoare, pentru care se acordă sporuri la 

salarii, concedii suplimentare şi altele, în colaborare cu subunităţile în 

cauză. 

4 2 

27.  Verificarea întocmirii corecte a pontajelor. 5 2 

28.  
Duce la îndeplinire măsurile aprobate de sancţionare a celor care încalcă 

dispoziţiile legale. 
4 2 

29.  

Evidenţa utilizării timpului de muncă (cererilor de concediu de odihnă, 

concedii fără plată, concedii medicale, etc.); avizarea cererilor de 

concediu de odihnă şi concedii fără plată,. 

4 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

30.  
Elaborarea şi transmiterea rapoartelor solicitate legate de utilizarea 

timpului de lucru, structura personalului, nivelul salariilor, sporurilor, ş.a. 
4 2 

31.  
Calcularea gradului de încărcare a personalului, conform planului lunar 

de producţie. 
5 2 

32.  

Elaborarea planului forţelor de muncă şi al fondului de salarii, ca 

elemente de bugetare, în corelaţie cu indicatorii fizici şi valorici ai 

planului de producţie. 

4 2 

33.  

Analiza necesarului de forţă de muncă, pe baza normativelor de personal, 

pe activităţi şi pe baza manoperei pe produse, ţinând cont de prevederile 

sau modificările planurilor de producţie. 

5 2 

34.  

Colaborare la calculul drepturilor salariale (conform pontajelor de la 

subunităţi) şi indemnizaţiilor colaboratorilor, elaborarea statelor de plată 

privind drepturile băneşti ale acestora. 

5 2 

35.  
Elaborarea şi transmiterea către C.N. ROMARM S.A. de rapoarte privind 

structura de personal şi a fondului de salarii. 
4 2 

36.  

Efectuarea de analize şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea 

indicatorilor planului forţei de muncă şi a fondului de salarii - 

productivitatea muncii, numărul mediu de salariaţi, fondul de salarii, 

salariul mediu, etc. 

5 2 

37.  

Elaborarea proiectului Contractului Colectiv de Muncă şi punerea la 

dispoziţia conducerii S. CARFIL S.A. a datelor şi informaţiilor solicitate 

în procesul de negociere. 

3 2 

38.  Participarea la negocierea Contractului Colectiv de Muncă. 5 2 

39.  

Participarea la soluţionarea conflictelor colective de muncă şi prezentarea 

de propuneri pentru soluţionarea acestora în conformitate cu legislaţia în 

vigoare în acest domeniu. 

5 2 

40.  
Difuzarea Contractului Colectiv de Muncă şi Regulamentului Intern, a 

completărilor şi modificărilor ulterioare. 
 2 

41.  
Stabilirea şi menţinerea unui dialog permanent cu reprezentanţii 

angajaţilor. 
5 2 

42.  
Elaborarea proiectelor Regulamentului Intern şi Codului etic, promovarea 

acestora în vederea obţinerii avizelor şi aprobării. 
4 2 

43.  

Analiza condiţiilor de muncă, de asigurare a asistenţei sociale şi medico-

sanitare, împreună cu sectoarele de producţie şi compartimentul intern de 

prevenire şi protecţie mediu. 

5 2 

44.  Participarea la anchetele sociale dispuse de conducerea societăţii. 7 2 

45.  
Operarea schimbării locurilor de muncă pentru salariaţii cu afecţiuni, în 

conformitate cu aprobările conducerii societăţii. 
4 2 

46.  
Elaborarea, împreună cu şefii de subunităţi, de măsuri pentru întărirea 

stării de disciplină şi asigurarea stabilităţii personalului. 
5 2 

47.  
Gestionarea activităţii de întocmire şi transmitere a declaraţiilor de avere, 

conform legislaţiei în domeniu. 
4 2 

48.  
Completarea şi transmiterea machetelor solicitate de C.N. ROMARM 

S.A. şi Direcţia Judeţeană de Statistică 
4 2 

 

d. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII (cod 114) 

Domeniul de activitate: managementul următoarelor activităţi: 
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- asigurării documentaţiilor de întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe, îmbunătăţirea calităţii şi 

valorilor de întrebuinţare, prin acţiuni de modernizare în procesele de retehnologizare contactând 

firme specializate; 

- asigurării documentaţiilor privind alimentarea cu combustibil, energie, apă, abur şi aer tehnologic 

necesare funcţionării societăţii, furnizarea acestora agenţilor economici 

- asigurării documentaţiilor de dezvoltare, achiziţionării utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de 

transport şi manipulare, montării şi punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii 

- Coordonarea activităţilor de protejare a patrimoniului, a echipamentelor tehnologice şi 

documentaţiilor aferente investiţiei „Modernizarea turnătoriei de fontă”. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

CONDUCĂTOR 

IERARHIC 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Elaborarea strategiei privind mijloacele fixe (conservări, casări, înlocuiri, 

reparaţii, modernizări etc.) 
2,3 1 

2.  Evidenţa mijloacelor fixe 2,5 1 

3.  
Coordonarea şi monitorizarea programelor anuale şi operative de 

întreţinere şi reparaţii a mijloacelor fixe  
2,3,7 1 

4.  
Stabilirea lucrărilor de reparaţii ce urmează a fi realizate cu firme 

specializate, încheierea contractelor economice cu acestea, în condiţii 

avantajoase pentru societate  

2,3 1 

5.  

Elaborarea, difuzarea şi controlul respectării instrucţiunilor metodologice 

şi reglementărilor tehnice privind efectuarea operaţiilor de exploatare, 

revizii, întreţinere şi reparaţii a fondurilor fixe; aplicarea instrucţiunilor 

metodologice şi reglementărilor adoptate la nivelul C.N. ROMARM S.A 

2,4,7 1 

6.  

Contactarea unor firme specializate pentru elaborarea documentaţiilor 

tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparaţii, modernizări, modificări 

constructive ş.a. - desene, tehnologii, devize, instrucţiuni de securitate a 

muncii etc.; 

2,4 1 

7.  

Monitorizarea exploatării construcţiilor în conformitate cu prevederile 

din proiect, din caietul de sarcini şi din normele de întreţinere şi reparaţii, 

urmărind să nu se efectueze nici o modificare fără aprobările prevăzute 

de lege 

2,5 1 

8.  
Avizarea temelor de proiectare şi a proiectelor pentru modernizarea 

maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor cu ocazia reparaţiilor şi pentru 

extinderea capacităţilor 

2,3/7 1 

9.  
Analiza operativă a accidentelor tehnice produse la utilaje şi instalaţii, 

stabilirea cauzelor, efectelor, răspunderilor şi a măsurilor de repunere 

operativă în funcţiune şi prevenirea avariilor şi altor accidente 

2,3,7 1 

10.  

Asigurarea documentaţiei pentru dotarea sectorului mecano-energetic cu 

scule, dispozitive, AMC-uri, maşini de transport, manipulare şi ridicat 

ş.a.; 

2,3 1 

11.  
Stabilirea şi eliminarea cauzelor producerii accidentelor tehnice pentru 

repunerea în cel mai scurt timp în funcţiune şi evitarea repetării lor 
2,5 1,8 

12.  
Realizarea documentaţiilor tuturor măsurilor interne adoptate şi care 

vizează activitatea mecano-energetică şi sculărie 
2,3 1 

13.  
Documentaţia necesarului anual de piese de schimb (din ţară, import sau 

efort propriu) corelat cu programul de reparaţii 
2,4 1 

14.  

Documentaţia aferentă pieselor de schimb ce pot fi recondiţionate, fără a 

influenţa calitatea reparaţiilor şi siguranţa în funcţionare a utilajelor şi 

asigurarea întocmirii documentaţiilor şi tehnologiilor pentru 

2,5 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

CONDUCĂTOR 

IERARHIC 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

recondiţionarea lor 

15.  

Elaborarea necesarului de energie şi utilităţi, în corelaţie cu programele 

de fabricaţie, normele de consum, resursele energetice secundare, 

valorificabile şi alte măsuri de economisire sau raţionalizare, precum şi 

defalcarea acestora pe consumatori 

2,4 1 

16.  
Încheierea de contracte cu furnizorii externi de energie în vederea 

asigurării necesarului de consum 
2,4 1 

17.  

Analizarea deficienţelor constatate în funcţionarea sistemelor şi 

instalaţiilor de alimentare cu utilităţi; stabilirea măsurilor de eliminare a 

acestora şi urmărirea aplicării lor 

2,5 1 

18.  

Reprezintă interesele societăţii specifice activităţii mecano-energetice în 

relaţiile cu alţi agenţi economici, instituţii de specialitate, organe de 

control 

2,4 1 

19.  
Asistenţă tehnică la instalarea sistemelor de pază şi alarmare împotriva 

efracţiilor, de detectare şi semnalizare a incendiilor 
2,3 1,8 

20.  

Elaborarea proiectelor programelor de dezvoltare a societăţii - 

obiectivelor de investiţii - supunându-le avizării/aprobării CTE, 

Comitetului director, Consiliului de administraţie sau Adunării generale 

a acţionarilor 

2,3 1,8 

21.  

Elaborarea documentaţiilor de dezvoltare şi de investiţii, obţinând toate 

avizele necesare sau, după caz, comandarea la firme specializate, 

urmărind realizarea fazelor de temă de proiectare, comandă, contract, 

proiectare, avizare, realizare, punere în funcţiune; colaborarea cu 

proiectantul general şi cu proiectanţii de specialitate la elaborarea 

proiectelor de execuţie 

2,3 1 

22.  

Înaintarea spre aprobare Consiliului tehnico-economic şi/sau Comitetului 

director, a studiilor (de dezvoltare, fezabilitate, amplasament), 

proiectelor de execuţie, listelor de utilaje prevăzute pe dotări - reutilări şi 

alte lucrări specifice 

2,3 1 

23.  

Elaborarea documentaţiei privind necesarul de utilaje rezultat din 

necesităţile sectoarelor de producţie precum şi cele prevăzute pentru 

reutilări, eşalonând achiziţionarea corelată cu nevoile producţiei şi a 

resurselor constituite 

2,3 1,8 

24.  

Contactarea de firme specializate pentru elaborarea proiectelor de 

execuţie pentru poziţiile din planurile de măsuri, de securitate şi sănătate 

în muncă, situaţii de urgenţă sau alte măsuri şi dispoziţii 

2,3 1 

25.  

Elaborarea caietelor de sarcini necesare organizării licitaţiilor privind 

achiziţionarea utilajelor precum şi pentru contractarea lucrărilor de 

construcţii, montaj şi instalaţii 

2,3 1 

26.  

Organizarea de licitaţii pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor, 

precum şi în vederea contractării lucrărilor de construcţii, montaj şi 

instalaţii, în conformitate cu prevederile legale 

2,3 1 

27.  
Negocierea cu executanţii lucrărilor a costurilor de execuţie, termenelor 

de punere în funcţiune, condiţiilor de calitate, etc. 
2,3 1 

28.  
Coordonarea eliberarării amplasamentelor, predarea lor la constructori şi 

trasarea obiectivelor 
2,5 1 

29.  
Urmărirea realizării fizice a lucrărilor în concordanţă cu prevederile 

documentaţiilor şi punerea în funcţiune a acestora; convocarea 
2,5 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

CONDUCĂTOR 

IERARHIC 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

proiectanţilor şi oprirea lucrărilor de C+M+I care, prin realizarea 

defectuoasă, constituie o abatere de la proiect, punând în pericol 

rezistenţa şi funcţionalitatea obiectivului 

30.  
Verificarea lucrărilor executate de antreprenor şi elaborarea 

documentelor, în vederea autorizării ISCIR sau alte atestări prevăzute 
2,3 1 

31.  

Elaborarea documentelor de atestare a probelor tehnologice şi punere în 

funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice; elaborarea 

documentaţiei necesare recepţiei lucrărilor şi prezentarea lor comisiilor 

de recepţie 

2,3 1 

32.  

Urmărirea comportării lucrărilor în garanţie, întocmirea cărţii 

construcţiilor, întocmirea documentaţiilor şi convocarea comisiei pentru 

recepţia finală a lucrărilor 

2,3,5 1 

33.  

Asigurarea documentaţiilor pentru depozitarea utilajelor până la 

montarea, punerea în funcţiune şi predarea la beneficiar; monitorizarea 

montării - punerii în funcţiune a utilajelor intervenţii la furnizori pentru 

remedierea defectelor 

2,5 1 

34.  
Contactarea de firme specializate pentru elaborarea devizelor pentru 

lucrările de C+M+I pentru utilajele achiziţionate prin dotări-reutilări”; 
2,3 1 

35.  
Stabilirea necesarului anual de resurse în lei şi valută şi înaintarea spre 

avizare/aprobare 
2,3 1 

36.  
Avizarea situaţiilor de lucrări pe baza cărora se acceptă la plată facturile 

aferente 
2,3 1 

37.  

Organizarea evidenţei operative pe poziţii şi obiecte a cheltuielilor de 

C+M+I, proiecte, asistenţă tehnică, utilaje, comisioane, dobânzi şi alte 

cheltuieli 

2,3 1 

38.  
Contactarea de firme specializate pentru elaborarea tehnologiei de 

execuţie pentru producerea şi modernizarea echipamentelor tehnice 
2,4 1 

39.  

Verificarea la firmele specializate cu care a încheiat contracte ca acestea 

să asigure încă din faza de proiectare, a condiţiile tehnice pentru 

funcţionare şi exploatare în deplina siguranţă a echipamentelor tehnice, 

conform normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului 

şi SITUAŢII DE URGENŢĂ  în vigoare; interzicerea efectuării 

modificărilor constructive care afectează funcţionarea în condiţii de 

siguranţă sau calitatea 

2,7 1 

40.  

Asigurarea secretariatului Consiliului tehnico-economic al societăţii, 

pregătirea lucrărilor de analiză a documentaţiilor tehnice şi economice 

care urmează a fi prezentate, întocmirea şi difuzarea proceselor-verbale 

ale şedinţelor consiliului 

2,7 1 

41.  Aplicarea măsurilor de protejare a patrimoniului unităţii 2,5 1 

 

e. SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII (cod 115) 

Domeniul de activitate: 

- asigură organizarea, coordonarea, antrenarea şi controlul activităţilor care privesc definirea şi 

aplicarea politicii de management al calităţii, a inspecţiei calităţii produselor şi serviciilor în toate 

fazele de fabricaţie, a respectării standardelor, documentaţiilor tehnice, normelor interne şi clauzelor 

contractuale, cât şi a respectării tuturor reglementărilor metrologice; 
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- asigură colaborarea cu organismele de certificare a sistemelor de management al calităţii, organele de 

standardizare, organele locale metrologice şi de protecţie a consumatorului, cu organismul de 

certificare cât şi cu organismele similare ale unităţilor colaboratoare-furnizoare şi beneficiare; 

- coordonarea activităţii de protecţia mediului. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Recepţia calitativă a materialelor, semifabricatelor, pieselor, 

ansamblelor şi produselor aprovizionate prin analiza documentelor de 

însoţire 

5 1 

2.  
Înaintarea către Compartimentul Logistică materială a documentaţiei 

necesare pentru respingerea la recepţie sau pentru formularea 

reclamaţiilor la produsele aprovizionate, necorespunzătoare calitativ 

5 1 

3.  
Verificări pe fluxul de fabricaţie la furnizori, conform prevederilor 

contractuale 
5 1 

4.  
Colaborarea la decizia de respingere la recepţie a materialelor 

aprovizionate cu calitate neconformă standardelor specifice 
5 1 

5.  
Participarea la omologarea produselor şi tehnologiilor noi sau 

modernizate, avizând introducerea în fabricaţie a celor care au îndeplinit 

condiţiile de asigurare a calităţii 

5 1 

6.  
Formularea de obiecţii la încheierea contractelor, pentru includerea 

condiţiilor de calitate, a caracteristicilor tehnice şi metodelor de 

verificare, a termenelor de garanţie şi duratei de utilizare a produselor 

5 1 

7.  
Execuţia inspecţiilor asupra calităţii prevăzute în tehnologii pentru 

fluxurile de fabricaţie şi la final, semnalând eventualele abateri şi 

participând la eliminarea acestora 

5 1 

8.  

Propunerea către conducerea societăţii privind sistarea fabricaţiei, dacă 

personalul propriu constată că: 

- au fost introduse în fabricaţie produse neomologate în condiţiile 

legii; 

- produsele inspectate nu întrunesc parametrii de calitate şi fiabilitate 

aprobaţi la omologare; 

- creşte sistematic volumul rebuturilor şi al operaţiilor de remaniere; 

- standurile de probă, AMC-urile, 

- verificatoarele funcţionează necorespunzător; 

4 1 

9.  
Asigurarea execuţiei probelor de verificare a parametrilor tehnico-

funcţionali ai produselor - în conformitate cu standardele, 

documentaţiile tehnice şi contractele comerciale 

5 1 

10.  
Organizarea activităţii formaţiilor de inspecţie a calităţii, corelat cu 

organizarea subunităţilor productive 
5 1 

11.  

Depistarea şi înlăturarea din fabricaţie a rebuturilor remaniabile sau 

definitive, organizând şi participând la analizele cauzelor generatoare de 

noncalitate 

5 1 

12.  
Interzicerea livrării produselor constatate neconforme prin inspecţii 

inopinate asupra loturilor, desfăşurate prin proceduri specifice 
5 1 

13.  

Supravegherea sistematică şi inopinată a respectării tuturor 

reglementărilor specifice inspecţiei calităţii din unitate, consemnând 

neconformităţile în documente adresate şefului subunităţii 

5 1 

14.  
Atestarea îndeplinirii condiţiilor de calitate, întocmind documentele de 

certificare a calităţii şi a garanţiilor 
7 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

15.  Avizarea notelor de rebut 7 1 

16.  
Iniţierea de acţiuni corective, în cazul apariţiei unor neconformităţi 

majore 
5 1 

17.  

Centralizarea şi raportarea către conducerea unităţii a situaţiei 

reclamaţiilor de la beneficiari, a rebuturilor şi refuzurilor la recepţia 

materialelor aprovizionate 

5 1 

18.  
Elaborarea programelor de verificări preventive a verificatoarelor 

utilizate în tehnologiile de execuţie şi control 
4 1 

19.  Verificarea calitativă a SDV-urilor noi şi recondiţionate 5 1 

20.  
Soluţionarea problemelor de calitate sesizate de beneficiari la sediile 

acestora sau la unitate 
5 1 

21.  
Evidenţa reclamaţiilor şi soluţionarea acestora din punct de vedere 

tehnic; colaborarea la reglementarea reclamaţiilor 
5 1 

22.  

Elaborarea şi gestionarea Manualul calităţii, a procedurilor Sistemului 

de Management al Calităţii, procedurilor specifice propriei activităţi, 

precum şi a procedurilor generale care privesc ansamblul societăţii 

4 1 

23.  

Coordonarea metodologică a activităţilor de elaborare, redactare, 

verificare, avizare, aprobare, difuzare şi actualizare a tuturor 

documentelor Sistemului de Management al Calităţii 

4 1 

24.  

Participarea la iniţierea acţiunilor preventive stabilite în urma analizei 

informaţiilor provenite din procesele de fabricaţie, audituri, rapoarte 

asupra calităţii, reclamaţii, procese verbale de control 

5 1 

25.  

Elaborarea de rapoarte periodice pe care le supune analizei Directorului 

general, împreună cu propuneri privind Sistemul Managementului 

calităţii 

4 1 

26.  
Urmărirea realizării în subunităţi a tuturor măsurilor aprobate în 

domeniul managementului calităţii 
5 1 

27.  

Avizarea numirii, promovării, schimbării în funcţie, transferării, 

sancţionării disciplinare, desfacerii contractului de muncă, stabilirii 

salarizării personalului de inspecţie a calităţii 

5 1 

28.  Coordonarea metodologică a activităţii de protecţie a mediului 4 1 

 

f. STRUCTURA DE SECURITATE (cod 116) 

Domeniul de activitate: implementarea normelor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, activităţi 

executive în domeniile protecţiei fizice, protecţiei prin măsuri procedurale şi de securitate industrială, 

protecţia personalului. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, 

potrivit legii 
7,4 2 şi/sau 1 

2.  
Elaborarea, aprobarea şi aplicarea Programului de Prevenire a Scurgerii 

de Informaţii Clasificate 
7,4 1 

3.  
Coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate 

componentele acesteia 
7,4 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

4.  
Relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi controlul 

măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii 
7 1 

5.  
Monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecţie a 

informaţiilor clasificate şi a modului de respectare a acestora 
7 1 

6.  
Consilierea conducerii unităţii în legătură cu toate aspectele privind 

securitatea informaţiilor clasificate 
1 1 

7.  
Informarea conducerii unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente 

în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propunerea de măsuri 

pentru înlăturarea acestora 

1 1 

8.  

Colaborarea cu reprezentanţii autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit 

competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se 

solicită accesul la informaţii clasificate; organizarea activităţilor de 

pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate 

7 1 

9.  
Organizarea evidenţei şi actualizarea certificatelor de securitate şi 

autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate 
7 2 

10.  
Elaborarea şi actualizarea listelor cu informaţii clasificate, pe clase şi 

niveluri de secretizare, în conformitate cu dispoziţiile forurilor superioare 
7 2 şi/sau 1 

11.  

Elaborarea de propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi 

locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate 

din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor 

abilitate 

7 1 

12.  

Elaborarea Planului de control propriu şi efectuarea, cu aprobarea 

conducerii unităţii, de controale privind modul de aplicare a măsurilor 

legale de protecţie a informaţiilor clasificate 

3 1 

13.  Elaborarea permiselor de vizită, în condiţiile legii 7 2 şi/sau 1 

14.  

Elaborarea măsurilor de protecţie (fizice, de personal, administrative, de 

tip TEMPEST şi criptografic) a informaţiilor clasificate care sunt 

prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice 

de comunicaţii şi al altor sisteme electronice 

7 2 

15.  
Identificarea, controlul şi minimizarea riscurilor de securitate în domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 
7 2 

16.  
Exercitarea şi a altor atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor 

clasificate, potrivit legii 
7 1 

17.  
Organizarea evidenţei cazurilor de încălcare a reglementărilor de 

securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare 
7 2 

18.  
Gestionarea (înregistrarea, arhivarea, difuzarea, multiplicarea, distrugerea 

etc.) documentelor clasificate 
7 2 

19.  
Instruirea corespunzătoare a salariaţilor care au acces la documente 

clasificate cu prevederile legislaţiei în vigoare 
7 2,1 

20.  
Colaborarea cu şefii de subunităţi în instruirea corespunzătoare a 

persoanelor care au acces la documentele clasificate 
7 2 

21.  
Colaborarea cu subunităţile implicate în asigurarea protecţiei fizice a 

informaţiilor clasificate 
1 1 

22.  

Organizarea activităţii de predare la Arhivele Statului a documentelor 

clasificate vizate sau de distrugere a acestora conform normelor în vigoare 

şi printr-o strictă supraveghere 

7 2 

23.  
Colaborează la elaborarea Planului de pază a S. CARFIL S.A., potrivit 

reglementărilor în vigoare, împreună cu Compartimentul Administrativ şi 
3,7 6,8 
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pază şi cu firma specializată în activităţi de pază aflată sub contract cu S. 

CARFIL S.A. 

24.  
Colaborarea cu subunităţile specializate şi/sau firmele prestatoare de 

servicii de pază pentru protecţia informaţiilor clasificate 
7 2 

25.  

Elaborarea de propuneri şi soluţii privind funcţionalitatea punctelor de 

control-acces, cu accent pe activitatea de prevenire a evenimentelor 

negative; 

eficientizarea dispozitivelor de pază; 

măsuri de creştere a securităţii obiectivelor împotriva factorilor de risc 

potenţial; 

stabilirea, împreună cu subunităţile de specialitate, a necesarului de 

amenajări, instalaţii şi mijloace tehnice de pază şi alarmare pentru 

protecţia informaţiilor clasificate 

3 5,6,8 

26.  
Participarea la punerea în funcţiune a instalaţiilor şi sistemelor de pază şi 

alarmare 
5 5,6,8 

27.  

Iniţierea de relaţii de cooperare între S. CARFIL S.A. şi organele de 

poliţie, SRI, jandarmerie şi pompieri; stabilirea domeniilor de cooperare; 

analizarea îndeplinirii clauzelor contractuale ce pot afecta cerinţele de 

securitate, stabilite între beneficiarul de pază şi prestatorul de pază 

militară sau civilă 

7 1 

28.  
Participarea la cercetarea şi clarificarea unor evenimente negative produse 

în domeniul securităţii obiectivelor de importanţă deosebită 
7 1 

29.  

Elaborarea de propuneri şi urmărirea includerii în planul de măsuri anuale 

a problemelor specifice (clauze contractuale, dotări, aparatură, substanţe 

specifice, mijloace de pază şi apărare) pentru protecţia informaţiilor 

clasificate 

7 1,2,6 

30.  

Controlul, împreună cu Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă, a 

modului de asigurarea a cerinţelor de securitate, cu o mare frecvenţă şi 

atenţie deosebită pentru elementele de infrastructură critică 

7 1,6 

31.  
Elaborarea de reguli cu privire la circulaţia şi ordinea interioară, în 

colaborare cu subunităţile implicate 
7 1,6 

32.  
Raportarea către structurile de securitate ierarhic superioare a incidentelor 

de securitate care afectează obiectivele de importanţă strategică 
1 1 

33.  

Şeful Structurii de securitate are calitatea de adjunct al Directorului 

general pentru securitatea informaţiilor, în conformitate cu art.29, al.4) 

din Anexa la HG nr.585/2002. În absenţa Directorului general, şeful 

Structurii de securitate este împuternicit să primească şi să semneze 

documentele aferente activităţilor acesteia, care nu angajează patrimonial 

societatea. 

5 1 

 

g. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ŞI PAZĂ (cod 117) 

Domeniul de activitate: 

- Organizarea activităţilor din domeniul administrativ-gospodăresc, 

- Gestionarea spaţiilor locative ale societăţii; 

- Colaborare la asigurarea activităţii de Situaţii de urgenţă; 

- Managementul activităţilor de pază. 
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1.  

Elaborarea de propuneri pentru programul de investiţii şi reparaţii 

(curente şi capitale) pentru imobile, instalaţii aferente şi celelalte 

mijloace fixe din activitatea de administraţie; urmărirea executării 

lucrărilor şi participare la efectuarea recepţiei lucrărilor 

4 1 

2.  
Primirea, înregistrarea, difuzarea şi arhivarea corespondenţei 

neclasificate, precum şi expedierea de corespondenţă la destinatari 
5 1 

3.  
Fundamentarea elementelor necesare întocmirii bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru activitatea administrativ-gospodărească a societăţii 
4 1 

4.  
Organizarea efectuării curăţeniei în spaţiile aferente clădirilor 

administrative, pe căile de acces, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor 

verzi 

5 1 

5.  

Montarea, amplasarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi 

avertizare pe căile de acces din incinta societăţii, în colaborare cu 

compartimentele care gestionează activităţile de securitate şi sănătate în 

muncă, mecano-energetice şi transport 

5 1 

6.  
Elaborarea de propuneri pentru întocmirea programului de 

aprovizionare cu materiale de întreţinere, piese de schimb şi material 

gospodăresc necesare domeniului său de activitate 

4 1 

7.  
Depozitarea şi conservarea materialelor şi echipamentelor puse la 

dispoziţie pentru activitatea administrativă 
5 1 

8.  
Evidenţa actelor normative de la forurile superioare şi asigurarea 

difuzării acestora la subunităţile menţionate de conducerea societăţii  
5 1 

9.  
Primirea, înregistrarea şi repartizarea spre rezolvare factorilor vizaţi a 

propunerilor şi cererilor salariaţilor; informarea petiţionarilor asupra 

modului de soluţionare a cererilor formulate 

5 1 

10.  Asigurarea legăturii societăţii cu serviciul extern Situaţii de urgenţă
11

 4, 6 1 

11.  

Asigurarea legăturii societăţii cu firma de pază şi monitorizarea 

activităţii acesteia; urmărirea îndeplinirii prevederilor din contractul 

încheiat cu firma de pază şi informarea conducerii societăţii în cazul în 

care constată deficienţe 

4, 5 1 

12.  
Colaborare la elaborarea Planului de pază împreună cu firma de pază şi 

obţinerea avizele legale 
5 1 

13.  

Asigurarea legăturii societăţii cu firma de servisare a sistemului de 

supraveghere video şi urmărirea îndeplinirii prevederilor din contractul 

încheiat cu aceasta 

4, 5 1 

14.  
Gestionarea activităţilor de deratizare şi dezinsecţie, precum şi a 

contractelor aferente încheiate de societate cu firme de specialitate 
5 1 

15.  
Monitorizarea închirierii spaţiilor locative ale societăţii şi gestionarea 

patrimoniului acestora 
5 1 

16.  
Urmărirea recuperării pagubelor provocate din vina locatarilor la 

instalaţiile şi imobilele societăţii 
5 1 

17.  

Sesizarea Atelierului Mecano-energetic şi sculărie privind necesitatea 

efectuării de reparaţii (curente şi capitale) pentru imobile, instalaţii 

aferente şi celelalte mijloace fixe din domeniul social-locuinţe de 

serviciu, cămine, cabinet psihologic, cabinete medicale ş.a 

5 1 

18.  Inventarierea periodică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din 4 1 

                                                 
11

 Activitate externalizată 
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sectorul social 

19.  
Monitorizarea curăţeniei în spaţiile repartizate, menţinerea curăţeniei în 

zona acestora şi amenajarea spaţiilor verzi 
5 1 

20.  

Coordonarea activităţilor de situaţii de urgenţă cu personalul propriu 

(pompieri) în colaborare cu Serviciului intern de prevenire şi protecţie, 

situaţii de urgenţă şi mediu,  

  

 

h. COMPARTIMENTUL JURIDIC (cod 101) 

Domeniul de activitate: aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce-i revin din reglementările legale în 

vigoare, prin întocmirea documentelor care vizează activitatea proprie, prin analiza şi avizarea actelor, 

documentelor, deciziilor, contractelor economice şi altora prin care se angajează patrimoniul societăţii, se 

reglementează o relaţie economică sau juridică în interiorul societăţii, şi în limita competenţelor acordate 

de C.N. ROMARM S.A. pentru relaţiile societăţii cu alţi agenţi economici, prin punerea la dispoziţia 

conducerii societăţii şi a salariaţilor vizaţi a actelor normative în vigoare, prin acordarea consultanţei 

juridice corespunzătoare subunităţilor, prin organizarea activităţii de cunoaştere şi însuşire a prevederilor 

actelor normative în vigoare şi prin susţinerea intereselor societăţii în faţa organelor statului, procuraturii 

şi a organelor judecătoreşti. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Reprezentarea intereselor Filialei S. CARFIL S.A. în dosare pe rol, în care 

societatea are diferite calităţi procesuale, în limita competenţelor stabilite, 

pe baza delegărilor date de conducerea societăţii  

4 1 

2.  

Redactarea şi promovarea de acţiuni în justiţie, în care S. CARFIL S.A. are 

calitatea procesuală de reclamant, redactare apărări, sub orice formă, în 

litigiile în care societatea are calitatea procesuală de pârâtă 

4 1 

3.  Avizarea contractelor comerciale şi financiare 4 1 

4.  

Avizarea actelor şi documentelor care angajează răspunderea patrimonială, 

a proiectelor de acte normative elaborate de alţi agenţi economici, cu 

implicaţii asupra S. CARFIL S.A. 

6 1 

5.  

Avizarea, pentru legalitate, a deciziilor emise şi a tuturor documentelor cu 

caracter de norme şi regulamente care reglementează activităţile S. 

CARFIL S.A. 

4 1 

6.  
Promovarea de acţiuni în justiţie şi urmărirea obţinerii titlurilor executorii 

pentru creanţele S. CARFIL S.A. 
4 1 

7.  
Consilierea şi sprijinirea compartimentelor de specialitate ale S. CARFIL 

S.A. în activitatea de urmărire a debitorilor 
5 1 

8.  
Asigurarea de consultanţă juridică pentru managementul S. CARFIL S.A. 

şi pentru salariaţi în probleme de serviciu 
5 1 

9.  
Asigurarea păstrării şi ţinerea evidenţei tuturor documentelor constitutive 

ale S. CARFIL S.A. şi a modificărilor ulterioare 
5 1 

10.  
Informarea conducerii privind obligaţiile ce-i revin din actele normative în 

vigoare 
5 1 

11.  Avizarea de acte juridice în care societatea este implicată sau care sunt 5 1 
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emise de aceasta, în limita competențelor sale 

12.  
Asigurarea legalităţii raporturilor juridice prin avizarea acelor înscrisuri, 

contracte, care angajează răspunderea patrimonială a societăţii 
5 1 

13.  

Asigurarea legalităţii raporturilor juridice de muncă urmărind înfăptuirea 

tuturor operaţiunilor legate de încheierea contractului colectiv de muncă 

(CCM), în condiţiile şi cu respectarea legii. Participă la activităţile legate 

de elaborarea, negocierea, încheierea, modificarea, completarea CCM 

încheiat la nivelul Filialei S. CARFIL S.A. 

5 1 

14.  
Efectuarea înregistrărilor în materie de proprietate industrială ale S. 

CARFIL S.A. în relaţiile cu OSIM; reprezentarea intereselor S. CARFIL 

S.A. în toate situaţiile generate de proprietatea industrială, în faţa OSIM 

4 1 

15.  

Verificarea întocmirii corecte a documentelor care vizează înregistrarea la 

organele competente a societăţii şi patrimoniul acesteia - terenuri şi 

construcţii,obţinerea şi organizarea evidenţei documentelor respectiv: 

extrase din cărţile funciare, titluri de proprietate, certificatele de 

înmatriculare, hotărârile organelor de stat şi judecătoreşti şi altele 

4 1 

16.  
Demersuri pentru autentificarea actelor constitutive sau a altor documente 

care necesită autentificare, la notarul public 
5 1 

17.  

Întocmirea formalităţilor cerute de lege privind modificări în actul 

constitutiv (modificări ale obiectului de activitate, înfiinţări de sucursale, 

schimbări de sediu, alte modificări) şi asigurarea înregistrării documentelor 

la oficiul Registrului Comerţului;  

4 1 

18.  Verificarea situaţiei legale a potenţialilor parteneri 5 1 

19.  
Reprezentarea intereselor Filialei S. CARFIL S.A. în dosare pe rol, în care 

societatea are diferite calităţi procesuale, în limita competenţelor stabilite, 

pe baza delegărilor date de conducerea societăţii  

4 1 

20.  
Ţine evidenţa dosarelor, litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, 

precum şi a termenelor de judecată. 
  

 

i. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN (cod 102) 

Domeniul de activitate: implementarea prevederilor legale în vigoare în domeniul auditului intern şi 

asigurarea funcţionalităţii acestora 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Elaborarea şi actualizarea Cartei auditului intern şi prezentarea spre 

aprobare Directorului general 
7 1 

2.  
Elaborarea şi actualizarea Codului privind conduita etică a auditorului intern 

şi prezentarea spre aprobare Directorului general 
7 1 

3.  
Elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de 

audit public intern şi prezentarea spre aprobare Directorului general 
7 1 

4.  
Elaborarea şi actualizarea de norme proprii de funcţionare specifice 

activităţii de audit public intern în cadrul S. CARFIL S.A. şi prezentarea 

spre aprobare Directorului general 

7 1 

5.  Efectuarea analizei riscului în cadrul S. CARFIL S.A. 5 1 

6.  Întocmirea referatelor de justificare a modului în care sunt selectate 7 1 
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misiunile de audit, inclusiv rezultatele analizei riscului asociat (anexă la 

referat) şi prezentarea spre aprobare Directorului general 

7.  
Elaborarea Planului anual de audit public intern şi prezentarea spre aprobare 

Directorului general 
7 1 

8.  
Actualizarea Planului anual de audit public intern prin întocmirea referatului 

de modificare şi prezentarea spre aprobare Directorului general 
7 1 

9.  
Efectuarea de misiuni de audit public intern, conform Planului anual de 

audit public intern aprobat, legislaţiei şi normelor în vigoare.  
5 1 

10.  Elaborarea rapoartelor de audit public intern pentru misiunile efectuate. 4 1 

11.  

Întocmirea de referate şi informări periodice către conducerea S. CARFIL 

S.A. privind constatările, concluziile şi recomandările cuprinse în rapoartele 

de audit public intern. 

5 1 

12.  
Informarea C.N. ROMARM S.A. despre recomandările neînsuşite de către 

Directorul general, precum şi despre consecinţele acestora. 
5 1 

13.  
Elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern şi 

transmiterea la C.N. ROMARM S.A. 
4 1 

14.  

În cazul identificării unor nereguli sau posibile prejudicii, raportează imediat 

Directorului general, precum şi structurilor de control intern şi antifraudă 

abilitate. 

5 1 

 

j. COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE (cod 103) 

Domeniul de activtate: asigurarea controlului financiar de gestiune în cadrul societăţii 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  Stabileşte obiectivele compartimentului în corelaţie cu obiectivele societăţii. 4 1 

2.  
Analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor şi propune măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii. 
5, 4 1 

3.  

Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu 

privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și 

resurselor, deținute cu orice titlu și modul de reflectare a acestora în 

evidența contabilă. 

5 1 

4.  
Verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului 

bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii. 
5 1 

5.  
Verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli a companiei și filialelor conform HG 1151/2012. 
5 1 

6.  
Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu 

privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societăţii. 
5 1 

7.  
Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu 

privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar, sau 

prin virament. 
5 1 

8.  
Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în 

evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare. 
5 1 

9.  Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, circulația, 5 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-

operative ale societăţii. 

 

k. COMPARTIMENTUL INSPECŢIA GENERALĂ ŞI ANTICORUPŢIE (cod 104) 

Domeniul de activitate: 

- Implementarea prevederilor legale în vigoare în domeniile corp control/anticorupţie şi asigurarea 

funcţionalităţii acestora 

- Elaborarea documentelor necesare punerii în aplicare a Strategiei naţionale anticorupție 

- Remedierea vulnerabilităţilor specifice S. CARFIL S.A. prin implementarea sistematică a măsurilor 

preventive 

- Creşterea transparentei institutionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise 

(open data) puse la dispozitie de catre autoritatile publice 

- Promovarea unui mediu de afaceri concurenţial, corect și integru 

- Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriu 

al S. CARFIL S.A. 

- Consolidarea mecanismelor de control administrativ 

- Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a 

măsurilor preventive 

- Monitorizarea implementării planului general de acţiune pentru implementarea Sistemului naţional 

anticorupţie 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Stabilirea obiectivelor compartimentului în corelaţie cu obiectivele 

societăţii. 
7 1 

2.  
Analiza stadiului îndeplinirii obiectivelor şi propune măsuri de îmbunătăţire 

a activităţii. 
7, 5 1 

3.  
Elaborarea planului de control semestrial şi anual şi tematica generală de 

control. 
7, 4, 5 1 

4.  

Controlul şi analiza activitatăţii filialei, a modului de organizare şi 

funcţionare în conformitate cu organigrama aprobată şi documentele interne 

aprobate (ROF, RI, CCM etc.), pe bază de decizie, respectiv ordin de 

serviciu, emise de Directorului general 

4, 5 1 

5.  
Verificarea modului de respectare a prevederilor legale în vigoare în cadrul 

filialei, pe bază de decizie, respectiv ordin de serviciu, emise de Directorul 

general 

4, 5 1 

6.  

Verificarea modului de respectare a ordinelor, regulilor şi deciziilor interne, 

a modului de implementare a politicilor şi strategiilor aprobate, a atribuţiilor 

specifice fiecărui domeniu, la nivelul filialei, pe bază de decizie, respectiv 

ordin de serviciu, emise de Directorului general 

4, 5 1 

7.  
Întocmirea, ca urmare a activităţii specifice desfăşurate, în funcţie de 

constatări, următoarelor acte de control sau verificare: rapoarte, procese-

verbale, note de control, sinteze, note de constatare, informări, note de 

7, 4 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

evaluare, acte care sunt înaintate spre luare la cunoştinţă, avizare şi aprobare 

Directorului general al societăţii şi ulterior, de la caz la caz, spre informare 

şi/sau aplicarea măsurilor legale care se impun, unităţilor sau altor autorităţi 

competente, în vederea valorificării constatărilor 

8.  

Propunerea de măsuri de corectare a abaterilor de la legalitate şi a 

disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control pe care le înaintează 

către Directorul general spre aprobare şi, după caz, pentru punere în 

aplicare, la termenele stabilite prin rocesul verbal de control. 

7, 4 1 

9.  
Urmărirea realizării măsurilor prevăzute în actele de control proprii, sau ale 

compartimentelor cu atribuţii de control din cadrul filialei, sau altor organe 

de control ale statului. 

5 1 

10.  

Întocmirea notelor de informare, analiză şi elaborare a sintezelor din 

domeniul de activitate, evaluarea altor activităţi specifice, periodic, sau ori 

de câte ori situaţia o impune. 

5 1 

11.  

Asigurarea la solicitarea conducerii, împreună cu compartimentele de 

specialitate, după caz, răspunsului la petiţiile, sesizările şi reclamaţiile 

primite de societate, de persoane fizice, instituții ale statului, societăţi. 

5, 4 1 

12.  

Întocmirea, ca urmare a activităţii specifice desfăşurate, în funcţie de 

constatări, următoarele acte de control sau verificare: 

- rapoarte, 

- procese-verbale, 

- sinteze, 

- note de constatare, 

- informări, 

- note de evaluare, 

- acte care sunt înaintate spre luare la cunoştinţă, avizare şi aprobare 

Directorului general al societăţii şi ulterior, de la caz la caz, spre 

informare şi/sau aplicarea măsurilor legale care se impun, în vederea 

valorificării constatărilor. 

5, 4 1 

13.  
Propunerea de măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi 

băneşti ale societăţii.  
4 1 

 

l. COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII (cod 105) 

Domeniul de activitate: implementarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achiziţiilor; efectuarea 

achiziţiilor de produse şi servicii în conformitate cu procedurile şi normele legale. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Stabilirea obiectivelor compartimentului în corelaţie cu obiectivele 

societăţii, în strictă conformitate cu legislaţia în domeniu. 
4 1, 2 

2.  
Întocmirea procedurii de achiziţie specifică societăţii, corelată cu legislaţia 

şi normele în vigoare; actualizarea periodică în conformitate cu legislaţia în 

domeniu. 

4 1, 2 

3.  
Stabilirea modalităţii de achiziţie, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de 

valoarea obiectului/serviciului propus a fi achiziţionat. 
4 1, 2 
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NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

4.  
Înscrierea societăţii în Sistemul Electronic de Achizitii Publice - SEAP şi 

asigurarea funcţionalităţii acestuia în cadrul societăţii. 
4 1, 2 

5.  
Întocmirea tuturor formalităţilor pentru achiziţii de produse şi servicii, după 

caz participarea la licitaţii; centralizarea şi înaintarea documentelor aferente, 

în colaborare cu subunităţile din cadrul societăţii. 

4 1, 2 

6.  
Participarea/organizarea de licitaţii, selecţie de oferte – după caz şi 

întocmirea formalităţilor aferente până la finalizarea acestora (înaintarea 

spre avizare/aprobare, urmărire, etc.) pentru achiziţii de produse şi servicii. 

4 1, 2 

7.  
Întocmirea situaţiei contractelor pe perioada încheiată şi prognoza în 

perspectivă, în colaborare cu subunităţile care au responsabilitate în 

încheierea contractelor de achiziţie 

4 1, 2 

8.  
Păstrarea, gestionarea şi arhivarea tuturor contractelor încheiate de societate 

în exemplar original (contracte de achiziţie produse/servicii şi contracte de 

vânzare produse/servicii) 

4 1, 2 

9.  
Înscrierea în ordine cronologică în Registrul unic de evidenţă a contractelor, 

întocmit pe suport hârtie şi electronic, conform anexei la Ordinul ME 

nr.1489/12.08.2009 

4 1, 2 

 

 

3.4. ATRIBUŢIILE SUBUNITĂŢILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI TEHNIC ŞI DE 

LOGISTICĂ (cod 2) 
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a. SECŢIA PIROTEHNICĂ (cod 211) 

Domeniul de activitate: managementul activităţilor de fabricare de produse, ansamble, subansamble, 

echipamente şi altele, urmărind utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT

. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Realizarea integrală a programelor de fabricaţie, în condiţii de calitate şi 

eficienţă 
7 2 

2.  
Programarea operativă a sarcinilor de producţie în colaborare cu celelalte 

subunităţi. 
7 2 

3.  

Aplicarea strictă a prevederilor tehnologiilor de fabricaţie proiectate, 

organizând un control permanent cu participarea conducătorilor formaţiilor de 

lucru pe fluxurile de fabricaţie 

7 2 

4.  

Solicitarea, de la Compartimentul proiectare, a documentaţiilor tehnologice 

necesare pentru fiecare produs, pe operaţii şi pentru fiecare loc de muncă; 

controlul modului de operare a modificărilor ulterioare şi de însuşire corectă a 

acestora de către conducătorii locurilor de muncă şi de executanţi 

7 2 

5.  

Încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili, 

energie şi manoperă pe produse, formaţii şi locuri de muncă şi adoptarea de 

măsuri pentru raţionalizarea acestora 

7 2 

6.  
Asigurarea asistenţei tehnice necesare executării reglajelor şi operaţiilor de 

întreţinere sau revizii la utilajele şi instalaţii 
7 2 

7.  
Corelarea activităţii de pregătire a fabricaţiei pentru produsele noi din Planul 

de cercetare-dezvoltare cu programul producţiei curente 
5 2 

8.  

Urmărirea modului de realizare a normelor de muncă şi propunerea de măsuri 

pentru îmbunătăţirea acestora, în concordanţă cu condiţiile noi create din punct 

de vedere tehnic şi organizatoric sau a perfecţionării profesionale a salariaţilor 

7 2 

9.  
Respectarea itinerariilor tehnologice stabilite pentru produsele din programul 

de fabricaţie 
5 2 

10.  

Elaborarea de propuneri compartimentului proiectare pentru (re)organizarea de 

linii de fabricaţie sau de (re)amplasarea unor utilaje în scopul îmbunătăţirii 

proceselor de producţie 

3 2 

11.  
Organizarea transportului intern, asigurând folosirea raţională a mijloacelor de 

transport în scopul mişcării la timp a materialelor şi reperelor 
7 2 

12.  
Colaborarea la elaborarea graficelor de producţie şi a necesarului de materii 

prime, materiale, combustibili, piese de schimb etc. 
3 2,8 

13.  

Asigurarea condiţiilor pentru omologarea SDV-urilor necesare proceselor de 

producţie; asigurarea pregătiri în avans a SDV-urilor necesare proceselor de 

producţie 

7 2 

14.  Întreţinerea, recondiţionarea şi depozitarea corespunzătoare a SDV-urilor 5 2 

15.  
Repartizarea sarcinilor din programele de producţie pe formaţii de lucru, 

utilaje şi executanţi 
7 2 

16.  
Elaborarea de propuneri pentru fundamentarea programelor de producţie, 

urmărind utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie 
3 2 

17.  

Planificarea aprovizionării locurilor de muncă cu materii prime, materiale, 

piese de schimb şi alte utilităţi necesare derulării ritmice a proceselor de 

fabricaţie 

7 2 

18.  

Urmărirea mişcării reperelor pe fluxurile de fabricaţie, stabilirea de măsuri 

pentru respectarea termenelor programate şi pentru recuperarea eventualelor 

restanţe 

5 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT

. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

19.  
Realizarea colaborărilor cu alte unităţi în calitate de beneficiar sau furnizor, 

conform programelor adoptate de conducerea societăţii 
5 2 

20.  

Predarea ritmică la magazii a loturilor de produse finite în conformitate cu 

termenele prevăzute în programele de producţie şi contractele economice 

încheiate 

7 2 

21.  

Exploatarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie, pentru prevenirea şi 

eliminarea întreruperilor accidentale sau defecţiunilor în funcţionare şi pentru 

realizarea la termen şi de calitate a tuturor lucrărilor de întreţinere, revizii, 

reparaţii şi control periodic al mijloacelor fixe din dotare 

7 2 

22.  

Pregătirea, prin intermediul formaţiilor de întreţinere, a echipamentelor tehnice 

pentru realizarea producţiei; organizarea activităţii în concordanţă cu cerinţele 

programelor de fabricaţie 

7 2 

23.  
Urmărirea respectării programelor de reparaţii, a realizării la timp şi de calitate 

a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente la echipamentele tehnice din dotare  
5 2 

24.  
Organizarea activităţii de recepţie a lucrărilor de reparaţii efectuate la 

mijloacele fixe din dotarea secţiei 
5 2 

25.  

Analizarea, împreună cu Compartimentul Administrare patrimoniu şi 

investiţii, a deficienţelor din sistemul de alimentare cu energie a secţiei şi 

stabilirea cauzelor şi responsabilităţilor 

7 2 

26.  

Asigurarea condiţiilor de conservare a capacităţilor aflate în rezervă şi a 

condiţiilor necesare pentru repunerea lor operativă în funcţiune în caz de 

necesitate; 

7 2 

27.  
Respectarea parametrilor tehnici şi tehnologici prescrişi ai echipamentelor 

tehnice;  
5 2 

28.  

Participarea la elaborarea bilanţului energetic al subunităţii; 

aplicarea măsurilor stabilite pentru creşterea randamentului la toate 

echipamentele tehnice consumatoare de energie sau combustibil 

5 2 

29.  
Luarea măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea producerii avariilor şi 

pentru eliminarea operativă a efectelor acestora 
7 2 

30.  

Respectarea măsurilor corespunzătoare, a standardelor, normativelor şi 

normelor interne, a tuturor condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţii şi 

caiete de sarcini şi însuşirea acestora de către salariaţi 

7 2 

31.  
Realizarea de analize şi adoptarea măsurilor preventive pentru evitarea 

abaterilor de la calitate a produselor 
3 2 

32.  

Analiza cauzelor ce au condus la abateri de la calitate şi depăşirea pierderilor 

tehnologice stabilind, după caz, răspunderile salariaţilor vinovaţi de 

producerea rebuturilor 

7 2 

33.  
Izolarea produselor neconforme şi gestionarea lor, atât a celor provenite de pe 

fluxul de fabricaţie cât şi a celor returnate de la beneficiari 
7 2 

34.  

Organizarea evidenţei cantitative şi valorice a produselor neconforme 

reclamate de beneficiari în termen de garanţie; participarea la constatarea 

deficienţelor calitative a produselor reclamate de beneficiari, în termen de 

garanţie 

7 2 

35.  

Asigurarea funcţionării sigure şi fără întrerupere - conform tehnologiilor - a 

echipamentelor tehnice cu grad ridicat de pericol în exploatare, respectarea 

riguroasă a disciplinei tehnologice şi aplicarea tuturor prevederilor 

normativelor ce vizează buna desfăşurare a proceselor de muncă, în care scop 

se asigură: 

7 2 
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. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

  recepţionarea şi punerea în funcţiune a acestora cu respectarea strictă a 

prevederilor documentaţiilor tehnice; 

  respectarea strictă a prevederilor normativelor tehnice în exploatarea 

acestora, precum şi echiparea lor cu aparatură de măsură şi control; 

automatizarea şi mecanizarea acestora şi menţinerea lor în perfectă stare de 

funcţionare; 

 repartizarea sarcinilor de producţie pe formaţii de lucru, astfel încât să se 

asigure în permanenţă desfăşurarea proceselor de producţie în condiţii de 

siguranţă şi eficienţă; 

  organizarea judicioasă a muncii în schimburi (când este cazul), a controlului 

şi asistenţei tehnice permanente cu personal competent, în măsură să intervină 

operativ şi eficient pentru îndrumarea procesului de producţie şi prevenirea 

oricăror dereglări, întreruperi, avarii sau accidente şi care să poată să dispună 

oprirea sau repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor din dotare; 

  selecţionarea şi încadrarea personalului calificat cu aptitudini pentru 

exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor din dotare; 

  organizarea activităţilor de perfecţionare şi specializare profesională, de 

instruire şi atestare a cunoştinţelor necesare, specifice pentru fiecare operaţie 

tehnologică; 

  luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii, de prevenire a accidentelor, 

exploziilor, avariilor şi incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu instrucţiuni 

de securitate a muncii şi mijloace tehnice de protecţie, cu aparatura şi 

materialele necesare, precum şi a salariaţilor cu echipamentele de protecţie şi 

de muncă prevăzute în norme; 

  folosirea, manipularea, depozitarea şi transportul materialelor explozive, 

inflamabile sau toxice, pe compatibilităţi şi în conformitate cu normele şi 

reglementările în vigoare; 

  stabilirea locurilor de muncă unde accesul sau circulaţia este interzisă sau 

permisă numai în anumite condiţii precum şi locuri de muncă unde este 

interzis fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori 

produse care ar putea provoca explozii sau incendii; 

  interzicerea accesului salariaţilor aflaţi sub influenţa alcoolului, introducerii 

sau consumului băuturilor alcoolice, organizând un control evident la intrarea 

în schimb, asupra stării fizice şi psihice a salariaţilor; 

  aplicarea prevederilor instrucţiunilor de securitatea a muncii, a normelor de 

sănătate şi igienă a muncii, pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor 

profesionale; 

 aplicarea tuturor măsurilor şi normelor de prevenire şi combatere a poluării 

mediului înconjurător; 

36.  
Colaborarea la elaborarea regulamentelor şi instrucţiunilor necesare 

desfăşurării activităţii, urmărind respectarea acestora de către toţi salariaţii 
5 2 

37.  

Îndeplinirea măsurilor stabilite de instituţiile abilitate care au efectuat 

controale de specialitate şi raportarea după caz Comitetului director a stadiului 

realizării acestora 

7 2 

38.  

Colaborarea cu Compartimentul proiectare şi Compartimentul Administrare 

patrimoniu şi investiţii la elaborarea instrucţiunilor de exploatare specifice 

utilajelor din dotarea secţiei, afişarea şi respectarea lor 

7 2 

39.  Realizarea obiectivelor de securitate a muncii şi protecţie a mediului 5,7 2 
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RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

programate anual, precum şi a măsurilor dispuse de organele de control; 

asigurarea şi folosirea corespunzătoare a echipamentelor şi dispozitivelor de 

securitate a muncii, acordarea materialelor igienico-sanitare şi alimentaţiei de 

protecţie conform normelor în vigoare; verificarea periodică a modului în care 

se asigură întreţinerea şi buna funcţionare a aparaturii şi dispozitivelor de 

ţsecuritate şi sănătate în muncă şi a mediului 

40.  
Inventarierea lunară a producţiei neterminate, analiza stocurilor şi raportarea 

volumului existent 
7 2 

41.  

Inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, SDV-urilor şi 

echipamentelor de protecţie, urmărind respectarea deciziilor, hotărârilor şi 

reglementărilor în vigoare 

7 2 

42.  
Colaborarea la elaborarea bugetelor anuale de cheltuieli de regie şi urmărirea 

încadrării în plafoanele aprobate pe elemente de cheltuieli 
5 2,8 

 

b. COMPARTIMENTUL PROIECTARE (cod 212) 

Domeniul de activitate: Proiectare produse armament şi muniţie (A+M) şi proiectare tehnologii şi 

echipamente S.D.V. pentru A+M. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  

Îndeplinirea sarcinilor din Planul de cercetare-dezvoltare al societăţii de 

asimilare a produselor noi sau modernizate şi a celor din programul de 

fabricaţie al secţiilor şi atelierelor de producţie arondate 

5 2 

2.  

Susţinerea în Consiliul tehnico-economic al societăţii a proiectelor, 

studiilor şi programelor elaborate, operarea modificărilor adoptate şi 

realizarea obiectivelor specifice aprobate la termenele stabilite 

3 2 

3.  

Proiectarea constructivă a produselor cu satisfacerea cerinţelor de 

calitate exprimate de potenţialii beneficiari şi interzicerea efectuării de 

modificări ulterioare în documentaţii care pot diminua calitatea 

produsului, care nu asigură siguranţa în exploatare conform normelor de 

protecţia mediului, de securitate a muncii şi situaţii de urgenţă  

5 2 

4.  

Elaborarea tehnologiilor de fabricaţie pe centre de prelucrare, a 

normelor de consum pentru materii prime, materiale, semifabricate, a 

consumurilor normate de energie şi SDV la produsele însuşite şi la 

cele cuprinse în programele de asimilare, pentru cele ce urmează a fi 

realizate în colaborare, precum şi pentru cele din planul de mobilizare; 

elaborarea normelor de timp de muncă pe operaţii, normarea 

activităţilor de control şi reglare utilaje la produsele pentru care a 

elaborat tehnologii de fabricaţie 

4 2 

5.  Întocmirea planşelor tehnologice şi stabilirea fluxurilor tehnologice 4 2 

6.  

Colaborarea cu celelalte subunităţi ale societăţii pentru proiectarea şi 

omologarea produselor noi şi pentru modernizarea celor din fabricaţie, 

precum şi respectarea condiţiilor impuse 

5 2 

7.  
Acordarea asistenţei tehnice la realizarea modelelor şi prototipurilor 

produselor noi sau modernizate, operând modificările rezultate, 
5 2 
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ATRIBUŢII 
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întocmind sau asigurând realizarea programului de omologare 

8.  

Elaborarea şi actualizarea de documentaţii de calitate, care să 

corespundă cu standardele şi normele în vigoare şi să conţină planul de 

operaţii completat, desenele, schemele, specificaţia, instrucţiunile, 

modelul documentelor de însoţire, caietele de sarcini, consumul specific 

de materiale, desenele ambalajelor, ş.a. necesare execuţiei, controlului, 

omologării, exploatării, întreţinerii şi promovării comerciale 

5 2 

9.  Proiectarea echipamentelor necesare executării produselor 5 2 

10.  
Actualizarea documentaţiilor după fazele de omologare şi aplicarea pe 

copii a menţiunii valabilităţii, anual 
5 2 

11.  

Întocmirea anuală a propunerilor de derogări, precizări şi echivalări 

sistematice de la documentaţii, înaintarea spre avizare, organizarea 

evidenţei acestora 

3 2 

12.  

Analiza informaţiilor referitoare la comportarea în exploatare a 

produselor la beneficiari şi propunerea de soluţii constructive pentru 

eliminarea deficienţelor calitative şi de creştere a competitivităţii, 

fiabilităţii şi rentabilităţii producţiei 

5 2 

13.  
Elaborarea instrucţiunilor de securitate a muncii pentru operarea pe 

utilaje specializate 
5 2 

14.  
Participarea, după caz, la elaborarea comenzilor şi a temelor de 

cercetare cu unităţile specializate pentru echipamente de producţie 
5 2 

15.  
Cercetarea avariilor şi accidentelor tehnice şi la stabilirea măsurilor 

pentru repunerea în funcţiune a utilajelor şi echipamentelor arondate 
5 7 

16.  
Asigurarea concordanţei proiectelor de investiţii şi inovaţii cu proiectele 

elaborate de proiectantul general şi participarea la omologarea acestora 
5 3 

17.  

Elaborarea proiectelor de execuţie pentru poziţiile ce-i revin din 

programele de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi situaţii de urgenţă  

sau care vizează eliminarea pericolului şi a noxelor 

5 2 

18.  

Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru perfecţionarea 

sistemului informaţional prin introducerea metodelor matematice 

moderne de analiză şi decizie şi prelucrarea automată a datelor, 

concepute în societate sau în colaborare cu firme specializate 

3,4 2 

19.  

Efectuarea lucrărilor aferente relaţiilor contractuale, în cazul 

colaborării cu firme de specialitate, în care scop: 

*  elaborează temele de proiectare pentru lucrările necesare  

* defalcă tema de proiectare şi elaborează metodologiile de lucru pe 

subcolective; 

* întocmeşte cererile pentru obţinerea avizelor legale necesare; 

* participă la soluţionarea eventualelor divergenţe contractuale şi la 

întocmirea actelor adiţionale; 

* participă la lucrările de avizare a soluţiilor parţiale şi finale pentru 

elaborarea noului sistem; 

4 2,8 

20.  Proiectarea şi actualizarea bazelor de date 5 2 

21.  
Elaborarea, testarea şi implementarea programelor pentru echipamentele 

aflate în dotare 
5 2 

22.  
Elaborarea listei echipamentelor devenite disponibile şi a propunerilor 

de redistribuire 
4 2 

23.  Inventarierea licenţelor pentru softurile utilizate in unitate si elaborarea 5 2 
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de propuneri pentru menţinerea in cadrul legal a utilizării softurilor  

24.  
Organizarea activităţii de arhivare pentru păstrarea documentaţiilor 

constructive, standarde, instrucţiuni, norme ş.a. in arhivele specializate 
 6 

 

c. ATELIERUL MECANO-ENERGETIC ŞI SCULĂRIE (cod 213) 

Domeniul de activitate: managementul activităţilor de reparare, întreţinere şi revizie a echipamentelor 

tehnice din dotarea societăţii, de reparare, întreţinere şi supraveghere a construcţiilor industriale şi 

administrative, de supraveghere a producerii utilităţilor, de asigurare a subunităţilor proprii cu toate 

formele de energie necesare, recondiţionarea pieselor de schimb, realizarea de reparaţii şi servicii pentru 

terţi. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Colaborarea cu celelalte subunităţi la elaborarea graficelor de reparaţii 

echipamentelor tehnice şi adoptarea de măsuri pentru respectarea acestora 
5 2 

2.  
Colaborarea la elaborarea programelor de asigurare a bazei materiale 

necesare activităţii mecano-energetice şi sculărie 
5 2 

3.  

Adoptarea de soluţii tehnice şi organizatorice pentru experimentarea, 

aplicarea şi generalizarea tehnologiilor noi, pentru modernizarea utilajelor 

cu ocazia reparaţiilor capitale, conform documentaţiilor realizate de 

Compartimentul Administrare patrimoniu şi investiţii 

3 2 

4.  
Organizarea transportului intern în scopul mişcării în timp optim a 

utilajelor şi materialelor în atelierele de reparaţii 
5 2 

5.  
Participarea la omologarea produselor şi tehnologiilor noi, a maşinilor şi 

instalaţiilor reparate sau puse în funcţiune 
7 2 

6.  
Asigurarea condiţiilor tehnico-organizatorice pentru atingerea parametrilor 

proiectaţi la noile obiective de investiţii puse în funcţiune 
5 2 

7.  
Executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor, echipamentelor aferente, 

celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul societăţii 
5 2 

8.  
Organizarea echipei de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor apărute 

la instalaţiile electrice, termice etc. 
5 2 

9.  
Realizarea reviziilor tehnice la instalaţii în zilele nelucrătoare, asigurând şi 

asistenţa tehnică de specialitate 
5 2 

10.  

Analiza, împreună cu Compartimentul Administrare patrimoniu şi 

investiţii şi Compartimentul Administrativ şi pază, a sistemelor de 

alimentare cu utilităţi ale societăţii; propunerea de măsuri pentru 

eliminarea deficienţelor şi risipei. 

7 2 

11.  
Asigurarea funcţionalităţii sistemelor de utilităţi: abur, aer comprimat, gaz 

metan, energie electrică, apă. 
7 2 

12.  

Monitorizarea distribuţiei de utilităţi în cadrul societăţii şi la 

subconsumatori (gaz metan, energie electrică, apă) şi întocmirea 

documentelor necesare repartizării costurilor către aceştia. 

7 2 

13.  
Îndeplinirea măsurilor stabilite de instituţiile abilitate care au efectuat 

controale de specialitate şi raportarea periodică la conducerea societăţii a 
7 2 
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stadiului realizării acestora 

14.  

Colaborarea cu Compartimentul Proiectare şi Compartimentul 

Administrare patrimoniu şi investiţii la elaborarea instrucţiunilor de 

exploatare specifice utilajelor din dotarea atelierului, afişarea şi 

respectarea lor 

7 2 

15.  
Realizarea obiectivelor programate de protecţia mediului, în cadrul zonei 

de activitate şi a măsurilor dispuse de instituţiile abilitate 
7 2 

16.  

Inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, SDV-urilor, AMC-

urilor şi echipamentelor de protecţie, urmărind respectarea hotărârilor şi 

reglementărilor în vigoare 

7 2 

17.  
Organizarea activităţii de colectare, gospodărire şi predare a deşeurilor de 

materii prime şi materiale, din zona de activitate 
4,5 2 

18.  
Întocmirea şi transmiterea notelor de solicitare a materialelor necesare a se 

aproviziona pentru producţie sau reparaţii 
  

19.  
Întreţinerea şi repararea echipamentelor tehnice pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a proceselor de producţie 
7 2 

20.  
Participarea la inventarierea stocurilor de SDV-uri existente în sectoarele 

de producţie 
5 2 

 

d. ATELIER MUNIŢIE (cod 214) 

Domeniul de activitate: managementul activităţilor de fabricare de produse, ansamble, subansamble, 

echipamente şi altele, urmărind utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT

. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Realizarea integrală a programelor de fabricaţie, în condiţii de calitate şi 

eficienţă 
7 2 

2.  
Programarea operativă a sarcinilor de producţie, cooperarea cu Atelierul 

Mecano-energetic şi Sculărie 
7 2 

3.  

Aplicarea strictă a prevederilor tehnologiilor de fabricaţie proiectate, 

organizând un control permanent cu participarea conducătorilor formaţiilor de 

lucru pe fluxurile de fabricaţie 

7 2 

4.  

Solicitarea, de la Compartimentul proiectare, a documentaţiilor tehnologice 

necesare pentru fiecare produs, pe operaţii şi pentru fiecare loc de muncă; 

controlul modului de operare a modificărilor ulterioare şi de însuşire corectă a 

acestora de către conducătorii locurilor de muncă şi de executanţi 

7 2 

5.  

Încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili, 

energie şi manoperă pe produse, formaţii şi locuri de muncă şi adoptarea de 

măsuri pentru raţionalizarea acestora 

7 2 

6.  
Asigurarea asistenţei tehnice necesare executării reglajelor şi operaţiilor de 

întreţinere sau revizii la utilajele şi instalaţiile de mare complexitate 
7 2 

7.  
Corelarea activităţii de pregătire a fabricaţiei pentru produsele noi din Planul 

de cercetare-dezvoltare cu programul producţiei curente 
5 2 

8.  
Urmărirea modului de realizare a normelor de muncă şi propunerea de măsuri 

pentru îmbunătăţirea acestora, în concordanţă cu condiţiile noi create din punct 
7 2 
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de vedere tehnic şi organizatoric sau a perfecţionării profesionale a salariaţilor 

9.  
Respectarea itinerariilor tehnologice stabilite pentru produsele din programul 

de fabricaţie 
5 2 

10.  

Elaborarea de propuneri compartimentului proiectare pentru (re)organizarea de 

linii de fabricaţie sau de (re)amplasarea unor utilaje în scopul îmbunătăţirii 

proceselor de producţie 

3 2 

11.  
Organizarea transportului intern, asigurând folosirea raţională a mijloacelor de 

transport în scopul mişcării la timp a materialelor şi reperelor 
7 2 

12.  
Colaborarea la elaborarea graficelor de producţie şi a necesarului de materii 

prime, materiale, combustibili, piese de schimb etc. 
3 2,8 

13.  

Asigurarea condiţiilor pentru omologarea SDV-urilor necesare proceselor de 

producţie; asigurarea pregătiri în avans a SDV-urilor necesare proceselor de 

producţie 

7 2 

14.  Întreţinerea, recondiţionarea şi depozitarea corespunzătoare a SDV-urilor 5 2 

15.  
Repartizarea sarcinilor din programele de producţie pe formaţii de lucru, 

utilaje şi executanţi 
7 2 

16.  
Elaborarea de propuneri pentru fundamentarea programelor de producţie, 

urmărind utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie 
3 2 

17.  

Planificarea aprovizionării locurilor de muncă cu materii prime, materiale, 

piese de schimb şi alte utilităţi necesare derulării ritmice a proceselor de 

fabricaţie 

7 2 

18.  

Urmărirea mişcării reperelor pe fluxurile de fabricaţie, stabilirea de măsuri 

pentru respectarea termenelor programate şi pentru recuperarea eventualelor 

restanţe 

5 2 

19.  
Realizarea colaborărilor cu alte unităţi în calitate de beneficiar sau furnizor, 

conform programelor adoptate de conducerea societăţii 
5 2 

20.  

Predarea ritmică la magazii a loturilor de produse finite în conformitate cu 

termenele prevăzute în programele de producţie şi contractele economice 

încheiate 

7 2 

21.  

Exploatarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie, pentru prevenirea şi 

eliminarea întreruperilor accidentale sau defecţiunilor în funcţionare şi pentru 

realizarea la termen şi de calitate a tuturor lucrărilor de întreţinere, revizii, 

reparaţii şi control periodic al mijloacelor fixe din dotare 

7 2 

22.  

Pregătirea, prin intermediul formaţiilor de întreţinere, a echipamentelor tehnice 

pentru realizarea producţiei; organizarea activităţii în concordanţă cu cerinţele 

programelor de fabricaţie 

7 2 

23.  
Urmărirea respectării programelor de reparaţii, a realizării la timp şi de calitate 

a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente la echipamentele tehnice din dotare  
5 2 

24.  
Organizarea activităţii de recepţie a lucrărilor de reparaţii efectuate la 

mijloacele fixe din dotarea atelierului 
5 2 

25.  

Analizarea, împreună cu Compartimentul Administrare patrimoniu şi 

investiţii, a deficienţelor din sistemul de alimentare cu energie a atelierului şi 

stabilirea cauzelor şi responsabilităţilor 

7 2 

26.  

Asigurarea condiţiilor de conservare a capacităţilor aflate în rezervă şi a 

condiţiilor necesare pentru repunerea lor operativă în funcţiune în caz de 

necesitate; 

7 2 

27.  
Respectarea parametrilor tehnici şi tehnologici prescrişi ai echipamentelor 

tehnice;  
5 2 
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28.  

Participarea la elaborarea bilanţului energetic al subunităţii; 

aplicarea măsurilor stabilite pentru creşterea randamentului la toate 

echipamentele tehnice consumatoare de energie sau combustibil 

5 2 

29.  
Luarea măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea producerii avariilor şi 

pentru eliminarea operativă a efectelor acestora 
7 2 

30.  

Respectarea măsurilor corespunzătoare, a standardelor, normativelor şi 

normelor interne, a tuturor condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţii şi 

caiete de sarcini şi însuşirea acestora de către salariaţi 

7 2 

31.  
Realizarea de analize şi adoptarea măsurilor preventive pentru evitarea 

abaterilor de la calitate a produselor 
3 2 

32.  

Analiza cauzelor ce au condus la abateri de la calitate şi depăşirea pierderilor 

tehnologice stabilind, după caz, răspunderile salariaţilor vinovaţi de 

producerea rebuturilor 

7 2 

33.  
Izolarea produselor neconforme şi gestionarea lor, atât a celor provenite de pe 

fluxul de fabricaţie cât şi a celor returnate de la beneficiari 
7 2 

34.  

Organizarea evidenţei cantitative şi valorice a produselor neconforme 

reclamate de beneficiari în termen de garanţie; 

participarea la constatarea deficienţelor calitative a produselor reclamate de 

beneficiari, în termen de garanţie 

7 2 

35.  

Asigurarea funcţionării sigure şi fără întrerupere - conform tehnologiilor - a 

echipamentelor tehnice cu grad ridicat de pericol în exploatare, respectarea 

riguroasă a disciplinei tehnologice şi aplicarea tuturor prevederilor 

normativelor ce vizează buna desfăşurare a proceselor de muncă, în care scop 

se asigură: 

  recepţionarea şi punerea în funcţiune a acestora cu respectarea strictă a 

prevederilor documentaţiilor tehnice; 

  respectarea strictă a prevederilor normativelor tehnice în exploatarea 

acestora, precum şi echiparea lor cu aparatură de măsură şi control; 

automatizarea şi mecanizarea acestora şi menţinerea lor în perfectă stare de 

funcţionare; 

 repartizarea sarcinilor de producţie pe formaţii de lucru, astfel încât să se 

asigure în permanenţă desfăşurarea proceselor de producţie în condiţii de 

siguranţă şi eficienţă; 

  organizarea judicioasă a muncii în schimburi (când este cazul), a controlului 

şi asistenţei tehnice permanente cu personal competent, în măsură să intervină 

operativ şi eficient pentru îndrumarea procesului de producţie şi prevenirea 

oricăror dereglări, întreruperi, avarii sau accidente şi care să poată să dispună 

oprirea sau repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor din dotare; 

  selecţionarea şi încadrarea personalului calificat cu aptitudini pentru 

exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor din dotare; 

  organizarea activităţilor de perfecţionare şi specializare profesională, de 

instruire şi atestare a cunoştinţelor necesare, specifice pentru fiecare operaţie 

tehnologică; 

  luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii, de prevenire a accidentelor, 

exploziilor, avariilor şi incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu instrucţiuni 

de securitate a muncii şi mijloace tehnice de protecţie, cu aparatura şi 

materialele necesare, precum şi a salariaţilor cu echipamentele de protecţie şi 

de muncă prevăzute în norme; 

7 2 
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  folosirea, manipularea, depozitarea şi transportul materialelor explozive, 

inflamabile sau toxice, pe compatibilităţi şi în conformitate cu normele şi 

reglementările în vigoare; 

  stabilirea locurilor de muncă unde accesul sau circulaţia este interzisă sau 

permisă numai în anumite condiţii precum şi locuri de muncă unde este 

interzis fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori 

produse care ar putea provoca explozii sau incendii; 

  interzicerea accesului salariaţilor aflaţi sub influenţa alcoolului, introducerii 

sau consumului băuturilor alcoolice, organizând un control evident la intrarea 

în schimb, asupra stării fizice şi psihice a salariaţilor; 

  aplicarea prevederilor instrucţiunilor de securitatea a muncii, a normelor de 

sănătate şi igienă a muncii, pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor 

profesionale; 

 aplicarea tuturor măsurilor şi normelor de prevenire şi combatere a poluării 

mediului înconjurător; 

36.  
Colaborarea la elaborarea regulamentelor şi instrucţiunilor necesare 

desfăşurării activităţii, urmărind respectarea acestora de către toţi salariaţii 
5 2 

37.  

Îndeplinirea măsurilor stabilite de instituţiile abilitate care au efectuat 

controale de specialitate şi raportarea după caz Comitetului director a stadiului 

realizării acestora 

7 2 

38.  

Colaborarea cu Compartimentul proiectare şi Compartimentul Administrare 

patrimoniu şi investiţii la elaborarea instrucţiunilor de exploatare specifice 

utilajelor din dotarea atelierului, afişarea şi respectarea lor 

7 2 

39.  

Realizarea obiectivelor de securitate a muncii şi protecţie a mediului 

programate anual, precum şi a măsurilor dispuse de organele de control; 

asigurarea şi folosirea corespunzătoare a echipamentelor şi dispozitivelor de 

securitate a muncii, acordarea materialelor igienico-sanitare şi alimentaţiei de 

protecţie conform normelor în vigoare; verificarea periodică a modului în care 

se asigură întreţinerea şi buna funcţionare a aparaturii şi dispozitivelor de 

securitate şi sănătate în muncă şi a mediului 

5,7 2 

40.  
Inventarierea lunară a producţiei neterminate, analiza stocurilor şi raportarea 

volumului existent 
7 2 

41.  

Inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, SDV-urilor şi 

echipamentelor de protecţie, urmărind respectarea deciziilor, hotărârilor şi 

reglementărilor în vigoare 

7 2 

42.  
Colaborarea la elaborarea bugetelor anuale de cheltuieli de regie şi urmărirea 

încadrării în plafoanele aprobate pe elemente de cheltuieli 
5 2,8 

 

e. ATELIERUL ARMAMENT (cod 215) 

Domeniul de activitate: managementul activităţilor de fabricare de produse, ansamble, subansamble, 

echipamente şi altele, urmărind utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT

. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  Realizarea integrală a programelor de fabricaţie, în condiţii de calitate şi 7 2 
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SUBUNITATE 

eficienţă 

2.  
Programarea operativă a sarcinilor de producţie, cooperarea cu Atelierul 

Mecano-energetic şi Sculărie 
7 2 

3.  

Aplicarea strictă a prevederilor tehnologiilor de fabricaţie proiectate, 

organizând un control permanent cu participarea conducătorilor formaţiilor de 

lucru pe fluxurile de fabricaţie 

7 2 

4.  

Solicitarea, de la Compartimentul proiectare, a documentaţiilor tehnologice 

necesare pentru fiecare produs, pe operaţii şi pentru fiecare loc de muncă; 

controlul modului de operare a modificărilor ulterioare şi de însuşire corectă a 

acestora de către conducătorii locurilor de muncă şi de executanţi 

7 2 

5.  

Încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili, 

energie şi manoperă pe produse, formaţii şi locuri de muncă şi adoptarea de 

măsuri pentru raţionalizarea acestora 

7 2 

6.  
Asigurarea asistenţei tehnice necesare executării reglajelor şi operaţiilor de 

întreţinere sau revizii la utilajele şi instalaţiile de mare complexitate 
7 2 

7.  
Corelarea activităţii de pregătire a fabricaţiei pentru produsele noi din Planul 

de cercetare-dezvoltare cu programul producţiei curente 
5 2 

8.  

Urmărirea modului de realizare a normelor de muncă şi propunerea de măsuri 

pentru îmbunătăţirea acestora, în concordanţă cu condiţiile noi create din punct 

de vedere tehnic şi organizatoric sau a perfecţionării profesionale a salariaţilor 

7 2 

9.  
Respectarea itinerariilor tehnologice stabilite pentru produsele din programul 

de fabricaţie 
5 2 

10.  

Elaborarea de propuneri Compartimentului Proiectare pentru (re)organizarea 

de linii de fabricaţie sau de (re)amplasarea unor utilaje în scopul îmbunătăţirii 

proceselor de producţie 

3 2 

11.  
Organizarea transportului intern, asigurând folosirea raţională a mijloacelor de 

transport în scopul mişcării la timp a materialelor şi reperelor 
7 2 

12.  
Colaborarea la elaborarea graficelor de producţie şi a necesarului de materii 

prime, materiale, combustibili, piese de schimb etc. 
3 2,8 

13.  

Asigurarea condiţiilor pentru omologarea SDV-urilor necesare proceselor de 

producţie; asigurarea pregătiri în avans a SDV-urilor necesare proceselor de 

producţie 

7 2 

14.  Întreţinerea, recondiţionarea şi depozitarea corespunzătoare a SDV-urilor 5 2 

15.  
Repartizarea sarcinilor din programele de producţie pe formaţii de lucru, 

utilaje şi executanţi 
7 2 

16.  
Elaborarea de propuneri pentru fundamentarea programelor de producţie, 

urmărind utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie 
3 2 

17.  

Planificarea aprovizionării locurilor de muncă cu materii prime, materiale, 

piese de schimb şi alte utilităţi necesare derulării ritmice a proceselor de 

fabricaţie 

7 2 

18.  

Urmărirea mişcării reperelor pe fluxurile de fabricaţie, stabilirea de măsuri 

pentru respectarea termenelor programate şi pentru recuperarea eventualelor 

restanţe 

5 2 

19.  
Realizarea colaborărilor cu alte unităţi în calitate de beneficiar sau furnizor, 

conform programelor adoptate de conducerea societăţii 
5 2 

20.  

Predarea ritmică la magazii a loturilor de produse finite în conformitate cu 

termenele prevăzute în programele de producţie şi contractele economice 

încheiate 

7 2 
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21.  

Exploatarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie, pentru prevenirea şi 

eliminarea întreruperilor accidentale sau defecţiunilor în funcţionare şi pentru 

realizarea la termen şi de calitate a tuturor lucrărilor de întreţinere, revizii, 

reparaţii şi control periodic al mijloacelor fixe din dotare 

7 2 

22.  

Pregătirea, prin intermediul formaţiilor de întreţinere, a echipamentelor tehnice 

pentru realizarea producţiei; organizarea activităţii în concordanţă cu cerinţele 

programelor de fabricaţie 

7 2 

23.  
Urmărirea respectării programelor de reparaţii, a realizării la timp şi de calitate 

a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor curente la echipamentele tehnice din dotare  
5 2 

24.  
Organizarea activităţii de recepţie a lucrărilor de reparaţii efectuate la 

mijloacele fixe din dotarea atelierului 
5 2 

25.  

Analizarea, împreună cu Compartimentul Administrare patrimoniu şi 

investiţii, a deficienţelor din sistemul de alimentare cu energie a atelierului şi 

stabilirea cauzelor şi responsabilităţilor 

7 2 

26.  

Asigurarea condiţiilor de conservare a capacităţilor aflate în rezervă şi a 

condiţiilor necesare pentru repunerea lor operativă în funcţiune în caz de 

necesitate; 

7 2 

27.  
Respectarea parametrilor tehnici şi tehnologici prescrişi ai echipamentelor 

tehnice;  
5 2 

28.  

Participarea la elaborarea bilanţului energetic al subunităţii; 

aplicarea măsurilor stabilite pentru creşterea randamentului la toate 

echipamentele tehnice consumatoare de energie sau combustibil 

5 2 

29.  
Luarea măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea producerii avariilor şi 

pentru eliminarea operativă a efectelor acestora 
7 2 

30.  

Respectarea măsurilor corespunzătoare, a standardelor, normativelor şi 

normelor interne, a tuturor condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţii şi 

caiete de sarcini şi însuşirea acestora de către salariaţi 

7 2 

31.  
Realizarea de analize şi adoptarea măsurilor preventive pentru evitarea 

abaterilor de la calitate a produselor 
3 2 

32.  

Analiza cauzelor ce au condus la abateri de la calitate şi depăşirea pierderilor 

tehnologice stabilind, după caz, răspunderile salariaţilor vinovaţi de 

producerea rebuturilor 

7 2 

33.  
Izolarea produselor neconforme şi gestionarea lor, atât a celor provenite de pe 

fluxul de fabricaţie cât şi a celor returnate de la beneficiari 
7 2 

34.  

Organizarea evidenţei cantitative şi valorice a produselor neconforme 

reclamate de beneficiari în termen de garanţie; 

participarea la constatarea deficienţelor calitative a produselor reclamate de 

beneficiari, în termen de garanţie 

7 2 

35.  

Asigurarea funcţionării sigure şi fără întrerupere - conform tehnologiilor - a 

echipamentelor tehnice cu grad ridicat de pericol în exploatare, respectarea 

riguroasă a disciplinei tehnologice şi aplicarea tuturor prevederilor 

normativelor ce vizează buna desfăşurare a proceselor de muncă, în care scop 

se asigură: 

  recepţionarea şi punerea în funcţiune a acestora cu respectarea strictă a 

prevederilor documentaţiilor tehnice; 

  respectarea strictă a prevederilor normativelor tehnice în exploatarea 

acestora, precum şi echiparea lor cu aparatură de măsură şi control; 

automatizarea şi mecanizarea acestora şi menţinerea lor în perfectă stare de 

7 2 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL FILIALEI 

S. CARFIL S.A. 

Pagina 56 din 71 

ROF 2015 

 

Elaborat:  COMPARTIMENTUL MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 

 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT

. 

ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

funcţionare; 

 repartizarea sarcinilor de producţie pe formaţii de lucru, astfel încât să se 

asigure în permanenţă desfăşurarea proceselor de producţie în condiţii de 

siguranţă şi eficienţă; 

  organizarea judicioasă a muncii în schimburi (când este cazul), a controlului 

şi asistenţei tehnice permanente cu personal competent, în măsură să intervină 

operativ şi eficient pentru îndrumarea procesului de producţie şi prevenirea 

oricăror dereglări, întreruperi, avarii sau accidente şi care să poată să dispună 

oprirea sau repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor din dotare; 

  selecţionarea şi încadrarea personalului calificat cu aptitudini pentru 

exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor din dotare; 

  organizarea activităţilor de perfecţionare şi specializare profesională, de 

instruire şi atestare a cunoştinţelor necesare, specifice pentru fiecare operaţie 

tehnologică; 

  luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii, de prevenire a accidentelor, 

exploziilor, avariilor şi incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu instrucţiuni 

de securitate a muncii şi mijloace tehnice de protecţie, cu aparatura şi 

materialele necesare, precum şi a salariaţilor cu echipamentele de protecţie şi 

de muncă prevăzute în norme; 

  folosirea, manipularea, depozitarea şi transportul materialelor explozive, 

inflamabile sau toxice, pe compatibilităţi şi în conformitate cu normele şi 

reglementările în vigoare; 

  stabilirea locurilor de muncă unde accesul sau circulaţia este interzisă sau 

permisă numai în anumite condiţii precum şi locuri de muncă unde este 

interzis fumatul sau introducerea de ţigări, chibrituri, brichete, materiale ori 

produse care ar putea provoca explozii sau incendii; 

  interzicerea accesului salariaţilor aflaţi sub influenţa alcoolului, introducerii 

sau consumului băuturilor alcoolice, organizând un control evident la intrarea 

în schimb, asupra stării fizice şi psihice a salariaţilor; 

  aplicarea prevederilor instrucţiunilor de securitatea a muncii, a normelor de 

sănătate şi igienă a muncii, pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor 

profesionale; 

 aplicarea tuturor măsurilor şi normelor de prevenire şi combatere a poluării 

mediului înconjurător; 

36.  
Colaborarea la elaborarea regulamentelor şi instrucţiunilor necesare 

desfăşurării activităţii, urmărind respectarea acestora de către toţi salariaţii 
5 2 

37.  

Îndeplinirea măsurilor stabilite de instituţiile abilitate care au efectuat 

controale de specialitate şi raportarea după caz Comitetului director a stadiului 

realizării acestora 

7 2 

38.  

Colaborarea cu Compartimentul proiectare şi Compartimentul Administrare 

patrimoniu şi investiţii la elaborarea instrucţiunilor de exploatare specifice 

utilajelor din dotarea atelierului, afişarea şi respectarea lor 

7 2 

39.  

Realizarea obiectivelor de securitate a muncii şi protecţie a mediului 

programate anual, precum şi a măsurilor dispuse de organele de control; 

asigurarea şi folosirea corespunzătoare a echipamentelor şi dispozitivelor de 

securitate a muncii, acordarea materialelor igienico-sanitare şi alimentaţiei de 

protecţie conform normelor în vigoare; verificarea periodică a modului în care 

se asigură întreţinerea şi buna funcţionare a aparaturii şi dispozitivelor de 

5,7 2 
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securitate şi sănătate în muncă şi a mediului 

40.  
Inventarierea lunară a producţiei neterminate, analiza stocurilor şi raportarea 

volumului existent 
7 2 

41.  

Inventarierea mijloacelor fixe, producţiei neterminate, obiectelor de inventar, 

SDV-urilor şi echipamentelor de protecţie, urmărind respectarea deciziilor, 

hotărârilor şi reglementărilor în vigoare 

7 2 

42.  
Colaborarea la elaborarea bugetelor anuale de cheltuieli de regie şi urmărirea 

încadrării în plafoanele aprobate pe elemente de cheltuieli 
5 2,8 

 

f. BIROUL PREGĂTIREA ŞI URMĂRIREA PRODUCŢIEI (cod 216) 

Obiectul de activitate: 

- Lansarea în fabricaţie, programarea şi urmărirea în toate fazele a realizării producţiei în societate. 

- Elaborarea de variante de plan pentru durate medii şi scurte, centralizarea programelor de 

producţie la nivel de societate, urmărirea evoluţiei realizării acestora, corelarea activităţilor de 

producţie, în scopul asigurării şi folosirii eficiente a resurselor necesare realizării produselor la 

termenele planificate. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

 A. Planificarea, programarea şi urmărirea producţiei   

1.  

Elaborarea graficelor de aprovizionare pentru fiecare produs conform 

contractelor/comenzilor încheiate de Compartimentul Marketing şi 

înaintarea înştiinţărilor de comenzi interne spre avizare Directorului tehnic 

şi de logistică şi aprobare Director general. 

4 1 

2.  
Distribuirea înştiinţărilor de comenzi interne şi a graficelor de aprovizionare 

aprobate către compartimentele care concură la activităţile de fabricaţie.  
4 1 

3.  
Emiterea şi distribuirea bonurilor consum materiale, conform consumurilor 

aprobate, necesare la fabricaţia curentă. 
4 1 

4.  
Elaborarea şi supunerea spre aprobare a planurilor de producţie lunare 

Directorului tehnic şi de logistică 
4 2 

5.  
Elaborarea, distribuirea şi completarea graficelor de urmărire operativă a 

realizării programelor de producţie. 
4 1 

6.  
Efectuarea corecţiilor necesare planurilor de producţie în funcţie de 

solicitările sau renunţările beneficiarilor; comunicarea corecţiilor tuturor 

subunităţilor implicate. 

4,5,6 1 

7.  
Asigurarea legăturilor dintre subunităţile de producţie şi celelalte subunităţi 

în domeniile aprovizionării, transportului, execuţiei/întreţinerii SDV-urilor, 

controlului tehnic de calitate. 

5,6 1 

8.  
Programarea şi urmărirea colaborărilor cu terţi pentru execuţia de repere sau 

servicii. 

5,6 
1 

9.  Gestionarea notelor de intrare-recepţie a materialelor. 5,6 1 

10.  
Organizarea analizelor planului de producţie, periodic şi ori de câte ori este 

nevoie. 
8 1 

11.  Întocmirea lucrărilor de sinteză, a raportărilor statistice sau a altor infomări 4 1 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 
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5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 
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NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

din domeniul producţiei solicitate de conducerea unităţii. 

12.  
Urmărirea finalizării produselor prin note de predare şi întocmirea 

rapoartelor lunare de producţie. 
5 1 

13.  Gestionarea patrimoniului şi coordonarea activităţii At. de mase plastice. 4,5,6 1 

 B. Programul de cercetare-dezvoltare   

1.  
Întocmirea propunerilor de lucrări pentru Programul de cercetare-dezvoltare, 

anual sau de câte ori este nevoie.  
4 1 

2.  
Programarea şi urmărirea realizării lucrărilor de cercetare-dezvoltare, 

asigurarea documentaţiilor constructive sau tehnologice necesare de la 

Compartimentul proiectare sau de la alţi furnizori. 

5,6 1 

3.  
Elaborarea şi înaintarea spre aprobare a proiectelor graficelor de eşalonare a 

lucrărilor de pregătire tehnologică a fabricaţiei. 
5,6 1 

4.  
Organizarea evidenţei tehnico-operative şi economice a lucrărilor cuprinse 

în graficele de pregătire tehnologică a fabricaţiei, monitorizarea graficelor, 

elaborarea de propuneri de modificare. 

4,5,6 1 

5.  
Asigurarea resurselor materiale şi umane pentru executarea probelor de 

omologare sau avizare a produselor noi precum şi coordonarea activităţilor 

de testare şi evaluare. 

4,5,6 1 

6.  
Reglementarea colaborărilor cu terţii pentru asigurarea părţilor de produs ce 

nu se încadrează în profilul de fabricaţie al unităţii. 
4,5,6 1 

7.  Nominalizarea comisiilor de omologare a produselor noi 4 1 

8.  
Participarea la lucrările comisiilor de omologare şi ale Consiliului tehnico-

economic 
5,8 1 

9.  
Realizarea de analize, rapoarte şi sinteze privind oportunitatea sau stadiul 

realizării activităţilor de asimilare produse noi. 
4,5 1 

10.  
Întocmirea situaţiilor statistice privind activitatea de cercetare-dezvoltare, 

conform metodologiilor stabilite de INS sau C.N. ROMARM S.A. 
4 1 

11.  
Întocmirea documentaţiilor necesare pentru decontarea cheltuielilor 

efectuate la asimilarea produselor noi. 
4 1 

 C. Planul de mobilizare.   

1.  
Colaborare pe domeniul de activitate la elaborarea Carnetului de mobilizare 

a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă potrivit cererii M.Ap.N., 

A.N.R.S.P.S. şi transmise de ministerul de resort. 

4 1 

2.  
Supravegherea capacităţilor de producţie rezervate mobilizării aflate în 

gestiunea proprie.  
4 1 

3.  
Coordonarea repunerii operative în funcţiune, în caz de necesitate, a 

mijloacelor fixe, documentaţiilor, echipamentelor tehnice şi materialelor 

necesare producţiei pentru industria de apărare aflate în gestiunea proprie. 

4,5 1 

4.  
Coordonarea elaborării de situaţii statistice, rapoarte şi alte lucrări solicitate 

de conducerea societăţii, de C.N ROMARM S.A.. sau de alte autorităţi în 

domeniu. 

4 1 

 

g. COMPARTIMENTUL LOGISTICĂ MATERIALĂ (cod 217) 

Domeniul de activitate: asigurarea bazei materiale necesare realizării producţiei planificate şi a 

activităţilor conexe; aprovizionarea materialelor corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ, al ofertei de preţuri şi al cheltuielilor de transport; exercitarea atribuţiilor ce-i revin în 

domeniile de transport (uzinal şi exterior) şi de depozitare a materiilor prime, materialelor şi 
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semifabricatelor 

LEGENDĂ: 

1 face lucrarea 

2 asigură (controlează) direct 

3 analizează / avizează 

4 analizează / aprobă 

 

5 trebuie informat 

6 se consultă cu: 

7 controlează / evaluează 

8 participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  

Asigurarea bazei materiale în conformitate cu dispoziţiile şi procedurile 

în vigoare, pe baza listei furnizorilor potenţiali în care sunt incluse 

informaţiile referitoare la calitate, cantitate, preţ, distanţe, loturi şi 

condiţii de livrare  

4 2 

2.  

Contribuţie la elaborarea proiectelor contractelor economice, în 

colaborare cu Compartimentul proiectare (pentru calitatea materialelor, 

condiţiile de ambalare, transport şi recepţie), Compartimentul Analize 

economice (pentru termene şi nivelul preţurilor), Compartimentul 

juridic (pentru clauze legale) Serviciul Managementul Calităţii (pentru 

calitate) şi Compartimentului achiziţii (pentru respectare procedurală), 

prezentarea spre analiză directorului coordonator şi Directorului 

economic, după care se procedează la încheierea propriu-zisă a 

contractelor 

3 2 

3.  
Adaptarea strategiei de aprovizionare, în fiecare etapă, la modificările 

survenite în structura producţiei 
4 2 

4.  

Urmărirea zilnică a activităţii de aprovizionare, pentru evitarea formării 

stocurilor cu mişcare lentă sau fără mişcare, a blocajelor financiare şi a 

dereglării afluirii produselor finite către beneficiari, conform 

contractelor economice 

5 2 

5.  

Elaborarea de informări, rapoarte şi situaţii statistice privind activitatea 

de aprovizionare şi înaintarea lor către conducerea societăţii sau a 

conducerii C.N. ROMARM S.A. 

5 2 

6.  

Asigurarea bazei materiale conform contractelor economice, 

organizarea evidenţei statistice şi operative a indicatorilor fizici şi 

valorici ai activităţii de aprovizionare, avizarea bonurilor de materiale, 

la limita consumurilor normate şi a structurii programate în fiecare 

etapă 

5 2 

7.  Participarea la analizele şi informările reciproce ale subunităţilor 5 2 

8.  
Respectarea strictă a disciplinei contractuale în ceea ce priveşte 

cantitatea, calitatea, sortimentele şi termenele de livrare 
7 1 

9.  
Întocmirea, împreună cu Compartimentul juridic, a documentelor 

necesare acţionării la arbitraj a furnizorilor 
5 2 

10.  
Realizarea evidenţei primare a materialelor specifice activităţii de 

aprovizionare  
5 2 

11.  

Aprovizionarea cu materiale necesare activităţii mecano-energetice, 

rechizite şi obiecte de inventar necesare activităţii de administraţie, cu 

echipamente de securitate a muncii, materiale igienico-sanitare şi altele 

în limita aprobărilor 

4 2 

12.  
Avizarea documentelor de plată a furnizorilor şi rezolvarea litigiilor cu 

furnizorii în perioada prearbitrară 
4 2 

13.  

Deplasarea delegaţilor şi mijloacelor de transport la furnizori pe drumul 

cel mai scurt, durată minimă, şi pe cât posibil, cu încărcare la 

capacitatea nominală a mijloacelor de transport 

4 2 

14.  
Analiza şi selecţia ofertelor furnizorilor interni şi externi şi completarea 

listei furnizorilor agreaţi 
4 2 

15.  
Inventarierea materialelor existente în depozitele societăţii, conform 

deciziilor conducerii, a graficelor şi metodologiei stabilite de Direcţia 
5 2 
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LEGENDĂ: 
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2 asigură (controlează) direct 
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4 analizează / aprobă 
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NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 
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DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

economică 

16.  
Înregistrare operativă a Notelor interne de recepţie şi de alimentare 

corectă cu informaţii a bazei de date din sistemul informaţional 
5 2 

17.  

Participarea la recepţia cantitativă şi calitativă a materialelor intrate şi 

la soluţionarea contractelor şi litigiilor cu furnizorii, cu asumarea 

obligaţiilor legale ce-i revin 

5 2 

18.  

Încheierea de contracte economice de colaborare cu alţi agenţi 

economici interni şi externi şi urmărirea derulării acestora, în limitele 

procedurii de achiziţie şi a legislaţiei în vigoare 

4 2 

19.  

Aprovizionarea şi punerea la dispoziţia colaboratorilor a materialelor şi 

SDV-urilor necesare derulării contractelor de colaborare conform 

clauzelor contractuale 

5 2 

20.  
Întocmirea programului mijloacelor de transport din parcul propriu şi a 

contractelor economice de transport cu alte unităţi de profil 
4 2 

21.  
Organizarea operaţiilor de transport, încărcare-descărcare şi 

manipulare a materialelor şi produselor 
5 2 

22.  
Optimizarea transporturilor, prin aplicarea mijloacelor moderne de 

manipulare şi transport - paletizare, containerizare 
4 2 

23.  

Transportul, la solicitare, a materiilor prime, materialelor, 

semifabricatelor şi produselor finite între sectoare de producţie, între 

acestea şi depozite şi, după caz, la beneficiari 

5 2 

24.  
Întreţinerea, revizia şi repararea mijloacelor de transport şi de încărcare-

descărcare din dotare 
4 2 

25.  
Obţinerea autorizaţiilor legale pentru activitatea de transport şi pentru 

mijloacele de transport 
5 2 

26.  

Desfăşurarea operaţiilor de transport şi de manipulare în condiţii de 

securitate, pentru integritatea materialelor şi persoanelor, respectarea 

normelor legale în vigoare şi aplicarea măsurilor de protecţie preventivă  

5 2 

27.  

Modificarea programului de transport în funcţie de schimbările ce 

intervin în structura producţiei sau a relaţiilor societăţii cu furnizorii şi 

colaboratorii 

4 2 

28.  

Asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport şi 

efectuarea verificărilor tehnice conform reglementărilor legale în 

vigoare 

5 2 

29.  
Elaborarea dărilor de seamă statistice cu privire la activitatea de 

transport şi transmiterea către organele vizate 
4 2 

30.  
Asigurarea legăturii cu instituţiile specializate în problemele de 

transport şi circulaţie şi aplicarea măsurilor hotărâte de acestea 
5 2 

31.  

Propunerea de măsuri pentru raţionalizarea şi optimizarea circulaţiei în 

unitate, echiparea drumurilor cu mijloace de semnalizare şi 

reglementare a circulaţiei şi montarea lor cu sprijinul Compartimentului 

Administrativ şi pază 

5 2 

32.  
Elaborarea de propuneri pentru perfecţionarea personalului şi realizarea 

instructajelor periodice conform normelor în vigoare 
5 2 

33.  

Organizarea activităţilor de depozitare şi gestionare a materiilor prime, 

materialelor, semifabricatelor, pieselor de schimb şi produselor finite; 

organizarea gestiunilor asigurând o repartizare echilibrată a sarcinilor pe 

gestionari 

4 2 
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DIRECTOR 
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ATRIBUŢII 
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34.  
Aplicarea legislaţiei în ceea ce priveşte păstrarea, manipularea şi 

gestionarea bunurilor materiale din depozitele societăţii  
7 2 

35.  
Gestionarea şi depozitarea corespunzătoare a ambalajelor şi 

valorificarea lor în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare 
5 2 

36.  
Primirea, recepţia şi depozitarea bunurilor materiale intrate în unitate; 

returnarea mărfurilor necorespunzătoare 
7 2 

37.  
Organizarea evidenţei primare şi alimentarea sistemului informaţional 

cu date referitoare la mişcarea materialelor 
7 2 

38.  
Elaborarea situaţiilor statistice şi a rapoartelor solicitate, referitoare la 

activitatea de depozitare 
4 2 

39.  
Încărcarea-descărcarea operativă a mijloacelor de transport, pentru 

prevenirea imobilizării şi a penalizărilor 
5 2 

40.  Păstrarea mărfurilor în custodie 5 2 

41.  

Menţinerea ordinii şi curăţeniei în spaţiile de depozitare, păstrarea 

materialelor pe loturi şi şarje, livrarea acestora către sectoarele de 

producţie; 

5 2 

42.  

Aplicarea măsurilor legale pentru asigurarea securităţii gestiunilor, 

realizarea împrejmuirilor şi montarea de încuietori sigure şi a sistemelor 

de alarmare ş. a 

7 2 

43.  

Aplicarea cu stricteţe a tuturor instrucţiunilor, reglementărilor şi 

normelor în vigoare referitoare la prevenirea incendiilor, manipularea şi 

păstrarea materialelor inflamabile, explozive şi toxice, precum şi a 

metalelor preţioase sau a produselor ce conţin metale preţioase, a 

precursorilor 

7 2 

44.  

Monitorizarea activităţii de urmărire şi evidenţa a materialelor şi 

produselor în zonele de depozitare, în vederea excluderii posibilităţilor 

de sustragere a acestora 

7 2 

45.  Participarea la efectuarea inventarelor la gestiunile din subordine 5 2 

 

 

3.5. ATRIBUŢIILE SUBUNITĂŢILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI VÂNZĂRI, 

DEPOZITE (cod 3) 
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a. COMPARTIMENTUL MARKETING-VÂNZĂRI (cod 312) 

Domeniul de activitate: 

Managementul activităţilor specifice promovării şi vânzării produselor fabricate; cercetarea pieţei; marketing. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  Elaborarea listei produselor fabricate şi a serviciilor pe care le oferă 

societatea, actualizarea acestei liste ca nomenclator şi ofertă cantitativă, în 

colaborare cu alte subunităţi 

4 2 

2.  Claborare cu unităţile de comerţ exterior specializate în vânzarea 

produselor tehnice pentru asigurarea comenzilor 

4 2 

3.  Primirea cererilor de oferte din partea posibililor beneficiari; transmiterea 

ofertelor şi menţinerea contactului cu aceştia până la încheierea 

4 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

comenzilor/contractelor 

4.  Negocierea, când este cazul, a preţurilor de vânzare a produselor, cu 

respectarea limitei inferioare transmisă de Compartimentul Analize 

economice, cu aprobarea conducerii societăţii. 

4 2 

5.  Urmărirea vânzării produselor fiabile, pentru a nu pierde clienţii şi a nu 

diminua preţul de vânzare a produselor 

4 2 

6.  Colaborarea cu subunităţile funcţionale pentru îndeplinirea condiţiilor 

contractuale speciale solicitate de clienţi (aclimatizare, ambalajele şi 

estetica acestora etc.) şi verificarea documentelor care atestă respectarea 

condiţiilor în momentul livrării 

5 2 

7.  Încheierea contractelor economice cu agenţii economici beneficiari, cu 

includerea în acestea a clauzelor contractuale legale şi favorabile societăţii, 

sub îndrumarea Directorului vânzări, depozite şi a Directorului general 

4 2 

8.  Urmărirea realizării la termene a prevederilor contractelor economice - 

cantitativ şi calitativ 

4 2 

9.  Colaborare la pregătirea şi vânzarea produselor conform prevederilor 

contractelor economice încheiate şi ale legislaţiei comerciale în vigoare 

4 2 

10.  Primirea produselor finite de la sectoarele de producţie, de păstrare a celor 

nelivrate şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea formării stocurilor 

neeconomice şi pentru lichidarea stocurilor existente, precum şi pentru 

încasarea contravalorii mărfurilor vândute, în conformitate cu 

reglementările în vigoare 

7 2 

11.  Respectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea corespunzătoare a 

produselor finite în depozitele proprii sau magaziile de desfacere, precum şi 

a celorlalte mijloace materiale din patrimoniul societăţii puse la dispoziţia 

subunităţii 

5 2 

12.  Expedierea mărfurilor care au fost supuse recepţiei sau autorecepţiei şi care 

sunt însoţite de documente ce atestă calitatea, conform contractelor şi 

legislaţiei în vigoare; răspunde de exactitatea şi identitatea mărfurilor 

expediate, în raport cu datele înscrise în actele de livrare şi documentele de 

transport, cât şi de integritatea mărfurilor din momentul recepţiei, respectiv 

autorecepţiei, până în momentul predării lor către beneficiari sau cărăuş 

4 2 

13.  Verificarea împreună cu subunităţile responsabile, înaintea încărcării 

mărfurilor, a mijloacelor de transport, pentru efectuarea în bune condiţii a 

transportului, evitării alterării, degradării, sustragerii sau pierderii 

mărfurilor ce urmează a fi transportate; respectarea regulilor tehnice 

privitoare la încărcarea şi fixarea mărfurilor în mijloacele de transport 

5 7 

14.  Predarea mărfurilor către transportator - când se folosesc mijloace de 

transport închise (containere, vagoane acoperite, etc.) şi aplicarea sigiliilor 

proprii la sistemele de închidere 

5 2 

15.  Ataşarea la documentele de transport a actelor de livrare şi a listelor 

specificative necesare unei uşoare determinări cantitative 

4, 5 2 

16.  Depozitarea şi transportul materialelor şi produselor periculoase - 

explozive, inflamabile, toxice ş.a.- cu respectarea strictă a reglementărilor 

în vigoare, pentru prevenirea accidentelor, incendiilor, exploziilor, 

avariilor, etc. 

4, 5 2 

17.  Monitorizarea activităţii de urmărire şi evidenţa a materialelor şi produselor 

în zonele de depozitare, în vederea excluderii posibilităţilor de sustragere a 

5 2 
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LEGENDĂ: 
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2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 
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DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

acestora 

18.  Planificarea, colectarea, gestionarea şi valorificarea materialelor 

recuperabile 

4 2 

19.  Facturarea livrărilor de produse şi servicii prestate pentru terţi, respectând 

preţurile stabilite de Compartimentul Analize economice, precum şi 

cheltuielile de transport şi vânzare, (în cazul în care se asigură transportul), 

urmărind efectuarea în condiţiile prevăzute de lege a plăţilor de către 

beneficiari şi prevenirea vânzării de produse agenţilor economici fără 

capacitate de plată 

4, 5 2 

20.  Îmbunătăţirea continuă a politicii societăţii în domeniul vânzării 5 2 

21.  Colaborează la optimizarea fluxului de transport a mijloacelor de transport 

puse la dispoziţie din parcul societăţii sau a celor contractate de la unităţile 

specializate 

5 2 

22.  Formularea de propuneri, pe seama solicitărilor agenţilor economici 

beneficiari şi a informaţiilor obţinute din contactul direct cu piaţa, pentru 

programul de fabricaţie a pieselor de schimb 

4 2,8 

23.  Urmărirea, în colaborare cu Serviciul Managementul Calităţii, a 

comportării produselor la consumatori şi a gradului de satisfacere a 

trebuinţelor; formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea constructivă a 

produselor sau de înlocuire a acestora, precum şi de organizare a activităţii 

de service post-garanţie 

5 2 

24.  Analiza, împreuna cu subunităţile vizate, a reclamaţiilor beneficiarilor şi 

propunerea de măsuri pentru eliminarea abaterilor cantitative prin 

completare şi calitative - prin remaniere sau înlocuire 

4 2 

25.  Elaborarea şi aplicarea programului de promovare pentru menţinerea sau 

repoziţionarea pe piaţă a unui produs matur 

4, 5 2 

26.  Elaborarea de propuneri pentru includerea în programul de cercetare a 

(re)proiectării unor produse solicitate pe piaţă 

4 2 

27.  Elaborarea de calcule şi studii de prognoză în domeniul vânzării produselor 

actuale şi a celor care se pregătesc a fi lansate 

5 2 

28.  Elaborarea programului de promovare a produselor noi şi a celor existente 

prin mijloacele şi tehnicile de comunicaţie folosite în activitatea 

promoţională 

4 2 

29.  Urmărirea înregistrării interne a mărcilor de fabrică pentru toate produsele 

noi, după caz 

4 2 

30.  Cunoaşterea potenţialului productiv şi a posibilităţilor de adaptare la 

cerinţele pieţei; stabilirea produselor pentru care există cerere şi fiabilitate 

garantată 

5 2 

31.  Propunerea şi realizarea de programe menite să promoveze şi/sau să 

protejeze pe piaţă imaginea organizaţiei şi a produselor ei 

4, 5 2 

32.  Organizarea publicităţii directe a produselor prin demonstraţii, realizarea 

spoturilor publicitare pentru popularizarea calităţilor constructive şi 

funcţionale ale acestora 

4 2 

33.  Amenajarea expoziţiei de la sediul societăţii, în colaborare cu 

Compartimentul proiectare 

5 2 

34.  Asigurarea logisticii pentru participarea la târguri şi expoziţii interne şi 

internaţionale 

4 2 

35.  Participarea la târguri şi expoziţii cu produsele pe care le realizează 4 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

societatea, ocazie cu care sondează piaţa; gestionarea produselor preluate 

pentru participarea la târguri şi expoziţii, potrivit reglementărilor în vigoare 

36.  Colaborare la traducerea de documentaţii, prospecte, contracte, reclame, 

cărţi tehnice etc. şi organizarea evidenţei centralizate a acestora 

4 2 

37.  Primirea şi însoţirea delegaţiilor străine prin delegare din partea 

Directorului general 

4  

38.  Intermedierea dialogurilor personalului de conducere şi specialiştilor 

societăţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici străini 

4 2 

39.  Elaborarea strategiei de marketing, componentă a strategiei unităţii 4 2 

 

b. DEPOZITUL RM DE STOC VLĂDENI (cod 313) 

Domeniul de activitate: 

Activitatăţi de gestionare a rezervelor statului şi gospodărire a depozitului RM de stoc Vlădeni. 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 
ŞEF SUBUNITATE 

1.  

Organizarea depozitării şi gestionarea corespunzătoare a materialelor 

aflate în rezerva de stat, în conformitate cu normele tehnice şi 

normativele economice în vigoare; aplicarea cu stricteţe a instrucţiunilor 

tehnice de păstrare şi manipulare a materialelor în depozite 

4 2 

2.  

Elaborarea şi realizarea programului de verificare a stării magaziilor 

(temperaturi, umidităţi, stare fizică etc.) şi a dotărilor aferente 

depozitului (instalaţii de iluminat, de încălzire, de protecţie a 

perimetrului) 

4 2 

3.  Urmărirea respectării încărcării pirotehnice pe incinte 5 2 

4.  Asigurarea funcţionării instalaţiilor şi utilajelor din dotare 5 2 

5.  Efectuarea inventarului gestiunilor 4 2 

6.  
Instruirea personalului periodic şi ori de câte ori se trece la executarea 

unor noi operaţii 
5 2 

7.  
Organizarea activităţii de primire, recepţie şi depozitare a materialelor; a 

evidenţei primare şi alimentarea circuitului informaţional 
5 1 

8.  

Respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor în vigoare referitoare la accesul 

personalului şi mijloacelor de transport, în incinta depozitului şi a 

perimetrului tehnic, la paza şi securitatea depozitului, la interzicerea 

introducerii ţigărilor, chibriturilor, brichetelor, materialelor inflamabile, 

băuturilor alcoolice sau prezenţei la program a personalului sub 

influenţa băuturilor alcoolice; respectarea cu stricteţe a prevederilor 

legale în vigoare referitoare la organizarea şi disciplina muncii 

5 2 

9.  

Elaborarea documentelor necesare pentru transportul materialelor, cu 

mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi cu 

însoţirea acestora de către persoanele autorizate conform normelor în 

vigoare 

4 2 

10.  
Anunţarea imediată a Directorului vânzări, depozite şi Directorului 

general în cazul în care constată abateri de la reglementările specifice 
5 1,2 
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pentru funcţionarea şi siguranţa obiectivului 

11.  

Colaborarea cu unitatea de pază militară, organizarea activităţii 

personalului de pază propriu şi îndeplinirea cu stricteţe a obligaţiilor ce-

i revin din instrucţiunile în vigoare referitoare la punctele de control 

4 2 

12.  
Organizarea efectuării periodice a analizelor chimice a materialelor 

depozitate, cu respectarea normativelor aferente 
  

 

 

3.6. ATRIBUŢIILE SUBUNITĂŢILOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI ECONOMIC (cod 

4) 

 

 
 

a. COMPARTIMENTUL FINANCIAR (cod 411) 

Domeniul de activitate: Organizarea şi desfăşurarea activităţii financiare a societăţii în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  

Elaborarea lucrărilor de planificare financiară pe baza programelor de 

producţie şi indicatorilor financiari planificaţi, elaborarea proiectului 

bugetului de venituri şi cheltuieli la nivel de unitate şi realizarea 

acestuia (după aprobarea lui de Comitetului director), luarea măsurilor 

necesare asigurării echilibrului financiar, aplicarea în practică a politicii 

financiare a conducerii societăţii şi cheltuirea cu eficienţă a resurselor 

7 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

financiare ale unităţii 

2.  

Constituirea fondurilor de dezvoltare şi de rezervă, a sumelor necesare 

satisfacerii unor necesităţi social-culturale, de perfecţionare-reciclare 

profesională a salariaţilor, precum şi pentru cointeresarea prin premiere 

a acestora, din veniturile realizate şi după acoperirea tuturor 

cheltuielilor, în condiţiile legii 

7 2 

3.  

Urmărirea realizării indicatorilor financiari şi a indicatorului producţie-

marfă vândută şi încasată; propunerea de măsuri pentru ameliorarea 

acestora 

7 2 

4.  

Repartizarea profitului net al societăţii, conform hotărârii Adunării 

generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare, după aprobarea 

bilanţului contabil de către AGA 

7 2 

5.  

Contractarea de credite financiare pentru acoperirea cheltuielilor 

curente, in conformitate cu prevederile legale; elaborarea documentelor 

solicitate de bănci pentru garantarea creditelor 

7 2 

6.  

Plata obligaţiilor societăţii faţă de stat, C.N. ROMARM S.A. Bucureşti - 

impozite, taxe, cote de asigurări şi securitate socială şi celelalte 

vărsăminte prevăzute de lege 

7 2 

7.  
Plata corespunzător facturilor primite de la furnizorii de materiale, 

produse şi servicii 
4,7 2 

8.  
Urmărirea şi încasarea facturilor de la beneficiari; urmărirea recuperării 

creanţelor societăţii şi achitarea datoriilor către terţi 
7 2 

9.  

Analiza activităţii financiare a societăţii, sesizarea deficienţelor 

constatate şi aducerea la îndeplinire a măsurilor de creştere a eficienţei 

economice 

7 2 

10.  
Organizarea şi controlul activităţii casieriei societăţii, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare 
7 2 

11.  Verificarea documentelor de încasări şi plăţi efectuate prin bancă 7 2 

12.  
Elaborarea documentelor pentru ridicări de numerar, precum şi cele de 

plăţi prin conturile deschise, făcând regularizarea soldurilor conturilor 
4 2 

13.  

Realizarea lucrărilor privind: normativul mijloacelor circulante, 

finanţarea planului tehnic, prevenirea producerii şi lichidării stocurilor 

supranormative, împrumuturilor restante şi blocajului financiar, 

obţinerea, garantarea şi rambursarea creditelor, confirmarea extraselor 

de cont de la bănci şi altele 

3,7 2 

14.  

Organizarea evidenţei sumelor de încasat pentru cumpărări cu rate, 

popriri, pensii alimentare, amenzi etc., verificarea documentelor 

beneficiarilor; reţine din salariile personalului sumele datorate dacă este 

cazul, şi le virează beneficiarilor, cu respectarea strictă a reglementărilor 

legale în vigoare 

5 2 

15.  
Urmărirea întocmirii formelor legale pentru ridicarea lor din bancă şi 

achitarea celor în drept la termenele legale 
4,7 2,6 

16.  
Respectarea legalităţii operaţiunilor financiare privind decontarea 

cheltuielilor de deplasare şi achiziţionărilor de mărfuri 
7 2 

17.  
Elaborarea lunară a balanţelor de verificare analitice şi confruntarea cu 

conturile contabile sintetice 
7 2 

18.  
Exercitarea controlului financiar preventiv la operaţiile privind plata 

facturilor pentru livrări de produse, executarea de lucrări, vânzări de 
4 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

materiale din stocuri, facturi privind aprovizionarea materialelor, 

cererile de amânare sau refuz - total sau parţial - a plăţii facturilor 

introduse de furnizori, a sumelor pentru munca prestată şi a altor 

drepturi cuvenite salariaţilor, declaraţia pentru eliberarea salariilor, 

cecuri de numerar, ordine de deplasare, detaşare şi decont de cheltuieli, 

cereri de credite pentru nevoi temporare şi altele, urmărind concordanţa 

sumelor, specificarea corectă a destinaţiei sumelor, necesitatea, 

oportunitatea şi economicitatea efectuării operaţiilor, respectarea 

legalităţii etc.  

19.  

Păstrarea pe perioada prevăzută în normativ a documentelor care au stat 

la baza operaţiilor financiare şi a înregistrărilor contabile ce le 

efectuează; clasarea şi predarea anuală a documentelor financiare la 

arhiva unităţii 

5 2 

20.  

Implementarea pe calculator a activităţilor financiare, în scopul 

raţionalizării muncii şi creşterii operativităţii prelucrării datelor şi 

furnizării informaţiilor pentru management 

7 2 

21.  

Aplicarea strictă a prevederilor reglementărilor în vigoare pentru 

asigurarea securităţii numerarului şi a altor valori în casă şi pe timpul 

transportului 

5 2 

22.  

Elaborarea proceselor verbale de compensare, în colaborare cu 

Compartimentul Contabilitate şi Compartimentul Analize economice, în 

vederea recuperării creanţelor 

4 2 

 

b. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE (cod 412) 

Domeniul de activitate: 

Organizarea contabilităţii patrimoniului şi a rezultatelor economice 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Organizarea contabilităţii patrimoniului şi a rezultatelor economice, 

cronologic şi sistematic, potrivit normelor în vigoare 
3,7 2 

2.  

Reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv 

soldurilor bunurilor cu potenţial economic, a disponibilităţilor băneşti, 

titlurilor de valoare, drepturilor şi obligaţiilor societăţii, a încasărilor şi 

veniturilor intervenite în operaţiile patrimoniale efectuate, cheltuielilor, 

veniturilor şi rezultatelor obţinute, precum şi deţinerii de valori 

materiale şi băneşti sub orice formă 

7 2 

3.  
Reflectarea distinctă a valorii acţiunilor emise sau a altor titluri, precum 

şi a vărsămintelor efectuate în contul capitalului subscris de acţiuni 
7 2 

4.  

Ţinerea contabilităţii mijloacelor fixe pe conturi analitice, a valorilor 

materiale valoric şi cantitativ sau numai valoric, după caz, şi 

contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută atât în moneda naţională 

cât şi în valută 

7 2 

5.  Ţinerea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor pe feluri de venituri şi 7 2 
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LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

cheltuieli şi după natura lor 

6.  

Efectuarea înregistrărilor contabile în registrele-jurnal, registrele-

inventar şi cartea mare, în strictă concordanţă cu destinaţia acestora, în 

mod ordonat, prezentate şi completate astfel încât să permită în orice 

moment, identificarea şi controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate 

7 2 

7.  
Elaborarea lunară a balanţei de verificare pentru verificarea 

înregistrărilor corecte a operaţiunilor patrimoniale  
7 2 

8.  

Păstrarea în arhiva societăţii şi după caz, a subunităţii, a registrelor 

contabile şi a documentelor justificative timp de 10 ani, cu începere de 

la data încheierii exerciţiului în cursul căruia au fost întocmite (cu 

excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 ani) 

7 2 

9.  Organizarea şi coordonarea inventarierii anuale a patrimoniului 7 2 

10.  
Consemnarea rezultatelor inventarierii într-un proces verbal de 

inventariere 
7 2 

11.  

Întocmirea bilanţului contabil, la termenele stabilite prin reglementările 

legale în vigoare, obţinerea avizelor legale şi înaintarea conform 

reglementărilor 

7 2 

 

c. COMPARTIMENTUL ANALIZE ECONOMICE (cod 413) 

Domeniul de activitate: 

Elaborarea politicii de preţuri la nivelul societăţii 

LEGENDĂ: 

1. face lucrarea 

2. asigură (controlează) direct 

3. analizează / avizează 

4. analizează / aprobă 

 

5. trebuie informat 

6. se consultă cu: 

7. controlează / evaluează 

8. participă la discuţii 

NR. 

CRT. 
ATRIBUŢII ŞI SARCINI 

RESPONSABILITĂŢI / COMPETENŢE 

DIRECTOR 

COORDONATOR 

ATRIBUŢII 

SUBUNITATE 

1.  
Efectuarea calculului preţurilor de producţie pentru produse, lucrări şi 

prestări de servicii, în condiţiile prevăzute de lege 
3,7 2 

2.  

Efectuarea de analize comparative ale evoluţiei preţurilor de pe piaţa 

mondială la produsele similare în baza datelor furnizate de 

Compartimentul Marketing-vânzări şi susţine la beneficiari noile preţuri 

3,7 2 

3.  
Analiza, împreună cu Biroul pregătirea şi urmărirea producţiei, a 

costurilor de fabricaţie ale produselor 
5 2 

4.  

Planificarea cheltuielilor aferente regiilor de fabricaţie şi urmărirea 

încadrării sectoarelor de producţie în cheltuielile de regie planificate, pe 

total unitate şi a regiei generale 

4,7 2 

5.  

Analizarea periodică a rentabilităţii şi profitului la nivelul societăţii, pe 

subunităţi şi pe produse, a indicatorilor de eficienţă şi informarea 

periodică a conducerii societăţii 

3,7 2 

6.  

Participarea la analizele complexe, împreună cu compartimentele de 

cercetare-dezvoltare, de sinteză şi economice, privind evoluţia preţurilor 

produselor, lucrărilor şi serviciilor 

3,5 2 

7.  

Colaborare în realizarea atribuţiilor cu compartimentele Financiar, 

Contabilitate, Proiectare, sectoarele de producţie şi serviciile funcţionale 

ale societăţii, în elaborarea preţurilor, efectuarea analizelor economice şi 

avizarea documentelor repartizate 

7 2 
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CAPITOLUL 4 – DISPOZIŢII COMUNE TUTUROR DIRECŢIILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR 

Toate direcţiile şi subunităţile din cadrul filialei, pe lângă atribuţiile de mai sus au ca sarcini: 

a. Aplicarea şi respectarea cerinţelor standardului ISO 9001/2008, domeniul managementului 

calităţii, pe domeniul de activitate; 

b. Aplicarea şi respectarea HG nr.585/2002 şi a tuturor actelor normative referitoare la 

manipularea şi protecţia informaţiilor clasificate SECRETE DE STAT şi SECRETE DE 

SERVICIU; 

c. Aplicarea şi respectarea Legii nr.319/2006 şi a tuturor actelor normative privind securitatea şi 

sănătatea în muncă; 

d. Alinierea activităţii proprii la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CN ROMARM SA 

în vigoare. 

e. Primirea spre rezolvare de adrese, cereri, scrisori şi alte documente ce i-au fost adresate direct 

sau i-au fost repartizate de conducerea societăţii 

f. Corectitudinea tuturor documentelor elaborate în cadrul subunităţii 

g. Negocierea salariilor pentru personalul din componenţa subunităţii, în limitele competenţei 

acordate de directorul de resort. 

h. Alte sarcini ce revin din actele normative în vigoare care vizează activitatea specifică, din 

hotărârile Consiliului de administraţie şi Comitetului director, sau din deciziile şi dispoziţiile 

Directorului general. 
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CAPITOLUL 5 DISPOZITII FINALE 

 

5.1. APLICAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE 

Direcţiile şi subunităţilor din cadrul societăţii vor aduce la cunoştinţă tuturor salariaţilor, atribuţiile, 

competenţele şi responsabilităţile ce le revin din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare şi vor 

întocmi procedurile aferente activităţilor desfăşurate precum şi fisele de post; 

 

5.2. MODALITATEA DE ACTUALIZARE 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se revizuieşte de către Compartimentul Management 

organizaţional, în vederea actualizării, ori de câte ori apar modificări în structura organizatorică a filialei 

S. CARFIL S.A. 

 

5.3. MODUL DE ELABORARE 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este elaborat de către Compartimentul Management 

organizaţional aflat în subordinea Directorului general, cu sprijinul direcţiilor şi subunităţilor din cadrul 

filialei S. CARFIL S.A. 

 

5.4. APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al filialei S. CARFIL S.A. se aprobă de Consiliul de 

administraţie al filialei, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Companiei 

Naţionale ROMARM S.A., după aprobarea organigramei societăţii. 

 

5.5. INTRAREA ÎN VIGOARE 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al filialei S. CARFIL S.A. intră în vigoare odată cu 

organigrama societăţii, dată la care îşi încetează valabilitatea organigrama şi vechiul Regulament de 

organizare şi funcţionare. 

 

 

ŞEF COMPARTIMENT     ŞEF COMPARTIMENT 

JURIDIC,      MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL, 

HORGA CAMELIA      MUNTEAN CĂTĂLIN 


