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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
În conformitate cu prevederile din : 
 
1. Legea Societăţilor 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi 
 
2. Codul Muncii - art. 40, alin.(1) lit.a din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
În aplicarea prevederilor stabilite prin Actul Constitutiv al societăţii naţionale ”Casa 
Română de Comerţ Agroalimentar - UNIREA” SA, respectiv art.15, alin.(5), lit.b),  
Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat cu Hotărârea nr............din data 
de.......................prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare. 
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Titlul I – Dispoziţii generale 
 
Capitolul I – Scopul regulamentului de organizare şi funcţionare 

Art. 1 – Scopul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
(1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii Naţionale ”Casa Română 

de Comerţ Agroalimentar - UNIREA ”SA cu sediul în Bucureşti str. Petricani, nr. 
9A, sectorul 2, stabileşte modul de organizare a structurilor societăţii existente la data 
01 septembrie 2020, precum şi atribuţiile principale ale acestora. 

(2) Pe măsura completării structurii organizatorice prezentul regulament va fi completat 
corespunzător. 

   
 
Capitolul II- Structura organizatorică şi funcţionarea societăţii 

Art. 2 – Structura organizatorică a societăţii are următoarea componenţă şi număr de 
posturi: 

a) Adunarea Generală a Acţionarilor (2 membri) 
b) Consiliul de Administraţie (5 membri); 
c) Directori (2 posturi) din care unul este delegat/numit Director General: 

 Director Comercial; 
 Director Economic; 

d) Direcţia Comercial (29 posturi); 
e) Direcţia Economic (10 posturi) 

Art.3.- Structura organizatorică a societăţii este formată din direcții care au servicii si 
birouri care cuprind un număr de : 

a) 2 posturi de conducere: 2 Directori din care unul delegat/numit Director General; 
b) 39 posturi de execuţie, din care: 

 Șef seviciu vânzări/achiziții (1post) 
 Șef serviciu financiar(1post) 
 Asistent(2 posturi) 
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 Agent comercial(2-5 posturi) 
 Șef punct de lucru(2 posturi) 
 Lucrător punct de lucru(15-20 posturi) 
 Controlor operațional financiar(1 post) 
 Contabil(1 post) 
 Funcții suport - inspector RU(0-1) 

                       - consilier juridic(0-1) 
                       - funcționar administrativ(1) 
                       - specialist IT(1) 
                       - specialist marketing(0-1) 
                       - ofițer integritate (0-1) 

c) Având în vedere complexitatea operaționalizării cu aprobarea membrilor 
Consiliului de Administrație activitatea juridică este externalizată pe baza unui 
contract de prestări servicii cu Societatea de Avocatura Leaua Damcali Deaconu 
Păunescu. 

Art.4. – Organigrama societăţii este prezentată în Anexa nr.1 la prezentul Regulament. 
Art.5. -  În cadrul societăţii, prin decizie a conducerii executive, se pot organiza colective 
temporare de lucru pentru proiecte specifice, precum şi comisii de selecţie, disciplină, 
licitaţii, evaluare, recepţie etc.   
Art.6. – Personalul de execuţie se subordonează Directorului de resort şi Directorului 
general, după caz. 
Art.7. – Personalul de execuţie şi cel de conducere răspund, conform principiului 
subordonării ierarhice, pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi 
competenţelor încredinţate. 
Art.8. – Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile specifice fiecărui post din cadrul societăţii 
se stabilesc prin fişa postului, aprobată de Superiorul ierarhic. 
Art.9. – Personalul societăţii poate fi angajat, cu respectarea reglementărilor legale, în 
baza unui contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, în 
condiţiile Legii nr.53/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.10. – Angajarea în societate se face pe posturile cuprinse în ştatul de funcţii, aprobat 
de conducerea executivă a societăţii. 
Art.11. – Salarizarea personalului de conducere şi de execuţie a societăţii se stabileşte 
cu respectarea prevederilor Legii Anuale a Bugetului de Stat şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care 
statul sau o unitate administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin 
direct sau indirect o participaţie majoritară. Grila de salarizare se aprobă de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. 
Art.12. – Sarcinile şi atribuţiile de serviciu (de la primul superior ierarhic,directorul 
general,către directorii de resort iar de la aceștia către personalul de execuție), relaţiile 
ierarhice (înțelese ca legaturi de autoritate între șefi și subordonați și concretizate în 
dispoziții transpuse în sens descendent și rapoarte efectuate cu sens de circulație 
ascendent) dintre nivelul executiv sau de conducere, incompatibilităţile, aria şi limitele de 
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competenţă, sfera relaţională (relaţiile ierarhice, funcţionale, de control şi de 
reprezentare), posibilitatea delegărilor de competenţe, modul de suplinire şi de raportare 
ale fiecărui post din statul de funcţii ale societăţii sunt descrise în fişele de post aprobate 
de conducerea executivă a societăţii, cu respectarea organigramei anexate prezentului 
Regulament. 
Art.13. – Personalul societăţii trebuie să asigure necondiţionat şi întocmai dispoziţiile 
scrise sau verbale ale şefilor ierarhici, în limita legii. Atunci când dispoziţiile se referă la o 
situaţie specială (precum securitatea personalului şi a bunurilor societăţii) sau în situaţia 
în care nevoile urgente ale societăţii o cer, angajaţii societăţii sunt obligaţi să execute 
dispoziţiile primite, cu respectarea prevederilor legale, chiar dacă acestea nu corespund 
cu atribuţiile şi obligaţiile generale ale acestuia. 
Art.14. – În executarea atribuţiilor de serviciu, personalul societăţii are următoarele 
obligaţii: 

a) să execute obligaţiile de serviciu care le revin în temeiul raporturilor juridice de 
muncă, cu societatea; 

b) să execute activităţile încredinţate de şefii ierarhici, cu conştiinciozitate şi cu 
respectarea termenelor indicate de aceştia; 

c) să cunoască şi să respecte cadrul normativ specific funcţiei şi atribuţiilor de 
serviciu care îi revin, precum şi cel referitor la etica şi conduita specifică 
activităţii sale; 

d) să execute lucrări de bună calitate, profesionale, complete, cu respectarea 
legalităţii şi la termenele cerute sau, după caz, prevăzute în actele normative 
incidente, în vigoare; 

e) pentru fiecare lucrare, să prezinte motivele, de fapt şi de drept, avute în 
vedere la elaborarea acesteia; 

f) să înştiinţeze şeful ierarhic ori de câte ori constată existenţa unor nereguli, 
erori sau abateri, care pot perturba buna desfăşurare a activităţii societăţii; 

g) în orice situaţie în care angajatul societăţii se află în faţa unei necesităţi 
imediate şi inevitabile de a lua din proprie iniţiativă şi pe proprie răspundere 
măsuri contrare dispoziţiilor de serviciu, este obligat să informeze imediat şeful 
ierarhic şi să justifice în faţa acestuia acţiunea sa; 

h) personalul de execuţie răspunde pentru desfăşurarea normală şi neîntreruptă 
a muncii, în limitele competenţelor care le-au fost acordate şi precizate în fişa 
postului şi prin rezoluţiile scrise ale şefilor ierarhici. Aceştia vor raporta imediat 
şefului ierarhic refuzul sau neacceptarea efectuării, de către angajaţi ai altor 
compartimente a unor lucrări încredinţate în mod corect şi, în general, orice 
acţiune care ar putea să dăuneze sau să perturbe funcţionarea normală a 
societăţii. 
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Titlul II. - Organele de conducere ale Societăţii 
 
Capitolul I – Adunarea generală a acţionarilor 
 
Art.15. - Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) este organul de deliberare şi decizie 
al societăţii luând hotărâri în şedinţe ordinare sau extraordinare, după caz. 
Art.16. – AGA Ordinară se intrunește cel puțin o dată pe an,în cel mult 3 luni de la 
încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuţii, precum şi orice alte atribuţii în 
conformitate cu legislaţia română sau stabilite prin Actul Constitutiv: 

a)  aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, 
restructurare economico-financiară a societăţii; 

b) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi 
normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; 

c) discută, aprobă, sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Administraţie, respectiv de directorat, de cenzori sau, 
după caz, de auditorul financiar, şi fixează dividendul; 

d) decide contractarea/revocarea auditului financiar, atunci când acesta nu are 
caracter obligatoriu, potrivit legii, stabilind durata minimă a contractului de audit 
financiar; 

e) numeşte membrii Consiliul de Administraţie conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţă corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, îi descarcă de gestiune şi 
îi revocă; 

f)  stabileşte nivelul remuneraţiei cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor 
Consiliului de Administraţie, conform legislaţiei în vigoare; 

g)  se pronunţă asupra gestiunii Consiliului de Administraţie respectiv a 
directoratului; 

h)  stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe 
exerciţiul financiar următor; 

i)  hotărăşte contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor 
externe, stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor 
bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor acestora, inclusiv prin 
gajarea acţiunilor, potrivit legii şi actului constitutiv; 

j)  hotărăşte cu privire la ipotecarea, gajarea, închirierea, înfiinţarea sau desfiinţarea 
uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii;  

k) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii; 
l) încheie contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie.  

Art.17. - AGA Extraordinară are următoarele atribuţii, precum şi orice alte atribuţii în 
conformitate cu legislaţia română sau stabilite prin Actul Constitutiv: 

a) decide schimbarea formei juridice a societăţii; 
b) decide mutarea sediului social; 
c) decide schimbarea obiectului de activitate; 
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d) decide prelungirea duratei societăţii; 
e) decide majorarea/reducerea/reîntregirea capitalului social; 
f) decide înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, sucursale, agenţii, 

reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; 
g) se pronunţă cu privire la divizarea sau fuziunea cu alte societăţi; 
h) decide dizolvarea anticipată a societăţii; 
i) aprobă emisiunea de obligaţiuni; 
j) ia oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale a 

Acţionarilor și aprobă oricare altă modificare la Actul Constitutiv conform 
art.113(m) din Legea 31/1990. 

 
Capitolul II – Consiliul de Administraţie 
 
Art.18. – Societatea este administrată de un Consiliu de administraţie (”CA”) format din 5 
Membrii, numiţi prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
Membrii CA sunt cetăţeni români, cu experienţă în activitatea administrare/management 
a/al întreprinderilor publice sau a/al unor societăţi comerciale şi experienţă în domeniul 
economic sau tehnic de cel puţin 5 ani. 
Nu pot fi numiţi/selectaţi mai mult de 2 membri ai Consiliului de Administraţie din rândul 
funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul acţionarului ori din 
cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Nu pot fi numiţi/selectaţi membri ai Consiliului 
de Administraţie persoane care deţin mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau de 
membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror 
sediu se află pe teritoriul României. 
Consiliul de Administraţie este prezidat de un Preşedinte, ales în prima şedinţă, de către 
membrii Consiliului de Administraţie. 
Art.19.- Majoritatea membrilor CA este formată din administratori neexecutivi şi 
independenţi, în sensul art.1382 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art.20.- Mandatul membrilor CA are o durată de 4 (patru) ani, cu excepţia primului 
Consiliu de Administraţie care a fost nominalizat prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale pentru o perioadă de 2 ani. 
Art.21. – Membrii CA pot fi revocaţi de către AGA sau pot să renunţe la mandat înainte 
de încheierea duratei mandatului, cu condiţia aprobării prealabile a renunţării la mandat 
de către AGA. 
Art.22. – (1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor 
necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor 
rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. 
(2) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază:  

a) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare;  
b) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 
c) stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar; 
d) numeşte şi revocă directorii şi le stabileşte remuneraţia; 
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e) supraveghează activitatea directorilor; 
f) pregăteşte raportul anual, organizează adunarea generală a acţionarilor şi 
implementează hotărârile acesteia; 
g) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să 
schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, cu 
aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor; 
h) deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori ai societăţii, 
numindu-l pe unul director general; 
i) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu au delegat competenţă 
directorilor; 
j) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit 
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
k) avizeaza proiectul programului de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli in 
vederea prezentării acestora Adunarii Generale a Actionarilor (art. 19 pct. g din 
Act Constitutiv). 

(3) Consiliul de Administraţie nu poate delega directorilor atribuţiile primite din partea 
Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114. 
Art.23. –Consiliul de Administraţie prezintă semestrial, în cadrul AGA, un raport asupra 
activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la activitatea directorului 
general, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale. 
Art.24. - Consiliul de Administraţie elaborează un raport anual privind activitatea 
societăţii, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. 
Art.25. - Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 
3 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de 
recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, 
directorilor, cenzorilor/auditorului intern şi personalului. Comitetele vor înainta consiliului, 
în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.  
 
Titlul III – Auditul Societăţii 
 
Art.26. – Societatea îşi va organiza auditul financiar şi auditul intern potrivit legilor din 
România. 
Art.27.- Auditul financiar al societăţii este SOCCEC SRL societate din România, cu 
sediul social în BL.D17,SC.C,ET.9,AP.114,SOS.MIHAI BRAVU,nr.90-96,sector 2, 
Bucureşti . 
Art.28.- Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale 
ale Ministerului Finanţelor Publice. Situaţiile financiare anuale vor cuprinde şi o evidenţă 
a remuneraţiilor şi avantajelor care au revenit administratorilor şi directorilor. 
 
 
 
 



  
Pag. 9  

 
  

Titlul IV – Conducerea executivă 
 
Capitolul I - Directorul general 
 
Art.29.- Directorul general este selectat potrivit OUG nr.109/201 și numit de către 
Consiliul de Administraţie.  
Prin excepţie, în primii 2 ani de funcţionare a societăţii, directorii sunt numiţi de Consiliul 
de Administraţie. 
Consiliul de Administraţie numeşte din rândul directorilor un director general. 
Art.30.- Directorul general asigură conducerea, organizarea şi funcţionarea societăţii, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu hotărârile adoptate de AGA şi CA, 
precum şi gestionarea patrimoniului societăţii în condiţiile realizării unui management 
eficient şi de calitate. 
Art.31. – În exercitarea atribuţiilor sale Directorul General emite decizii/dispoziţii scrise. 
Art.32.- În situaţia în care postul de Director general este vacant sau suspendat, 
Consiliul de Administraţie poate delega printr-o Decizie pe unul dintre Directori, acesta 
preluând atribuţiile de conducere ale Directorului General, cu excepţia celor ce nu pot fi 
delegate, în conformitate cu prevederile art.142, alin.1 şi 2 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau poate numai un 
Director General interimar care să asigure interimatul pe o perioadă determinată, cu 
posibilitatea prelungirii. 
 
Secţiunea I – Atribuţiile principale ale Directorului General 
 
Art.33.-Directorul General are, fără a fi limitative, următoarele atribuţii: 

a) aplică politici şi strategii specifice care să asigure desfăşurarea în condiţii 
manageriale performante a activităţii în vederea îndeplinirii scopurilor şi 
obiectivelor societăţii in baza unui contract de mandat; 

b) asigură conducerea activităţii societăţii, coordonarea şi controlul acesteia în ceea 
ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în vederea atingerii 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă, stabilite în sarcina sa, conform strategiei 
aprobate de Consiliul de Administraţie şi AGA; 

c)  duce la îndeplinire întocmai şi în termenele stabilite hotărârile AGA şi a deciziilor 
Consiliului de Administraţie; 

d) asigură managementul şi funcţionarea societăţii; 
e) prezintă Consiliul de Administraţie al societăţii, în fiecare lună, un raport privind 

nivelul de îndeplinire a obiectivelor contractului de mandat, execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi ori de câte ori este necesar, informaţii privind situaţia 
economico - financiară a societăţii, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării 
măsurilor luate, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de 
Administraţie, precum şi alte documente solicitate; 

f) prezintă Consiliului de Administraţie al societăţii, la încheierea exerciţiului 
financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor contractului de mandat, bilanţul 
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contabil, contul de profit şi pierdere, raportul auditorilor şi raportul anual, conform 
prevederilor legale în vigoare; 

g) prezintă Consiliului de Administraţie al societăţii, în conformitate cu prevederile 
legale, proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi programul de investiţii pentru 
anul următor; 

h) ia măsuri pentru realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli; 
i) înştiinţează Consiliul de Administraţie cu privire la neregulile constatate cu ocazia 

îndeplinirii atribuţiilor; 
j)  propune includerea anumitor puncte pe ordinea de zi şi a şedinţelor Consiliului de 

Administraţie şi să prezinte fundamentările aferente acestora; 
k) reprezintă societatea în relaţiile cu terţi, inclusiv cu instituţiile statului, angajează 

prin semnătură proprie societatea, în relaţiile cu terţii, în limitele competenţelor 
aprobate de Consiliul de Administraţie; 

l) angajeză personalul societăţii, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat 
de AGA şi a structurii organizatorice a societăţii, cu respectarea prevederilor 
legale în domeniul muncii, asigurărilor şi protecţiei sociale; 

m) numeşte, promovează, sancţionează, concediază sau eliberează, după caz, 
personalul societăţii, în condiţiile legii; 

n) stabileşte atribuţiile, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului angajat 
pe baza sistemului de salarizare şi a celorlalte drepturi băneşti aprobate de AGA 
şi/sau de CA şi să semneze în numele societăţii contractele individuale de muncă; 

o) avizează prin decizie Regulamentul Intern al societăţii, conform Codului Muncii; 
p) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea 

secretului de serviciu şi de afaceri, cât şi confidenţialitatea datelor, informaţiilor, 
actelor şi documentelor despre activitatea societăţii; 

q) combate prin orice mijloace legale manifestările de concurenţă neloială din partea 
unora dintre salariaţi; 

r) apără prestigiul societăţii, împiedicând prin mijloace legale orice acte sau fapte 
generatoare de prejudicii aduse imaginii sau intereselor societăţii; 

s) stabileşte şi veghează asupra măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind 
securitatea şi sănătatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi în 
domeniul asigurării pazei, protecţiei şi conservării patrimoniului; 

t) exercită alte atribuţii delegate de către Consiliul de Administraţie al societăţii, 
menţionate în Hotărâri ale Consiliului de Administraţie; 
 

Secţiunea a II-a – Competenţele Directorului General 
 
Art.34. Directorul General are, fără a fi limitative, următoarele competenţe: 

a) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi în limitele 
stabilite de Consiliul de Administraţie; 

b) aprobă măsurile de sancţionare administrativă a salariaţilor atunci când se 
constată disfuncţionalităţi ca urmare a nerespectării atribuţiilor de serviciu şi a 
disciplinei în muncă. 
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Secţiunea a III-a – Responsabilităţile Directorului General 
 
Art.35.- Directorul General are, fără a fi limitative, următoarele responsabilităţi: 

a) să desfăşoare activitatea în condiţii de profesionalism şi excelenţă în baza unui 
contract de mandat; 

b) să realizeze performanţele minime stabilite de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor şi de către Consiliul de Administraţie; 

c) să prezinte Consiliului de Administraţie, periodic un raport amănunţit cu privire la 
activitatea desfăşurată şi la operaţiunile derulate sau în curs de derulare; 

d) răspunde prin rezultatele obţinute în faţa Consiliului de Administraţie pentru 
activitatea managerială, în conformitate cu prevederile stabilite de Adunarea 
Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie. 
 

Art.36.- Directorul General poate delega unuia dintre directori sau fiecăruia în parte, prin 
decizie, o parte a atribuţiilor sale – cu excepţia atribuţiilor Consiliului de Administraţie 
care i-au fost delegate Directorului General - sau dreptul de semnătură, cu caracter 
temporar sau permanent. 
Art.37. – Prin semnătura sa, Directorul General angajează patrimonial societatea, ca 
persoană juridică. 
Art.38.- Activitatea Directorului General este supusă controlului direct al Consiliului de 
Administraţie. 
Art.39.- În exercitarea atribuţiilor sale Directorul General al societăţii emite decizii. 
 
Capitolul II – Directorii 
 
Secţiunea I – Atribuţiile principale ale Directorilor 
 
Art.40.- Directorii sunt numiţi/revocaţi/delegati in baza( Art.19,lit.d)Act Constitutiv de 
catre Consiliul de Administraţie, pe baza de contract de mandat. 
Art.41.- Directorii se subordonează Directorului General şi au în subordine servicii/birouri 
funcţionale sau de producţie specifice pregătirii lor profesionale şi aptitudinilor  
dezvoltate. 
Art.42. -Atribuţiile şi responsabilităţile Directorilor sunt stabilite prin contractul de mandat 
semnat de membrii Consiliului de Administratie. 
Art.43.- Oricare dintre Directori poate înlocui Directorul General, în lipsa acestuia, dacă 
prin contractul de mandat sau decizia Directorului General este prevăzut expres. 
Art.44.- În cazul în care Directorul General, din diferite motive, nu îşi poate exercita 
atribuţiile curente, îl deleagă prin decizie pe unul dintre Directori, stabilindu-i totodată 
atribuţiile şi responsabilităţile pe toată perioada delegării. 
Art.45.- Directorii participă în diferite comisii, potrivit studiilor şi pregătirii profesionale. 
Art.46.- Directorii îndeplinesc aceleaşi atribuţii cu ale Directorului General, raportat la 
serviciul/biroul pe care îl coordonează, respectiv: 
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a) aplică strategii specifice care să asigure desfăşurarea în condiţii manageriale 
performante a activităţii în domeniul coordonat, în vederea îndeplinirii scopurilor şi 
obiectivelor societăţii; 

b) asigură conducerea activităţii compartimentului coordonat şi controlul acesteia în 
ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în vederea 
atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, stabilite în sarcina sa, conform 
strategiei aprobate de Consiliul de Administraţie şi AGA; 

c)  duce la îndeplinire întocmai şi în termenele stabilite hotărârile AGA şi a deciziilor 
Consiliului de Administraţie cu incidenţă asupra activităţii coordonate; 

d) asigură managementul şi funcţionarea compartimentului coordonat; 
e) contribuie la realizarea raportului lunar privind nivelul de îndeplinire a obiectivelor 

contractului de mandat, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi ori de câte ori 
este necesar, transmite informaţii privind situaţia economico - financiară a 
compartimentului coordonat, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării 
măsurilor luate, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de 
Administraţie, precum şi alte documente solicitate, raportat la activitatea 
coordonată; 

f) ia măsuri pentru realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli în sectorul de 
activitate coordonat; 

g) înştiinţează Directorul General cu privire la neregulile constatate cu ocazia 
îndeplinirii atribuţiilor; 

h)  face propuneri pentru numirea, promovarea, sancţionarea, concedierea sau 
eliberarea din funcţie, după caz, pentru personalul din subordine, în condiţiile legii; 

i) stabileşte atribuţiile, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului angajat 
în sectorul de activitate coordonat şi le transmite Directorului General în vederea 
includerii în fişele de post; 

j) stabileşte şi urmăreşte realizarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu ale 
personalului angajat în compartimentul coordonat, cu respectarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al societăţii şi Regulamentului Intern al societăţii, 
precum şi cu respectarea prevederilor contractelor individuale de muncă din fişa 
postului; 

k) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea 
secretului de serviciu şi de afaceri, cât şi confidenţialitatea datelor, informaţiilor, 
actelor şi documentelor despre activitatea societăţii; 

l) combate prin orice mijloace legale manifestările de concurenţă neloaială din 
partea unora dintre salariaţi; 

m) apără prestigiul societăţii, împiedicând prin mijloace legale orice acte sau fapte 
generatoare de prejudicii aduse imaginii sau intereselor societăţii; 

n) stabileşte şi veghează asupra măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind 
securitatea şi sănătatea muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi în 
domeniul asigurării pazei, protecţiei şi conservării patrimoniului pentru 
compartimentul coordonat; 
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Secţiunea a II-a – Competenţele Directorului  
 
Art.47.- Directorul are, fără a fi limitative, următoarele competenţe: 

c) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi în limitele 
stabilite de Consiliul de Administraţie şi Directorului General; 

d) propune Directorului General măsurile de sancţionare administrativă a 
salariaţilor din compartimentul coordonat atunci când se constată 
disfuncţionalităţi ca urmare a nerespectării atribuţiilor de serviciu şi a disciplinei 
în muncă. 
 

Secţiunea a III-a – Responsabilităţile Directorului  
 
Art.48.- Directorul are, fără a fi limitative, următoarele responsabilităţi: 

e) să desfăşoare activitatea în condiţii de profesionalism şi excelenţă; 
f) să realizeze performanţele minime stabilite de către Directorul General; 
g) să prezinte Directorului General, periodic un raport amănunţit cu privire la 

activitatea desfăşurată şi la operaţiunile derulate sau în curs de derulare; 
h) răspunde prin rezultatele obţinute în faţa Directorului General şi a Consiliului de 

Administraţie pentru activitatea managerială, în conformitate cu prevederile 
stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie şi 
Directorul General. 

 
Titlul V – Funcții suport 
 
Capitolul I – Inspectorul de Resurse Umane 
 
Art.49.- Inspectorul de Resurse Umane îşi desfăşoară activitatea în subordinea 
Directorului Economic şi are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură desfăşurarea activităţii în conformitatea cu prevederile Legii nr.53/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor interne specifice 
postului, precum şi cu respectarea altor norme legislative specifice, în vigoare; 

b) implementează organigrama aprobată de către Consiliul de Administraţie şi 
întocmeşte/actualizează statul de funcţii conform acesteia; 

c) întocmeşte Regulamentul Intern în colaborare cu compartimentele existente şi îl 
înaintează spre aprobare Directorului Economic al societăţii; 

d) urmăreşte modul de respectare a prevederilor Regulamentului Intern al societăţii; 
e) urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi; 
f) controlează respectarea disciplinei muncii; 
g) întocmeşte documentele şi formalităţile necesare în vederea angajării conform 

prevederilor legale a personalului societăţii, precum şi a definitivării, promovării, 
delegării, detaşării, suspendării şi încetării raporturilor de muncă; 
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h) întocmeşte decizii privind încadrarea, modificarea (promovarea, delegarea, 
detaşarea, mutarea temporară sau definitivă), suspendarea sau încetarea 
contractelor individuale de muncă; 

i) înregistrează deciziile emise de către Directorul General al societăţii în Registrul 
de decizii; 

j) ţine evidenţa şi monitorizează arhivarea tuturor deciziilor emise de către Directorul 
General al societăţii; 

k) întocmeşte, completează şi gestionează dosarele de personal şi se asigură de 
transmiterea registrului de evidenţă pentru salariaţii societăţii (REVISAL) la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă în conformitate cu HG nr.600/2011; 

l) gestionează baza de date privind resursele umane; 
m) întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor de post ale salariaţilor societăţii; 
n) gestionează, arhivează şi păstrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese depuse de către membrii Consiliului de Administraţie, Directori şi 
Directorul General, în conformitate cu prevederile din Legea nr.176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o) întocmeşte fişele de prezenţă colectivă, pe baza documentelor înregistrate, 
respectiv certificate de concedii medicale, cereri privind solicitarea efectuării 
concediului de odihnă, cereri privind solicitarea efectuării concediilor fără plată 
sau a concediilor pentru evenimente deosebite, etc; 

p) monitorizează efectuarea concediului de odihnă anual la care are dreptul 
personalul angajat al societăţii, în corelaţie cu planificarea concediilor de odihnă; 

q) păstrează şi actualizează evidenţa concediilor de odihnă, medicale, fără plată sau 
a concediilor pentru evenimente deosebite; 

r) păstrează evidenţa sancţiunilor aplicate personalului societăţii; 
s) colaborează cu conducerea executivă a societăţii, precum şi cu reprezentanţii 

compartimentelor din cadrul societăţii în vederea întocmirii fişelor de post, 
respectiv a fişelor individuale de evaluare a performanţelor personalului şi ţine 
evidenţa acestora; 

t) întocmeşte formalităţile privind scoaterea la concurs a posturilor vacante şi 
asigură desfăşurarea în condiţii optime a procesului de recrutare şi selecţie a 
candidaţilor, cu respectarea normelor interne ale societăţii; 

u) transmite către Agenţia Locală a Ocupării Forţelor de Muncă situaţia posturilor 
vacante, precum şi ocuparea acestora, în conformitate cu legislaţia în domeniu; 

v) comunică prestatorului de servicii pe linie de securitate şi sănătate în muncă 
(SSM), precum şi prestatorului de servicii pe linie de protecţia şi stingerea 
incendiilor (PSI) modificările intervenite în structura de personal (angajare, 
detaşare, încetarea raporturilor de muncă, modificarea locului de muncă/funcţiei); 

w) completează şi eliberează adeverinţe privind calitatea de angajat, precum şi 
adeverinţele de vechime în muncă şi/sau specialitate; 

x)  rezolvă cererile şi sesizările personalului societăţii pe probleme de resurse 
umane; 

y) mediază conflictele pe probleme de resurse umane; 
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z) păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate; 
aa)  îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducerea 

societăţii, în conformitate cu pregătirea profesională; 
bb) aduce completări în Contractul Individual de Muncă, privind modificările clauzelor 

contractuale (ex: timp de lucru, salarizare, schimbare încadrare funcţie) prin 
încheierea unui Act Adiţional, în baza unei decizii emisă de conducerea societăţii, 
cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

cc) Poate participa în diferite comisii, potrivit studiilor şi pregătirii profesionale. 
 
Capitolul II- Asistent manager   
 
Art.50.- Atribuţiile Asistentului managerului sunt legate, în principal, de asigurarea 
respectării prevederilor legii în activitatea de secretariat, respectiv: 

a) primeşte, înregistrează şi prezintă zilnic corespondenţa Directorului General iar 
după ce acesta stabileşte destinaţia o distribuie la destinatar, pe bază de condică 
de predare-primire; 

b) urmăreşte primirea lucrărilor rezolvate şi expediază eventualele răspunsuri 
destinatarilor; asigură activitatea de curierat, expedierea pe cale poştală / 
electronică a corespondenţei, urmăreşte revenirea eventualelor confirmări de 
primire pentru cele expediate prin acest mijloc de transport poştal; 

c) preia de la Inspectorul de Resurse Umane, pe structuri, tabelele cu adresa şi 
numerele de telefon ale personalului, înştiinţându-le în caz de forţă majoră sau 
pentru evenimente neprevăzute; 

d) efectuează menţiunile corespunzătoare de scădere şi închidere a poziţiilor în 
registrul de evidenţă al arhivei, după care ia măsuri de arhivare şi de păstrare a 
lor în conformitate cu prevederile legii; 

e) monitorizează activitatea de arhivă, potrivit legii, asigură primirea, la sfârşitul 
anului a proceselor verbale de arhivare de la structurile funcţionale ale societăţii 
precum şi păstrarea lor în conformitate cu prevederile legale în domeniu; 

f) asigură agenda de lucru a Directorului General; 
g) asigură activitatea de realaţii cu publicul, programând şi organizând întâlnirile cu 

conducerea sopceităţii sau cu conducătorii compartimentelor de specialitate, 
h) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Directorul General. 

Capitolul III – Activitatea juridica  

Art. 51 – Atribuţiile juridice (externalizat) 
Compartimentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii în faţa instanţelor 
judecătoreşti; 
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b) redactează acţiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garanţie, cereri de 
intervenţie, cereri reconvenţionale, cereri de suspendare, contestaţii în executare, 
motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note şi altele asemenea; 

c) propune, atunci când este cazul, exercitarea căilor de atac legale şi ia alte măsuri 
necesare pentru apărarea intereselor legitime ale societăţii; 

d) reprezintă cu mandat special/delegaţie interesele societăţii în faţa instanţelor 
judecătoreşti şi a organelor judiciare; 

e) asigură asistenţa de specialitate juridică structurilor interne, în vederea întocmirii 
actelor cu caracter juridic (contracte civile şi comerciale etc.), colaborează cu 
aceste structuri la întocmirea unor asemenea acte; 

f) avizează pentru legalitate actele juridice pe care le încheie societatea; 
g) intervine pentru obţinerea titlurilor executorii şi sesizează departamentul financiar-

contabil în vederea realizării drepturilor de creanţă iar în cazul în care este vorba 
de alte drepturi ia măsuri de sesizare a executorului judecătoresc şi de urmărire a 
modului de punere în executare a titlurilor executorii; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate stabilite de organele 
de conducere ale societăţii, sau solicitate de conducerea executivă a societăţii. 

 

Capitolul IV – Specialist administrarea IT/ERP 
 

Art.52.- Având în vedere intenţia de a se utiliza un sistem de monitorizare a 
performanţelor economico – financiare, manageriale şi de investiţii, responsabilul de 
administrare IT/ERP are următoarele atribuţii principale:  

a) colaborează cu toate compartimentele pentru analiza proceselor şi a nevoilor de 
sisteme informaţionale precum şi pentru a identifica cerinţele de business în 
cadrul proiectelor de dezvoltare software; 

b) organizează importurile şi exporturile de baze de date;  
c) realizează rapoarte specifice companiei; 
d) identifică şi rezolvă problemele apărute în funcţionarea aplicaţiilor existente;  
e) asigură suportul tehnic în exploatarea aplicaţiilor informatice; 
f) realizează activităţile de control legate de corectitudinea datelor din aplicaţia ERP 

şi rezolvă problemele aparute; 
g) reconfigurează drepturile de acces în conformitate cu fişa postului pentru angajaţii 

existenţi, crează grupuri de utilizatori şi crează conturi pentru noii angajaţi;  
h) asigură şedinţe de training pentru utilizatorii programului ERP. 
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Capitolul V – Expert logistică (Funcționar administrativ) 
 
Art.53.- Activitatea expertului logistică se compune din activitatea de organizare şi 
funcţionare a parcului auto şi din activitatea de organizare şi funcţionare a reţelei de 
depozite. 
Art.54.- Serviciul de logistică este menit să asigure organizarea şi funcţionarea 
corespunzătoare a parcului auto, oferind suportul tehnic şi logistic pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite către agenții comerciali ce folosesc aceste mașini. 
Art.55.- Serviciul logistică asigură mijloacele de transport specifice pentru fiecare sector 
de activitate, precum şi coordonarea spaţiilor de depozitare în ceea ce priveşte utilizarea 
lor eficientă.  
Art.56.-Este responsabil de gestiunea activelor societatii pe măsură ce sunt achizitionate 
si are sarcina de a le identifica fizic la fiecare inventariere dar nu numai. 
Art. 57. – Este responsabil de întocmirea dosarelor de achiziții bunuri/servicii respectând 
procedura de achiziții a acestora aprobată la nivel intern de Consiliul de Administrație; 

Capitolul VI – Specialist Marketing 
 
Art 58. Asigură cunoaşterea pieţei interne şi externe pentru toate bunurile şi serviciile 
necesare în activitatea societăţii, organizând şi coordonând activitatea de studii şi 
cercetări de marketing, precum şi negocieri de preţuri pentru mărfurile şi bunurile 
achiziţionate; 
Art 59. Colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul societăţii, la întocmirea 
Programului de achiziţii, pe baza propunerilor primite din sediul central şi de la punctele 
de lucru ale societăţii şi în conformitate cu normele de consum şi BVC;   
Art  60. Elaborează studii de prognoză pentru activitatea de achiziţii publice;  
Art 61. Urmăreşte, în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul societăţii, 
preîntâmpinarea formării stocurilor supranormative şi ia măsuri pentru readucerea în 
circuitul economic al celor disponibile;  
Art 62. Organizează activitatea de prospectare a pieţei internaţionale;  
Art 63. Asigură organizarea procedurilor de achiziţie conform legislaţiei în vigoare; 
Art 64. Este responsabil alături de Agenții Comerciali la îndeplinirea a minimum 80% din 
planul de vânzari 
 
Capitolul VII – Ofițerul de Integritate 
 
Art 65.  Se ocupă de activitatea de evaluare cu privire la situația averii existente pe 
durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese și a 
incompatibilităților persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu modificările 
ulterioare, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispozițiile actelor 
normative în vigoare. 
Art 66. Primește, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la 
situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a 
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incompatibilităților și a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcții de 
conducere in societati cu capital majoritar de stat sau demnități publice; 

Art 67. Verifică constant criteriile Strategiei Naționale Anticorupție așa cum specifică 
legislația în vigoare ținând legătura cu structura de specialitate din cadrul acționarului 
unic – MADR; 

Art 68. Efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a declarațiilor 
de interese de către persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările 
ulterioare; 

Art 69. Evaluează conflicte de interese sau incompatibilități ale salariatilor și 
conducătorilor societătii astfel încât să prevină conflictul de interese; 

Art 70. Urmăreste consolidarea componentelor de prevenție și de conștientizare în 
activitatea de combatere a corupției prin mijloace administrative, prin crearea 
mecanismelor de acțiune proactive adecvate; 

Art 71. Întocmește rapoarte de evaluare în cazul în care în urma evaluării identifică 
elemente de încălcare a legislației privind regimul declarării averii, al conflictelor de 
interese, respectiv al incompatibilităților, precum și, după caz, a legislației disciplinare 
fiscale, contravenționale sau penale; 
 

Titlul VI – Departamentul  Comercial  
 

Directia Comercială include urmatoarele funcții: Asistent Managerul, Șef Serviciu 
Vânzări/Achiziții care are în subordine Agenții Comerciali; Șefii Punctelor de lucru 
(Tulcea si Sibiu) care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Directorului Comercial, cu 
respectarea reglementărilor interne, precum şi a normelor legislative aplicabile în 
domeniu. 

a) derulează activităţile specifice domeniului de acţiune (achiziţii publice, vânzări) 
având ca principal scop valorificarea maximă a potenţialului comercial al 
societăţii; 

b) asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii cu privire la achiziţionarea de 
mărfuri, materiale, combustibili şi lubrefianţi, piese de schimb, utilaje, ambalaje, 
etc., 

c) asigură gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, desfacerea mărfurilor dar 
şi a produselor rezultate din activitatea societăţii; 

d) îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care revin societăţii din aplicarea legislaţiei 
privind încheierea contractelor comerciale, răspunzând potrivit legii de luarea 
tuturor măsurilor necesare pentru organizarea procedurilor de atribuire pentru 
nomenclatorul produselor şi serviciilor contractate la nivelul societăţii şi realizarea 
întocmai a documentaţiei de atribuire din domeniul său de activitate; 
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Capitolul I -  Serviciul Vânzări/Achiziții 
 
Art.72.-  Pe parte de Vânzări/Achiziții atribuţiile principale sunt: 
   

a) elaborează şi propune spre aprobarea conducerii firmei planul de 
vânzări însoţit de o politică dinamică de creştere continuă a volumului 
de vânzări; 

b) este responsabil de realizarea planului de vânzări; 
c) stabileşte obiective clare pentru orientarea şi organizarea activităţii de 

vânzări în firmă; 
d) analizează săptămânal şi ia decizii privind comenzile transmise de 

clienţi pentru produse/servicii; 
e)  este responsabil de elaborarea de strategii şi la organizarea 

campaniilor de promovare pentru produsele/serviciile noi; 
f)  contactează noi clienţi şi le prezintă propuneri concrete de colaborare; 
g) Este responsabil de încasarea la termenele stabilite prin contracte a 

sumelor datorate de clienţi; 
h)  coordonează, îndrumă şi controlează modul de organizare şi 

desfăşurare a activităţii Agenţilor de Vânzări, astfel încât să asigure 
utilizarea eficientă a timpului de lucru; 

i)  urmăreşte permanent activitatea concurenţei; 
j)  urmăreşte culegerea informaţiilor comerciale care interesează firma şi 

întocmeşte rapoarte informative către Directorul Comercial; 
k) menţine permanent legătura cu Agenţii Comerciali din punctele de 

vânzare, solicitând informaţii despre stadiul activităţilor programate, 
activităţile în curs de desfăşurare, situaţiile nou create etc; 

l)  întocmeşte şi prezintă Directorului Comercial rapoarte cu propuneri și 
studii privind folosirea celor mai eficiente metode de îmbunătăţire a 
programului de vânzări şi de promovare a produselor/serviciilor noi, în 
funcţie de cerinţele pieţei; 

m)  propune şi implementează metode de reducere a costurilor; 
n)  participă la recrutarea, antrenarea şi dezvoltarea echipei de vânzări, în 

colaborare cu Compartimentul Resurse Umane; 
o)  identifică nevoile de instruire ale personalului aferent activităţii şi 

asigură formarea continuă a acestuia; 
p) analizează şi avizează programele de lucru lunare propuse de Agenţii 

de Vânzări şi le transmite Directorului Comercial la termenul stabilit la 
finalul fiecărei luni; 

q) stabileşte, conform structurii organizatorice şi ROF, sarcinile şi 
responsabilităţile personalului din subordine, în baza fişelor de post; 

r)  executa orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea 
strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării 
temeiului legal; 
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s) asigură participarea specialiştilor serviciului la fundamentarea strategiei 
societăţii şi la elaborarea programelor şi planurilor de dezvoltare a 
producţiei şi serviciilor; 

t) pregăteşte, procesează şi efectuează corect şi prompt cererile de 
ofertă sau comenzile ferme de materiale şi echipamente către furnizori 
precum şi celelalte documente necesare. Pregăteşte corect şi prompt 
documentele de aprobare a cererilor de ofertă sau comenzilor ferme 
acolo unde este necesară aprobarea Consiliului de Administraţie; 

u) negociază şi încheie contractele cu furnizorii aleşi, în mod eficient, 
stabilind de comun acord condiţiile de achiziţionare şi livrare, 
respectarea standardelor şi politicilor organizaţiei, şi asigură emiterea 
comenzilor conform termenilor contractuali; 

v) rezolvă eficient reclamaţiile furnizorilor sau contractorilor şi înaintează 
reclamaţii către aceştia în mod corect şi prompt atunci când este cazul; 

w) informează cu promptitudine departamentele/compartimentele vizate 
asupra sosirii mărfurilor comandate; 

Titlul VII – Departamentul Economic  

Art. 73 - Activitatea economică a societăţii este menită să asigure resursele financiare 
necesare desfăşurării activităţii societăţii, evidenţa valorică a patrimoniului acesteia 
precum şi controlul financiar de gestiune. 
 
Capitolul I - Control Financiar Preventiv (C.F.P.)- activitate externalizată  
 
Art.74. Activitatea de Control Financiar Preventiv se desfăşoară de auditori 
independenţi, colaboratori ai societăţii, cu respectarea prevederilor din  ORDONANŢA 
GUVERNULUI nr. 119 din 31 august 1999, republicată,  actualizată, privind controlul 
intern şi controlul financiar preventiv. 
 
 
Capitolul II – Controlorul operațional financiar 
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Art.75.- Controlorul operațional  financiar reprezintă una din funcţiile importante 
existente într-o societate, având ca sarcină principală coordonarea stabilirii obiectivelor 
financiare şi de afaceri ale companiei pe termen lung şi scurt, în concordanţă cu 
aşteptările acţionarilor. 

a) Este responsabil de corectitudinea înregistrărilor pe care le inițiază în sistemul 
bancar de plăți.  

b) Negociază dobânzi pentru contractele de depozit la termen cu băncile unde 
societatea are deschise conturi curente.  

c) Participă la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății împreună cu 
Directorul Economic și Dept. Contabilitate, pe baza datelor primite de la 
conducătorii compartimentelor/departamentelor societății. 

  d)Verifică documentele în care se consemnează operațiile ce se referă la drepturile și 
obligațiile patrimoniale ale societății, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte 
persoane juridice sau fizice,monitorizează și verifică legalitatea operațiunilor financiare 
efectuate de către angajații societății,elaborează situații și rapoarte pe baza inregistrărilor 
din Contabilitate conform solicitărilor instituțiilor abilitate și conducerii societății,urmărește 
scadențele facturilor de plată și recepția originalelor documentelor de plată împreună cu 
Dept. Contabilitate. 

Capitolul III – Șef Serviciu financiar/contabil 

Art. 76 – Atribuţiile principale 
Șeful Serviciului Financiar al societăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) participă la fundamentarea strategiei societăţii şi elaborează, fundamentat, 
programele şi planurile financiare ale acesteia; 

b) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii, îl supune 
aprobării organului de conducere competent; 

c) solicită, atunci când apar noi cerinţe, fonduri suplimentare, prin contractarea de 
credite la banca / băncile la care are deschise conturi; 

d) efectuează analize/studii privind cifra de afaceri, profitul obţinut, eficienţa 
fondurilor investite în producţie, evoluţia acumulărilor băneşti, structura 
cheltuielilor materiale etc.; 

e) propune preţurile şi tarifele corespunzătoare produselor şi serviciilor oferite 
clienţilor iar după aprobarea lor de către conducerea societăţii le pune în aplicare; 

f) efectuează, periodic, recalcularea volumului de mijloace circulante necesare şi 
propune măsuri de accelerare a vitezei de rotaţie a acestora; 

g) urmăreşte evoluţia stocurilor şi propune măsuri de încadrare în normativele 
mijloacelor circulante; 
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h) urmăreşte desfăşurarea operaţiilor de decontare cu furnizorii şi clienţii societăţii şi 
contactarea băncilor pentru încasarea la termen a contravalorii produselor livrate 
şi a serviciilor prestate; 

i) asigură, în condiţiile legii, elaborarea vărsămintelor la termen şi în cuantumul 
stabilit, a vărsămintelor ce se cuvin bugetului statului şi bugetului asigurărilor 
sociale de stat; 

j) realizează repartizarea profitului, cu respectarea prevederilor legii; 
k) înregistrarea şi prelucrarea facturilor, extraselor de cont, evidenţa plăţilor şi 

încasărilor; 

Art.77- În domeniul fiscal apribuţiile principale constau în: 
a) afectarea veniturilor şi cheltuielilor la exerciţiul financiar în care s-au angajat; 
b) evaluarea activelor la intrare, în funcţie de costul istoric (care are o determinare 

obiectivă şi este verificabil); 
c) evaluarea anuală – la inventarierea patrimoniului – la valoarea de utilitate 

(actuală) a tuturor activelor şi datoriilor; 
d) evidenţierea pierderilor latente, a datoriilor probabile şi a deprecierilor de valoare 

– la închiderea fiecărui exerciţiu – fără a ţine cont de eventualele plusvalori latente 
(din prudenţă) şi acţiuni probabile; 

e) repartizarea asupra rezultatului exerciţiului şi a costurilor perioadei, evidenţiate 
distinct faţă de costul produsului (cum ar fi cheltuielile generale de administraţie 
sau cheltuielile de desfacere); 

f) completarea şi transmiterea în termen a declaraţiilor fiscale; 
g) asigurarea efectuării la termen şi în cuantumul stabilit a vărsămintelor cuvenite 

bugetului statului; 
h) determinarea necesarului de credite pe anumite perioade; 
i) asigurarea restituirii la termen a împrumuturilor; 

Art. 78.- În domeniul întocmirii bugetelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) elaborarea, odată cu activitatea de previzionare, a sistemului de obiective 

bugetare; 
b) organizarea, coordonarea şi participarea la elaborarea bugetului societăţii; 
c) organizarea, coordonarea şi participarea la elaborarea bugetelor pe fiecare 

componentă procesuală ori structurală abordată ca centru de gestiune, alături de 
conducătorii acestora; 

d) urmărirea realizării obiectivelor, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor; 
e) centralizarea abaterilor înregistrate la nivelul bugetar al acestora, pentru fiecare 

centru de gestiune; 
f) rectificarea bugetelor; 
g) acordarea de asistenţă de specialitate centrelor de gestiune; 
h) stabilirea modalităţilor de motivare materială în funcţie de gradul de realizare a 

obiectivelor şi de gradul de implicare a salariaţilor la realizarea acestora; 
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Capitolul IV – Contabilul 
 
Art.79.- În domeniul contabil, principalele atribuţii sunt constituite din ansamblul 
proceselor cu ajutorul cărora se efectuează înregistrarea şi evidenţa valorică a resurselor 
materiale şi financiare ale societăţii în care scop îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 

a) este responsabil de efectuarea corectă şi la zi a înregistrării contabile a operaţiilor 
economico-financiare ale societăţii în ordine cronologică şi sistematică, potrivit 
legii; 

b) este responsabil de urmărirea periodică a stării financiare a conturilor în bănci şi 
efectuează punctajul cu extrasele de cont luând măsuri de corectare a 
eventualelor erori; 

c) elaborează bilanţul contabil, situaţia principalilor indicatori economico-financiari şi 
a analizei pe bază de bilanţ; 

d) colaborează cu administratorul ERP în vederea realizării unor norme de 
gestionarea în bune condiţii a bazei de date şi le aduce la cunoştinţa personalului; 

e) promovează instrumente de management prin costuri care să permită 
fundamentarea deciziilor în acest domeniu; 

f) este responsabil de evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, a stocurilor şi 
a obiectelor de inventar, a lucrărilor de investiţii, a furnizorilor, debitorilor, 
creditorilor, clienţilor; 

g) este responsabil de întocmirea balanţelor de verificare şi celelalte situaţii 
prevăzute de lege, analizează datele reflectate de acestea şi propune sau ia 
măsuri corective ce se impun; 

h) furnizează Institutului Naţional de Statistică datele necesare acestuia în vederea 
elaborării statisticilor privitoare la fenomenele de masă din natură şi societate; 

i) furnizează datele necesare întocmirii calculaţiilor de preţ şi efectuează aceste 
calculaţii în colaborare cu serviciul financiar; 

j) este responsabil de evidenta la zi şi în condiţiile prevăzute de lege registrele de 
contabilitate; 

k) organizează, clasează, îndosariază şi păstrează la arhivă toate documentele care 
stau la baza operaţiilor contabile; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate, potrivit legii. 
 
      Titlul VIII - Structuri de Specialitate Consultative 
       

Comitetele Consultative Organizate în cadrul Consiliului de 
Administrație 

           
Art.80. - Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 
3 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de 
recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, 
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directorilor, cenzorilor/auditorului intern şi personalului. Comitetele vor înainta consiliului, 
în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.  
 
Art.81. - Comitetul Consultativ de Audit -Comitetul de Audit este un comitet  
consultativ creat de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile 
legale(Legea 31/1990,ART 140^2 și OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a 
Întreprinderilor  Publice) și are următoarele atribuții(art.47din OUG.90/2008) 
 

a)  monitorizează procesul de raportare financiară; 

b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, 
și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale; 

c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor 
financiare anuale consolidate; 

d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, 
în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate. 

 

 Art.82 - Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare - atribuții 

a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al   consiliului de 
supraveghere 

b) elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere 
procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de 
membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere 

c) recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere 
candidați pentru funcțiile enumerate 

d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a 
altor funcții de conducere.  

 
 Art. 83 - Comisia de Monitorizare pentru Sistemul de Control Intern   Managerial  

 
              Comisia de Monitorizare a fost constituită în baza deciziei Directorului 
General al societății, nr.22 din data de 21.10.2019, având în vedere prevederile 
ordinului Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului Controlului 
Intern Managerial al entităților publice nr 600/2018. 

 
 Atribuțiile Comisiei de Monitorizare 

 
a) formulează propunerile de obiective generale anuale ale societății și le transmite 

spre analiză și aprobare conducerii societății,respectiv Directorului General; 
b) coordonează procesul de gestionare a riscurilor; 
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c) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și activităților la care se 
atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora; 

d) stabilește măsurile de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare a 
sistemului de control intern managerial; 

e) întocmeste situația sintetică a rezultatelor autoevaluării,prin centralizarea 
informațiilor din chestionarele de autoevaluare întocmite și transmise de 
conducătorii de compartimente; 

f) analizează și prioritizează riscurile semnificative ,care pot afecta atingerea 
obiectivelor generale ale funcționării societății,prin stabilirea limitelor de toleranță 
la risc,anual,aprobate de către Directorul General,care sunt obligatorii și se 
transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare; 

g) analizează si avizează procedurile de sistem și  procedurile operaționale și le 
trimite spre aprobare Directorului General; 

h) primește semestrial informări de la compartimentele societății,referitoare la 
progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii 
de control managerial intern,în raport cu programele adoptate; 

i) îndrumă compartimentele din societate în elaborarea măsurilor proprii  necesare 
pentru implementarea sistemului de control intern managerial; 

j) analizează în vederea aprobării,informarea privind monitorizarea performanțelor la 
nivelul societății,pe baza raportării anuale privind monitorizarea performanțelor, de 
la nivelul compartimentelor societății; 

k) analizează în vederea aprobării,informarea privind desfășurarea procesului de 
gestionare a riscurilor,elaborate de Subcomisia pentru gestionarea  riscurilor,pe 
baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor; 

l) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern  managerial, 
denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual; 

m) asigură transmiterea anuală către MADR ,în vederea informării și armonizării,a 
actelor administrative de constituire și modificare a Comisiei,inclusiv programele 
de dezvoltare elaborate și actualizate,în condițiile și la termenele prevăzute de 
Ordinul SGG privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice; 

n) asigură completarea și transmiterea în termenele prevăzute de Ordinul SGG 
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice ,a 
situației centralizatoare privind stadiul de implementare a sistemului de control 
intern managerial ,a situației sintetice a rezultatelor autoevaluării și a Raportului 
anual al Directorului General al societății asupra sistemului de control intern 
managerial; 
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o) asigură instruirea anuală a Secretariatului Comisiei și a personalului cuprins în 
diferite grupuri de lucru în cadrul Comisiei,pe problematica referitoare la sistemul 
de control intern managerial; 

p) analizează și aprobă procedura de funcționare a Comisiei, procedura de 
funcționare a secretariatului Comisiei, procedura de sistem privind activitatea 
Subcomisiei de gestionare ariscurilor,procedura de sistem privind managementul 
riscului. 

 

 Capitolul I – Dispoziții finale 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat prin aprobarea 
cu votul majorității Consiliului de Administrație la propunerea oricărui 
membru sau a Directorului General al societății; 

2. Propunerile de modificare a regulamentului vor fi comunicate în prealabil 
tuturor membrilor; 

3. Documentul final aprobat va fi publicat şi pe pagina de internet a SN Casa 
Română de Comerț Agroalimentar Unirea SA; 

4. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea CA nr   din data de    . 

         
 

 


