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NOTA INTRODUCTIVA 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, denumit în continuare R.O.F., este 
prin rolul său şi prin conținut prelungirea Statutului Societăţii întrucât detaliază şi 
completează prevederile acestuia. 

 R.O.F.-ul a fost elaborat în baza prevederilor Statutului Societăţii, a Legii                 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, ținând seama de 
Regulamentele Cadru de organizare şi funcționare a societăţilor comerciale, respectiv a 
institutelor naţionale de cercetare - dezvoltare precum şi a prevederilor R.O.F.-ului in 
vigoare ( în perioada elaborării prezentului Regulament ). 

 Au fost luate în considerare acte privind administrarea şi conducerea 
Societăţii, cum ar fi: Manualul Calității, în special "Procedurile Operaţionale” etc. 

 De asemenea, s-a ţinut seama de recomandările şi observaţiile Consiliului de 
Administraţie, ale inginerilor Şefi de Compartimente precum şi de alte recomandări 
în materie luate din legislaţia în vigoare şi din doctrina de management. 

 Organizarea procesuală structurală a IPROCHIM S.A. corespunde Organigramei 
Generale în vigoare. Relaţiile de subordonare ierarhică înscrise în organigramă 
corespund fie unor prevederi ale legii, fie hotărârilor Consiliului de Administraţie. 

 R.O.F.-ul cuprinde prezentarea detaliată a obiectului de activitate al Societăţii şi 
corespunzător acestuia se stabilesc obiectele de activitate ale Compartimentelor 
componente sau independente (pe baza unei pregătiri profesionale adecvate şi a unor 
abilități legale acordate Compartimentelor). 

 Realizarea obiectivelor, a atribuțiilor, competenţelor şi responsabilităţilor 
fiecărui Compartiment trebuie asigurată prin îndeplinirea sarcinilor şi 
atribuţiilor personalului de conducere şi de execuţie din respectivul 
Compartiment, în limitele competenţelor şi responsabilităţilor stabilite prin                 
R.O.F. 

 In baza obiectivelor de act ivi tate, a atr ibuti i lor, competen ţelor ş i  
responsabilităţilor prevăzute de R.O.F., Şefii de Compartimente întocmesc fişele 
posturilor detaliind şi, după caz, completând prevederile R.O.F. 

 Sunt prezentate sarcinile, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile numai pentru 
principalele funcţii din Anexa nr. 4 a Contractului Colectiv de Muncă. Potrivit aceleiaşi 
Note a fost lăsată şefilor ierarhici sarcina şi responsabilitatea de a stabili precis obligațiile şi 
drepturile pentru celelalte funcţii (prin fişele posturilor). 

 R.O.F.-ul se modifică sau se completează ori de câte ori apar schimbări în structura 
organizatorică, a sistemului de management sau în funcţionarea Societăţii, astfel încât 
conținutul R.O.F.-ului să corespundă realităţii. 

 Modificările şi completările R.O.F.-ului - aprobate de Consiliul de Administraţie - se trec în 
fişele cuprinse în Anexa nr. 3 a prezentului Regulament. 

 Se recomandă ca la începutul fiecărui an să se facă actualizarea R.O.F.-ului prin 
introducerea în corpul acestuia a modificărilor şi completărilor din anul precedent şi cuprinse 
în Anexa nr. 3. 

 Actualizarea R.O.F.-ului, inclusiv introducerea modificărilor şi completărilor la acesta, 
aprobate de Consiliul de Administraţie, se face, după caz, prin grija Oficiului Juridic, 
Compartimentului Resurse Umane (R.U.) şi a Compartimentului PR & Marketing, care 
vor lua măsurile corespunzătoare. 
 
 


