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PARTEA II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCTIONALĂ. 
 
 

Capitolul V – Structura organizatorică a societății 
 
 
Art. V.1.  Structura organizatorică, reprezentată grafic în "Organigrama 
generală", din Anexa nr.1 , a fost aprobată de Consiliul de Administraţie, prin 
delegare de atribuţii de către Adunarea Generală a Acționarilor, şi respectă 
principiile generale de organizare şi conducere ale unei societăți comerciale, dintre 
care cele mai importante sunt: 

1. Concretizarea distinctă a funcţiunilor societăţii care asigură realizarea 
obiectivelor firmei. Astfel, fiecare funcţiune în parte (producţie, comercială, 
financiar-contabilă, de personal etc.) constituie obiectul de activitate a cel puţin unui 
compartiment specializat. 

2. Divizarea activităţii pe compartimente în raport cu natura şi 
importanţa funcțiunilor societăţii, a volumului de muncă necesar realizării 
obiectivelor, precum şi a personalului de care se dispune. 

3. Unitatea de comandă, răspundere şi acţiune. Aceasta presupune că 
f iecare titular al unei funcţ i i  de conducere sau de execu ţ ie ş i  f iecare 
compartiment de producţie sau funcţional este subordonat nemijlocit unui singur şef, prin 
care se primesc toate sarcinile, asumându-şi în comun responsabilitatea realizării lor. 

4. Apropierea conducerii de activitatea de bază, conform căreia 
structura organizatorică are un număr cât mai redus de trepte ierarhice.  

Structura organizatorică a societăţii cuprinde, funcţie de rolul lor, 
organele de conducere de nivel superior şi ansamblul compartimentelor de producţie şi 
functionale: 

A. Organele de conducere şi de control ale societății: 
1.  Organele de conducere:  

- Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.), 
- Consiliul de Administraţie (C.A.), 
- Directorul General (D.G.), 
- Directorul General Adjunct (D.G.A.), 
- Directorul Economic (D.E.); 

2.  Organele de control:  
- auditorii financiari, 
- controlul managerial, 
- auditorii interni; 
B.  Compartimentele de producție: 

1.  În domeniul cercetare-dezvoltare:  
- Cercetare - Dezvoltare (C.D.); 

2.  În domeniul managementului de proiect: 
- Management de Proiect (M.P.); 

3.  În domeniul engineering-proiectare: 
- Procese/Instalații Tehnologice (P.I.Teh.), 
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- Procese/Instalații de Mediu  (P.I.M.), 
 - Procese/Instalații Termice (P.I.Ter.), 
 - Montaj Utilaje și Conducte (M.U.C.), 
 - Utilaje și Echipamente (U.E.), 
 - Construcții și Instalații (C.I.), 
 - Instalații Electrice (I.E.); 
4.  În domeniul certificării și inspecției: 
 - ADR, 
 - COV;  
5.  În domeniul tehnologiei informațiilor: 
 - IT & C; 

C.  Compartimentele funcţionale: 
 - Secretariat General (S.G.), 
 - Arhivare (Arh), 

- Financiar – Contabilitate (F.C.), 
- Administrativ – Achiziții (A.A.), 
- Sistemele de Management: S.M.C. (Calitate), S.M.M. (Mediu), S.M.S.S.O. 
(Securitate și Sănătate Ocupațională),  
- Oficiul Juridic (O.J.), 
- Resurse Umare (R.U.), 
- PR & Marketing (P.R.M.); 
D. Alte structuri organizatorice: 
- Consiliul de Direcție (C.D.), 
- Consiliul de Validare Tehnică (C.V.T.). sau Consiliul Experților Tehnici (C.E.T.) 

 
 

Capitolul VI - Orqanele de conducere și de control ale societătii 
 
 

Secțiunea 1. Orqanele de conducere 
 

§ 1. Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.) 
 
Art. VI.1.  Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, 
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. 
  Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. 
  Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel 
mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. 
 
Art. VI.2. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea 
generala ordinara este obligata:  

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza 
rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze 
dividendul; 

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;  
c) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, 

precum si sa revoce auditorul financiar; 
d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de 

administratie; 
e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie; 
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f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de 
activitate, pe exercitiul financiar urmator; 

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor 
unitati ale societatii; 

h) sa numeasca si sa revoce presedintele consiliului de administratie sau 
directorul general al societatii; 

i) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care 
este ceruta aprobarea adunarii generale ordinare. 
 
Art. VI.3. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar 
a se lua o hotarare pentru:  

a) schimbarea formei juridice a societatii; 
b) mutarea sediului societatii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii; 
d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, 

reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul 
constitutiv nu se prevede altfel; 

e) prelungirea duratei societatii; 
f) majorarea capitalului social; 
g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; 
h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; 
i) dizolvarea anticipata a societatii; 
j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator 

in actiuni nominative; 
k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; 
l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; 
m) emisiunea de obligatiuni; 
n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru 

care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 
 
Art. VI.4. Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate 
ori este necesar. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la 
publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.  

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de 
zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor 
adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in 
convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de 
administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de 
acestia. 

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului 
constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. 

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul 
sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social. 

Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la 
publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti 
actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si 
actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii 
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cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor 
propuse pentru functiile respective. 
 
 
Art. VI.5. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior 
convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul 
constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii 
generale, la data mentionata in convocatorul initial. 

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora 
pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintii nu s-ar putea tine.A doua adunare 
generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare. 

Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in 
instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul de intrunire va putea fi redus la 8 
zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
 
Art. VI.6. Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la 
cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea generala 
va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 
de zile de la data primirii cererii. 
 
Art. VI.7. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara 
prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de 
vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de 
cvorum, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand 
hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.  

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este 
necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din 
numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor 
reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt 
luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de 
modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a 
capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a 
societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de 
actionarii prezenti sau reprezentati. 
 
Art. VI.8. Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu 
au fost publicate in conformitate cu prevederile legale sau statutare, cu exceptia cazului 
in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a 
opus sau nu a contestat aceasta hotarare. 

Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata 
indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii 
prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea 
actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele 
referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal va 
fi trecut in registrul adunarilor generale. 
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Art. VI.9. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in 
termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si 
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau statutului sunt 
obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 
 
Art. VI.10. Prevederile prezentului regulament referitoare la Adunarea Generală a 
Acționarilor se completează cu celelalte prevederi legale ori statutare aplicabile. 
 

§ 2. Consiliul de Administrație ( C.A.) 
 
Art. VI.11. Societatea este administrata de catre consiliul de administratie compus 
din 5 administratori. Consiliul de Administraţie este subordonat A.G.A. 

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii sunt 
reeligibili. 

Presedintele consiliului de administratie al societatii este numit si revocat 
de adunarea generala ordinara a actionarilor.  

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la 
acesta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor 
societatii. 
 
Art. VI.12. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a 
actionarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre 
membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari. Pe durata 
indeplinirii mandatului,administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. 
In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul 
individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.    

Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara 
a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este 
indreptatit la plata unor daune-interese. 

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, 
consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la 
intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Daca vacanta determina scaderea 
numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata 
adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai 
consiliului de administratie.In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de 
a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a 
desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, 
care sa faca numirile necesare.   

Prevederile prezentului regulament privind alegerea si revocarea 
administratorilor, drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu celelalte dispozitii 
ale actelor normative privind societatile comerciale si piata de capital. 

Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi şi director 
general al societăţi. 
 
Art. VI.13. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. 
Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza 
asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe 
ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea, 
convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. 
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In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat 
sa dea curs unei astfel de cereri. 
  
 
  Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa 
administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin 
decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va 
tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi 
se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.  

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde 
numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si 
opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de 
catre cel putin un alt administrator. 

Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice 
intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. 
Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.  
 
Art. VI.14. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara 
prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului. Membrii consiliului de 
administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului doar de catre alti membri ai sai. 
Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. 

Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii 
membrilor prezenti.  

Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de 
paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie 
care este, in acelasi timp, director al societatii. 

In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot 
decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa. 
 
Art. VI.15. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor 
necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor 
rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. 

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu 
pot fi delegate directorilor:  

a)  stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 
b)  stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii 

financiare; 
c)  numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; 
d)  supravegherea activitatii directorilor; 
e)  pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si 

implementarea hotararilor acesteia; 
f)  introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, 

potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei; 
g)  reprezentarea societatii in raporturile cu tertii si in justitie, prin presedintele 

sau; 
h)  stabilirea modului de organizare a activitatii directorilor.  
 Consiliul de administratie are și urmatoarele competente, după caz, fără a se 

limita la acestea: 
a)  avizează organizarea de compartimente sau după caz, reorganizarea lor, 

în cadrul structurii organizatorice aprobate, în scopul realizării obiectului de activitate; 
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b)  angajează şi concediază personalul societății şi stabileşte drepturile şi 
obligaţiile acestuia; 

 
c)  aprobă structura organizatorică a Societăţii, informează A.G.A. despre 

aceasta şi aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcționare al societăţii prin care se 
stabilesc şi atribuţiile, competențele şi responsabilitățile personalului societăţii pe 
compartimente; 

d)  elaborează proiectul de buget al societăţii pe anul în curs, precum şi 
programul de activitate, pe care-I supune aprobării A.G.A.; 

e)  întocmeşte rapoarte anuale de administrare şi gestiune pe care !e prezintă 
Adunării Generale a Acţionarilor; 
 f)  ține corect şi păstrează registrele societăţii cerute de Legea 31/1990;  

g)  poate delega unuia sau mai multor membri ai săi, împuterniciri pe 
probleme limitate; 
 h)  stabileşte strategia şi tacticile de marketing; 

i)  administratorii răspund solidar de stricta îndeplinire a îndatoririlor ce care 
legea şi statutul societăţii le impun; 
 j)  administratorii răspund faţă de Societate pentru actele îndeplinite de 
directori sau de personalul încadrat, pentru dauna care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi 
exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor. 

k)  administratorii sunt obligaţi să ia parte la toate Adunările Generale ale 
Societății și la Consiliile de Administrație. 
 
Art. VI.16. Consiliul de administrație poate delega atribuțiile sale cu excepția celor 
prevăzute de lege ori statutul societății. 

 Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu terti si in justitie. 
Consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau. 
   Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in 
raporturile cu directorii. 
 
Art. VI.17. Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel 
putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu 
elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea 
administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului, sau cu nominalizarea de 
candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod 
regulat rapoarte asupra activitatii lor. 

Cel putin un membru al fiecarui comitet trebuie sa fie administrator 
neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai 
din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa 
detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. Crearea unui 
comitet de audit in cadrul consiliului de administratie este obligatorie. 
 
Art. VI.18. Delegarea conducerii societatii unuia sau mai multor directori este 
obligatorie. Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de 
administratie din partea adunarii generale a actionarilor. Directorii pot fi numiti dintre 
administratori sau din afara consiliului de administratie. 

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii 
societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor 
exclusive rezervate de lege sau de statut consiliului de administratie si adunarii 
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generale a actionarilor. Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea 
activitatii directorilor.  

Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la 
conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie in mod 
regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere. 

Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul 
in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata 
unor daune-interese. 
 
Art. VI.19. Prevederile prezentului regulament referitoare la Consiliul de Administrație 
se completează cu celelalte prevederi legale ori statutare aplicabile. 
 

§ 3. Directorul General ( D.G.) 
 
Art. VI.20. Consiliul de Administraţie deleagă Directorului General conducerea, 
organizarea, reprezentarea şi gestionarea activităţii Societăţii, îndeplinind obiectivele şi 
criteriile de performanţă, aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor, prevăzute în 
Anexa nr. 1  la contractul de mandat. 

Directorul General reprezintă societatea comercială în raporturile cu terţii, 
purtând răspunderea pentru modul în care înfăptuieşte actele de conducere a societăţii. 

Activităţile, respectiv compartimentele, aflate nemijlocit în subordinea 
Directorului General sunt cele înscrise în "Organigrama Generală" a               
IPROCHIM S.A. 
 
Art. VI.21. Directorul General are, în principal, următoarele obligaţii:   

- asigură conducerea activităţilor societăţii, a coordonării şi controlului acesteia în 
ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în vederea atingerii 
obiectivelor şi criteriilor stabilite prin contractul de mandat, 

- îndeplineşte obiectivele şi criteriile de performanţă prevăzute în Anexa nr. 1 la 
contractul de mandat; obiectivele și criteriile de performanță pot fi modificate cu acordul 
părților la sfârșitul fiecărui an și se corelează în timpul unei execuții bugetare cu Bugetul 
de Venituri și Cheltuieli ori de câte ori acesta se modifică; 

- duce la îndeplinire, întocmai şi în termenele stabilite a hotărârilor Adunării 
Generale a Acţionarilor şi a deciziilor Consiliului de Administraţie; 

- asigură managementul şi funcţionarea societăţii; aplică direcţiile principale de 
activitate şi de dezvoltare ale societăţii stabilite de Consiliul de Administraţie; 

- prezintă Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale, în fiecare lună, un 
raport privind nivelul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor contractului de mandat şi 
ori de câte ori este necesar, informaţii privind situaţia economico-financiară a societăţii 
comerciale, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii 
la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie, precum şi alte documente 
solicitate; 

- prezintă Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale, la încheierea 
exerciţiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta  ale 
contractului de mandat, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, raportul 
cenzorilor/auditorilor şi raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare; 

- ia masurile necesare în vederea prezentării spre aprobare a Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli în termen legal şi prezintă Consiliului de Administraţie, la începutul 
fiecărui an, proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi programul de investiţii pentru 
anul următor;  
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- propune modificarea structurii organizatorice şi funcționale a societății; 
- asigură controlul financiar şi juridic al tuturor activităţilor din cadrul societăţii; 
- asigură auditarea sistemului de control intern şi a sistemului de management; 
- prospectează oportunităţile de afaceri cu parteneri interni şi externi în vederea 

maximizării profitului; 
- propune includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de 

Administraţie şi prezintă fundamentările aferente acestora; 
- angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; 

negociază contractele individuale de muncă şi participă la negocierea Contractului 
colectiv de muncă; 

- acordă recompense şi stabileşte sancțiuni disciplinare, după caz, și la 
propunerea conducătorilor de compartimente; 

- aprobă concediile de odihnă ale personalului; 
- are responsabilitatea asigurării calității serviciilor furnizate de societate 

conform sistemului calităţii; 
- încheie acte juridice, în numele şi pe seama Societăţii, în limitele împuternicirilor 

acordate de către Consiliul de Administraţie; 
- dezvoltă şi promovează imaginea societăţii; 
- conduce în mod integrat sistemul calitate – mediu – securitate şi sănătate 

ocupaţională; 
- ia măsurile necesare pentru realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

aprobat al Societăţii;  
- coordonează activitatea specifică desfăşurată de directorii societăţii, numiţi 

potrivit legii; 
- stabileşte măsuri operative privind protecţia muncii, cunoaşterea de către 

salariaţi a normelor de sănătate şi securitate a muncii, a normelor de protecţia mediului 
şi asigurarea pazei operatorului economic;  

- încheie asigurarea pentru răspundere profesională; 
- înştiinţează Consiliul de Administraţie cu privire la neregulile constatate cu 

ocazia îndeplinirii atribuţiilor sale; 
- înştiinţează Consiliul de Administraţie şi pe cenzori sau auditori, după caz, cu 

privire la situaţia în care, într-o anumită operaţiune, el personal sau soţia sau rudele ori 
afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interese contrare 
intereselor societăţii şi se obligă să nu ia parte la nici o deliberare referitoare la această 
operaţiune; 

- să nu înstrăineze, respectiv, să nu dobândească bunuri către sau de la 
societatea comercială, având o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete 
ale societăţii; 
 
Art. VI.22. Directorul General poate delega, în conditiile legii, o parte din 
atribuţiile sale şi din autoritatea sa, altor persoane din conducerea societăţii. 
 
Art. VI.23. Directorul General dispune de orice alte prerogative stipulate prin lege, 
statutul societăţii comerciale, ori de alte delegări de competenţă din partea Consiliului 
de Administraţie. 
 

§ 4. Directorul General Adjunct ( D.G.A.). 
 
Art. VI.24. Directorul General Adjunct asigură conducerea operativă a societăţii, pe 
durata absenţei Directorului General, în limitele delegării de autoritate date de acesta, 
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precum şi conducerea operativă a activităţilor şi compartimentelor aflate nemijlocit în 
subordonarea sa. 

Directorul General Adjunct este numit de către Consiliul de 
Administraţie şi este subordonat Directorului General. 

Directorul General Adjunct are în subordonarea sa activităţi, respectiv 
compartimente, conform "Organigramei Generale" a IPROCHIM S.A. 
 
Art. VI.25. Atribuţiile, competentele şi responsabilităţile Directorului General Adjunct, 
în principal, sunt următoarele: 

- propune modificarea structurii organizatorice şi funcționale a compartimentelor 
aflate în subordinea sa; 

- propune numirea sau revocarea conducătorilor din compartimentele 
subordonate; 

- organizează, îndrumă şi controlează întreaga activitate a compartimentelor din 
subordine; 

- stabilește şi urmăreşte respectarea unei discipline de colaborare între 
compartimente pentru realizarea integrală a atribuțiilor proprii precum și a disciplinei de 
colaborare dintre compartimentele subordonate si celelalte compartimente ale societăţii; 

- propune pentru compartimentele subordonate încadrarea pe posturi a 
persoanelor competente, instruite şi specializate domeniului în care lucrează; 

- urmăreşte modul în care sunt folosite resursele umane şi stabilește necesarul 
acestora funcţie de prospectarea pieţii şi de comenzile ferme sau în perspectivă, 

- stabileş te măsuri adecvate pentru îndeplinirea obliga ţ i i lor 
contractuale; 

- propune premieri şi măsuri disciplinare pentru personalul în subordine; 
- avizează concediile de odihnă ale conducătorilor din compartimentele 

subordonate; 
- conduce elaborarea programului anual de investiţii ale societăţii; 
- semnează în numele și pentru Directorul General, în limitele mandatului 

acordat de acesta. 
 

§ 5. Directorul Economic ( D.E.). 
 
Art. VI.26. Directorul economic are rolul de a organiza şi conduce activităţile 
economico-financiare ale societății. 

Directorul economic este numit în funcţie de către Consiliul de 
Administraţie şi este subordonat nemijlocit Directorului General. 

Directorul economic are în coordonarea şi subordonarea sa activităţi şi 
compartimente conform "Organigramei Generale" a IPROCHIM S.A. 
 
Art. VI.27. Principalele atribuții competenţe şi responsabilităţi ale Directorului 
Economic sunt: 

- organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in 
mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile 
legale in vigoare;  

- asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului 
patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau 
reglementarile interne ale societatatii;  
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- organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea 

imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, 
contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si 
altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in 
vigoare;  

- urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului 
(prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, 
intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); 

- organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile 
si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care 
exercita acest control; 

- determină şi urmăreşte indicatorii financiari de performanţă ai societăţii; 
- raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, 

in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de 
inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare;  

- raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul 
lor in cadrul societatii; pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si 
functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in 
acestea; 

- raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul 
activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute 
de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; 

- organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului 
financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de 
valorificare a rezultatelor inventarierii; 

- raspunde de evidenta formularelor cu regim special;  
- organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;  
- raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de 

casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin 
alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub 
aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;  

- asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul 
statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 

- supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul 
programului informational;  

- supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;  
- asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite 

de legislatia in vigoare; 
- efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in 

consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor;  
- realizează rapoarte de specialitate către instituţii publice şi rapoarte de analiză 

tip cost-beneficii; 
- este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu 

problemele referitoare la activitatea serviciului; 
- este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de 

competenta serviciului;  
- avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, 

decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul;  
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- participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; 
- intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine 

si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;  
- reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; 
- raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la 

termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;  
- raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune 

masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; 
- raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul 

serviciului pe care il coordoneaza; 
- raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 

82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari 
legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;  

- raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii 
prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. 
 

Secțiunea 2. Organele de control 
 

§ 1. Auditorii financiari. 
 
Art. VI.28.  Situatiile financiare ale societatii sunt auditate de catre auditori financiari - 
persoane fizice sau persoane juridice - in conditiile prevazute de lege.   
  Adunarea generala va aproba situatiile financiare anuale numai daca 
acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari. 

Prevederile prezentului regulament referitoare la atribuţiile, competenţele 
şi responsabilităţile, modalitățile de lucru, incompatibilităţile, precum şi alte drepturi şi 
obligaţii ale auditorilor financiari se completează cu celelalte prevederi legale ori 
statutare aplicabile.  
 

§ 2. Controlul managerial. 
 
 

§ 2.1. Auditul public intern 
 
Art. VI.30. Audit public intern este activitatea funcțional independentă și obiectivă, de 
asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile 
societății; ajută societatea să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică 
și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului 
riscului, controlului și proceselor de guvernanță. 

Conducătorul Compartimentului de audit public intern este responsabil 
pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit. 

 
Art. VI.31. Obiectivul general al auditului public intern în societate îl reprezintă 
îmbunătățirea managementului acesteia și poate fi atins, în principal, prin:  

- activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor 
probante, efectuate în scopul de a furniza entităților publice o evaluare independentă a 
proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță; 

- activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească 
procesele guvernanței în entitățile publice, fără ca auditorul intern să își asume 
responsabilități manageriale. 



22 

 

 
Art. VI.32. Atribuțiile Compartimentului de audit public intern sunt:  

- elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară 
activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităților publice subordonate, respectiv 
aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia; 

- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o 
perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; 

- efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 
management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme 
cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; 

- informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul 
entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora; 

- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate 
din activitățile sale de audit; 

- elaborează raportul anual al activității de audit public intern; 
- în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat 

conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate; 
- verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind 

conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entitățile publice 
subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate și poate iniția măsurile corective 
necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză. 

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților din societate. 
   
Art. VI.33. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, 
fără a se limita la acestea, următoarele:  

- activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică 
din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către 
beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă; 

- plățile asumate prin angajamente bugetare și legale ori din fondurile europene; 
- administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau 

închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ - 
teritoriale; 

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 
unităților administrativ - teritoriale; 

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a 
titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; 

- alocarea creditelor bugetare; 
- sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; 
- sistemul de luare a deciziilor; 
- sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 
- sistemele informatice.  

 
Art. VI.34. Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit 
public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza 
evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, 
precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului societății, prin consultare cu entitățile 
publice ierarhic superioare, ținând seama de recomandările Curții de Conturi a 
României și ale organismelor Comisiei Europene; activitățile care prezintă în mod 
constant riscuri ridicate trebuie să fie auditate, de regulă, anual. 
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Conducătorul societății aprobă anual proiectul planului de audit public 
intern. 
 
Art. VI.35. În realizarea misiunilor de audit auditorii interni își desfășoară activitatea 
pe bază de ordin de serviciu, emis de șeful Compartimentului de audit public intern, 
care prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul și durata auditului public intern, 
precum și nominalizarea echipei de auditare. 
 
Art. VI.36. Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de către Directorul 
General, cu avizul conducătorului Compartimentului de audit public intern. 

Recunoașterea competențelor profesionale dobândite de auditorul intern 
se realizează potrivit legii.  

Pentru auditorii interni care nu sunt funcționari publici selectarea și 
stabilirea drepturilor și obligațiilor se fac în concordanță cu regulamentele proprii de 
funcționare a societății, precum și cu prevederile legii. 

Auditorii interni trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și 
independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor prezentei legi și 
potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern. 

Prevederile prezentului regulament referitoare la atribuţiile, competenţele 
şi responsabilităţile, modalitățile de lucru, incompatibilităţile, precum şi alte drepturi şi 
obligaţii ale personalului cu atribuții de auditor intern se completează cu celelalte 
prevederi legale ori statutare aplicabile. 
 

§ 2.2. Controlul Financiar Intern 
 
Art. VI.37. Activităţile de control financiar intern sunt în subordinea nemijlocită a 
Directorului General. 
 
Art. VI.38. Atribuţiile, competenţele şi răspunderile controlului financiar intern, sunt în 
principal următoarele: 

- efectuarea controlului gestionar de fond la toate gestiunile Societăţii; 
- întocmește anual programul de control financiar intern defalcat pe 

trimestre şi îl supune aprobării Directorului General; 
- efectuează acţiunile de control conform normelor şi legilor în vigoare; 
- urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, contravenţionale sau penale, 

precum şi stabilirea răspunderii materiale sau civile, după caz, a celor vinovaţi şi 
asigură recuperarea pagubelor aduse avutului Societăţii; 

- prezintă ori de câte ori este necesar, auditorilor financiari, informări asupra 
activităţii în vederea eliminării deficienţelor; 

- prezintă la cerere, cel puţin o dată pe an, Adunării Generale a Acţionarilor un 
raport asupra activităţii controlului financiar intern în vederea stabilirii măsurilor 
pentru îrnbunătățirea acestei activităţi. 
 
Art. VI.39. Prevederile prezentului regulament referitoare la atribuţiile, competenţele 
şi responsabilităţile, modalitățile de lucru, incompatibilităţile, precum şi alte drepturi şi 
obligaţii ale personalului cu atribuții de control managerial se completează cu celelalte 
prevederi legale ori statutare aplicabile. 
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Capitolul VII – Compartimentele de producție ale societătii 

 
 

Secțiunea 1. Principii generale de organizare și funcționare 
 
Art. VII.1. Activităţile de producţie ale Societății sunt asigurate în principal de 
compartimentele de producție precum şi de unele compartimente de specialitate, 
toate aflate nemijlocit în subordinea Directorului General sau a Directorului General 
Adjunct. 

Compartimentele de producție sunt structurate pe domenii de activitate, 
sunt compartimente complexe de producţie, fiecare compartiment având program de 
încasări şi cheltuieli, precum şi program de proiectare propriu. 

IPROCHIM S.A. are unul sau mai multe conturi în bancă însă în 
evidenţele interne ale societăţii pot fi create subconturi în funcție de necesitățile 
tehnice. 
 
Art. VII.2. Prin compartimentele de producţie se realizează totalitatea lucrărilor şi 
serviciilor care sunt părţi constituente ale obiectului de activitate al Societății. 

Fiecare compartiment poate desfăşura activități pentru care are 
abilitare internă sau externă de la organe îndreptățite prin lege şi dispune de personal 
de specialitate cu pregătire corespunzătoare. 

Fiecare compartiment își poate stabili modalităţile de desfăşurare a 
activităţii specifice, cu respectarea reglementărilor interne ale Societății şi în strictă 
corelare cu politica economică şi comercială a societăţii, stabilită de A.G.A., precum şi 
cu strategia şi tacticile de marketing stabilite de către Consiliul de Administrație. 
 
Art. VII.3. In funcţionare, fiecare compartiment de producție respectă și 
următoarele principii şi limite de competență: 

- programul propriu de încasări şi cheltuieli se elaborează în acord cu 
bugetul de venituri și cheltuieli şi cu programul de proiectare stabilite la nivelul 
Societăţii, 

- managementul şi politica de personal ale Compartimentului se stabilesc astfel 
încât acesta să funcționeze ca o entitate rentabilă economic ţinând seama şi de 
interesul general al Societății, 

- evidenţa financiară proprie urmăreşte principalii indicatori care conduc la 
obţinerea unui profit brut din activitatea de bază: surse (venituri din activitatea de 
bază); necesar (cheltuieli directe şi indirecte la nivelul ș); profit (din activitatea de bază), 

- programul lunar de proiectare şi situaţia rezultatelor activităţii, se elaborează de 
către Societatea IPROCHIM în concordanță cu elementele furnizate de către fiecare 
compartiment de producţie, după care, în limitele valorii totale stabilite de Societate 
pentru fiecare compartiment, acesta poate face corectarea programului de proiectare 
propriu, 

- fluxul de producţie respectă traseul: comandă - contract - lansare  f işe 
programare -  e laborare  lucrare  în  cadru l  compartimentelor de specialitate 
- avizare în cadrul C.V.T şi emitere certificat de calitate - predare lucrare pe bază de 
proces verbal către client. 
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Art. VII.4. In fiecare compartiment, plata veniturilor salariale lunare se face în acord 
cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, funcție de 
realizarea programului lunar de proiectare şi de realizarea încasărilor lunare. 
 

Secțiunea 2. Domeniul cercetare - dezvoltare 
 

§ 1. Compartimentul Cercetare – Dezvoltare ( C.D.). 
 
Art. VII.5. In cadrul Compartimentului se elaborează în colaborare cu alte 
compartimente din Societate: documentaţii de cercetare-dezvoltare (studii, proiecte, 
analize, evaluări etc.). 
 
Art. VII.6. FuncțiiIe de conducere şi execuţie din cadrul Compartimentului sunt: 

- Şef compartiment, 
- proiectant inginer chimist. 

 
Secțiunea 3. Domeniul managementului de proiect 

 
§ 1. Compartimentul Management de Proiect ( M.G.P.). 

 
Art. VII.7. Compartimentul  este structurat corespunzător asigurării evidenţei şi 
urmăririi contractelor, lansării lucrărilor, urmăririi şi evidenţei productiei.  
  Compartimentul  este condus de un Şef Compartiment şi are 
subordonarea nemijlocită în conformitate cu "Organigrama Generală" a                 
IPROCHIM S.A. 

In cadrul Compartimentului se elaborează în colaborare cu alte 
compartimente din Societate: documentaţii de proiectare (studii, oferte. proiecte, 
analize, caiete de sarcini, evaluări, documentaţii de licitaţie etc.) având în profilul de 
activitate următoarele tipuri de activități și lucrări: 

- întocmirea contractelor de proiectare cu clienţii interni şi externi, precum 
şi a actelor adilrionale la aceste contracte; 

- ţinerea evidenţei contractelor (analitic şi sintetic) într-un "Scadenţar"; 
- introducerea în calculator a datelor legate de comandă, contract, acte 

adiţionale, fişă de programare, proces-verbal de predare a lucrării; 
- colaborarea cu responsabilii de lucrări în vederea realizării obligaţiilor 

contractuale; 
- urmărirea derulârii contractelor; 
- întocmirea şi transmiterea corespondenţei contractuale; 
- lansarea lucrărilor, respectiv eliberarea numerelor de contract, a 

numerelor pentru fişele de programare, introducerea în circuit a fişei de 
programare, multiplicarea şi difuzarea fişei către compartimentele de 
producţie; 

- întocmirea procesului verbal de predare a lucrărilor; 
- urmărirea restituirii proceselor verbale de către responsabilul de lucrare şi 

transmiterea acestuia către Compartimentul Financiar - Contabilitate; 
- informarea asupra situaţiei acoperirii cu lucrâri a societăţii şi a compartimentelor 

de producţie; 
-  informare asupra realizăr i lor lunare pe Societate ş i  compartimente; 
- întocmirea lunară a evidenţei producţiei marfă; 
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- verificarea, înregistrarea şi centralizarea situaţiei producţiei neterminate pe 
Societate şi compartimente; 

- întocmirea programului de proiectare lunar şi difuzarea lui către 
ccompartimente. 

- organizarea evidenţei şi monitorizării ofertelor. 
- analiză economico-financiară 
- deviz general 
- documentatii pentru obţinerea de credite bancare, conform metodologiei băncii 
- analize comparative de oferte 
- plan de afaceri pentru constituirea de societăţi mixte, pentru privatizări 
- analiză diagnostic financiară 
- evaluare afaceri prin metode de randament, evaluări de întreprinderi, de 

proprietăţi industriale, de active şi de mijloace fixe independente  
- alte activităţi complementare. 
Personalul din cadrul Compartimentului poate participa la: 
- elaborarea şi revizuirea standardelor, normativelor ş i prescripţiilor 

privind analizele economice şi evaluările 
- efectuarea de analize de eficientă economică pentru toate etapele de proiectare 

cuprinse în faza preinvestiţională a proiectelor de investiţii (studii de oportunitate, 
prefezabilitate şi fezabilitate) 

- acordarea de asistenţă tehnică și consultanţă, specifice domeniilor de activitate, 
de natura celor arătate mai sus. 

Alte atribuţii şi responsabilităţi, domeniile de activitate aferente 
Compartimentului sunt prezentate detaliat în Manualul Calităţii, vol. 2, Proceduri 
Operaţionale - Documentul PO-EC-04.2 
 
Art. VII.8. FuncțiiIe de conducere şi execuţie din cadrul Compartimentului sunt: 

- Şef compartiment, 
- subinginer proiectant mecanic 
- economist. 

 
Secțiunea 4. Domeniul engineering - proiectare 

 
§ 1. Compartimentul Procese / Instalații Tehnologice ( P.I.Teh.). 

 
Art. VII.9. In cadrul Compartimentului se elaborează integral, sau în 
colaborare cu alte compartimente din Societate, documentaţii de proiectare (studii, 
proiecte, bilanţuri energetice, analize, oferte, manuale operare/instrucţiuni de lucru), 
documentaţii pentru evaluări de risc, licitatii, avize, acorduri, autorizaţii, norme, standarde, 
etc din domeniile: 

- automatizarea instalatiilor chimice 
- automatizarea instalaţiilor termo-energetice de pe platformele chimice sau din 

alte industrii 
- automatizări instalaţii tehnologice diverse, utilizarea calculatorului în conducerea 

proceselor tehnologice 
- produse de sinteză fină 
- detergenţi solizi şi lichizi - sinteză şi condiţionări 
- pesticide şi insecticide organo-fosforice şi produse tiocarbamice 
- coloranti şi pigmenți organici intermediari pentru coloranţi, lacuri şi vopsele 
- răşini sintetice, acizi naftenici, nitroderivati, aminoacizi - apă oxigenată, peroxizi 
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- tanaţi, furfurol, alcool etilic (de fermentalie) 
- nitroderivati, produşi acrilici, antioxidanti, aminoacizi, amine 
- acid salicilic, acid acetilsalicilic, acid formic şi oxalic, acid acetic, acid benzoic, 

oţet (de fermentaţie), acetat de sodiu 
- acizi graşi, oleină, glicerină, ulei de oase, gelatină alimentară - plastifianţi, 

poliesteri, produse epoxidate, mercaptani 
- mangal de retortă, produse de piroliză a lemnului 
- cărbuni activi alimentari, medicinali 
- medicamente de sinteză, condiţionări de medicamente, produse de biosinteză 
- GPL (gaze petroliere lichefiate) 
- modemizare depozitare produse petroliere 
- staţii distribuţie produse petroliere 
- proiectare laboratoare (centrale, uzinale pe sector, staţii centrale termice şi staţii 

tratare ape, pentru instalaţii şi puncte de cercetare). 
- fire şi fibre poliamidice 
- recuperări de deşeuri poliamidice, caprolactamă 
- fire şi fibre poliesterice, granule poliesterice; fire şi fibre poliacrilice 
- sulfură de carbon, acid adipic, schimbători de ioni 
- anvelope (fabricare, reşapare) 
- articole tehnice de cauciuc: benzi transportoare, furtunuri, curele, garnituri mase 

plastice, ţevi, plăci şi granule din PVC, folii semifabricate din PE, saci și pungi din PE, 
produse injectate, produse sintetizate 

- sodă calcinată şi produse sodice 
- săruri anorganice diverse (bicarbonat de sodiu, sulfat de aluminiu carbonat de 

potasiu, carbonat de Ca) 
- pigmenti anorganici (roşu de fier, galben crom, oxid verde de crom) 
- acid azotic, azotit şi azotat de sodiu - acid fosforic şi produse fosfatice 
- acid sulfuric, depozite de acid sulfuric - uree, metanol, site moleculare, zeoliţi 
- oxigen, azot, argon 
- îngrâșâminte de fosfor şi azot (complexe, simple). 

Personal din compartiment poate participa la expertize tehnice şi poate 
acorda asistentâ tehnică în domeniile enumerate mai sus. 

Alte atributii şi responsabilităţi, domeniile de activitate aferente 
Compartimentului sunt prezentate detaliat în Manualul Calității, vol. 2, Proceduri 
Operationale - Documentul PO-T1-04.2. 
 
Art. VII.10. Funcţiile personalului de conducere, a celui cu sarcinni speciale şi ale 
personalului de execuţie din Compartimentului sunt: 

- Şef compartiment, 
- verificator de specialitate, 
- responsabil de lucrare, 
- proiectant inginer chimist, 
- tehnician proiectant. 

 
§ 2. Compartimentul Procese / Instalații de Mediu ( P.I.M.). 

 
Art. VII.11. Compartimentul asigură elaborarea documentaţiilor şi prestarea serviciilor 
aferente rezolvării oricărei probleme cu caracter ecologic, de protecţie, conservare şi 
reabilitare a mediului ambiant. 
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ln cadrul Compartimentului se realizează în exclusivitate sau în colaborare 
cu unităţi de cercetare sau proiectare, din ţară sau din străinătate, lucrări din profilul de 
activitate al acestuia. 

In profilul Compartimentului intrâ elaborarea următoarelor tipuri principale 
de lucrări: 

- stabilirea şi elaborarea tehnologiilor de depoluare, precum și proiectarea 
instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor procese; 

- reproiectarea proceselor de fabricaţie poluante şi elaborarea de soluţii pentru 
ecologizarea acestora; 

- realizarea cercetărilor şi elaborarea proiectelor pentru sisteme multi-
detectie în timp real, precum şi metodele de investigare, analiză şi control 
corespunzătoare; 

- proiectarea sistemelor de prognozare, supraveghere, avertizare şi 
interventie (system monitoring) pentru evaluarea sistematică a dinamicii 
caracteristicilor calitative şi cantitative ale factorilor de mediu (apă, aer, sol, subsol); 

- elaborarea studiilor de impact, bilanturilor de mediu, evaluării riscului, 
documentaţiei pentru elaborarea acordului de mediu sau autorizaţiei de funcţionare, 
documentaţie pentru stabilirea obligaţiilor de mediu în caz de privatizare, lichidare, 
vân'zarea unor societăţi, obiective, activităţi, sau în orice alt caz în care legislaţia prevede 
în mod obligatoriu evidenţierea acestor obligatii; 

- elaborarea oricăror analize, studii, investigatii analitice pentru evaluarea 
impactului unor activităţi trecute, prezente sau viitoare, asupra mediului 
înconjurâtor, 

- acordarea de consultantă, scrisă sau verbală, inclusiv asistenţă tehnică 
în direcţiile enumerate mai sus; 

- elaborarea proiectelor de dedurizarea şi demineralizarea apei. 
In acest compartiment se realizează și acţiuni privind: 

- ofertarea lucrărilor specifice, 
 - obţinerea comenzilor aferente lucrărilor din profilul de activitate al 
Compartimentului, 
 - încheierea contractelor, derularea acestora şi încasarea facturilor pentru 
produsele livrate clienților; 

- ţinerea evidentei economice, financiare şi organizatorice la nivelul 
Compartimentului. 

Compartimentul asigură activitatea de verificare şi avizare a documentaţiei 
elaborate, precum şi a serviciilor prestate în cadrul C.V.T. sau la nivel de C.V.T. 
Compartiment. 

Potrivit "Organigramei Generale" a Societăţii pentru Compartimentul 
Protecţia Mediului, relaţiile funcţionale sunt de subordonare ierarhică directă şi 
de colaborare cu alte compartimente ale Societăţii. 

Compartimentul este condus de un Şef de Compartiment şi are 
subordonarea nemijlocită în conformitate cu "Organigrama Generală" a                 
IPROCHIM S.A. (Anexa nr. 1). 

In lipsa Şefului de compartiment, activitatea Compartimentului este 
condusă şi coordonată tehnic şi organizatoric de către locţiitorul său. 

Locţiitorul Şefului de compartiment este şi Consilier de Specialitate pentru 
"Protecţia Mediului" care are, pe lângâ atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile 
specifice şi pe acelea de verificare a lucrărilor elaborate în compartiment. 

Responsabilitatea verificării revine şi celorlalţi verificatori de 
specialitate ai Compartimentului. 
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Alte atribuţii şi responsabilităţi aferente Compartimentului, structura 

competenţele şi funcționarea C.V.T.- Compartiment sunt prezentate detaliat în Manualul 
calității, Vol. II, "Proceduri operaționale - Documentul PO-MO-04.2. 
 
Art. VII.11. Funcţiile personalului de conducere, ale celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de execuţie din compartiment sunt: 

- Şef compartiment, 
- verificator de specialitate, 
- responsabil de lucrare, 
- proiectant inginer chimist, 
- tehnician proiectant. 

 
§ 3. Compartimentul Procese / Instalații Termice ( P.I.Ter.). 

 
Art. VII.12. In cadrul Compartimentului se elaborează integral sau în colaborare cu 
alte compartimente din Societate şi /sau cu alte institute de specialitate documentaţii 
tehnico - economice de proiectare (studii, analize, oferte, proiecte, caiete de 
sarcini, manuale de operare / instrucţiuni de lucru), documentaţii de licitaţie, 
documentaţii pentru obtinerea de avize, acorduri etc. 

Personal din Compartiment poate participa la expertize tehnice şi poate 
acorda asistentă tehnică la cerere. 

Personal din Compartiment participă la elaborarea standardelor, 
normativelor şi prescripţiilor tehnice pentru realizarea instaiaţiilor şi conductelor 
termoenergetice şi tehnologice. 

Domeniile la care se referă lucrările elaborate în cadrul Compartimentului 
sunt: 

- Centrale energetice termice şi electrice de termoficare pentru abur, apă 
fierbinte, apă caldă, pentru procese tehnologice şi încâlzire; 

- Instalatii termice industriale: 
- cu agenti organici (ulei mineral, diphyl) 
- cu grupuri Diesel-electrice de sigurantâ; 
- pentru tratare condens; 
- pentru recuperare resurse energetice reziduale rezultate din procese 
tehnologice; 
- pentru reducere presiune şi temperatură abur; 
- pentru reducere presiune şi răcire gaze industriale; - puncte termice; 
- instalatii de cogenerare; 
- dispecerate energetice; 
- cooperări şi integrări energetice zonale industrial-urbane;  

- Gospodării complete de: 
- combustibil, carburanti, lubrifianţi; 
- colectare, recuperare condens; 
- aer comprimat tehnic şi instrumental inclusiv agregate de uscare aer; 
- compresoare de gaze tehnice (CO2, NH3, CH4, N2, etc.);  

- Instalatii pentru industria frigului: 
- instalaţii frigorifice cu absorbţie, compresie sau ejec-Je, inclusiv proiecte 
pentru utilaje componente; 
- instalaţii de producere gheaţă blocuri, sfărâmată, cochilii sau fulgi; 
- patinoare artificiale; 
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- camere termostate, camere de congelare şi refrigerare inclusiv 
pentru produse alimentare; 
- pompe de căldură (industriale); 
- baterii de aer condiţionat; 
- depozite pentru stocarea amoniacului lichid pănâ la 1000 mc cu 
rezervoare sub presiune sau fără presiune; 

- Montaj de conducte de transport fluide energetice, lichide și gaze tehnologice 
chimice. Conductele pot fi uzinale, extrauzinale, urbane intra / extra vilan etc., pentru: 

- diametre de conducte până la 0 2000 mm; 
- presiuni : de la vid înaintat până la 300 bar; 
- temperaturi: de la -50°C până la +600°C; 
- materiale de confecţie: oţeluri, oteluri aliate şi înalt aliate, metale 
neferoase, materiale ceramice, materiale plastice, cu protecţii antiacide; 

- Insotiri de conducte şi sisteme manşonate. 
- Izolatii termice şi protecţii anticorozive interioare şi/sau exterioare. 
- Lucrâri de protectie ecologică: 

- coşuri de dispersie gaze de ardere; 
- reţinere SOx şi NO, din gazele de ardere; 
- insonorizare fonică cu izolatoare şi /sau amortizoare de zgomot; 
- incinerare deşeuri şi ape industriale uzate cu recuperarea căldurii 
reziduale. 
De asemenea, în cadrul Compartimentului se elaborează integral 

sau în colaborare cu alte compartimente din Societate şi/sau cu alte instituţii de 
specialitate: studii, analize de ofertă, oferte, proiecte tehnice sau în fază unică, detalii 
de execuţie, caiete de sarcini, documentatii de licitatie sau pentru obtinerea de 
avize şi acorduri, manuale de operare sau instructiuni de lucru etc., în profilul 
specialitătii: 

- centrale termice pentru apă caldă pânâ la 1 MW 1.2. - puncte termice locale, 
- gospodării de combustibil lichid uşor pentru centrale termice pânâ la 2,4 MW 
- instalaţii interioare de încălzire pentru construcţii civile şi industriale 
- instalaţii de ventilare pentru construcţii civile şi industriale, inclusiv 

alimentarea cu agenţi termici 
- instalaţii de climatizare tehnologice, de confort, camere curate, inclusiv, 
- alimentarea cu agenţi termici de încâlzire şi răcire 
- surse termice de încalzire şi răcire 
- scheme tehnologice de automatizare 
- documentaţii de avizare (dosare preliminare) şi proiecte de execuţie a 

gazelor naturale. 
In cadrul Compartimentului se elaborează integral sau în 

colaborare cu alte compartimente din Societate şi/sau cu alte instituţii de 
specialitate: studii, analize de ofertă, oferte, proiecte tehnice sau în fază unică, detalii 
de execuţie, caiete de sarcini, documentatii de licitatie sau pentru obtinerea de 
avize şi acorduri, manuale de operare sau instructiuni de lucru etc., în profilul 
specialitătii: 

- centrale termice pentru apă caldă pânâ la 1 MW 1.2. - puncte termice locale 
- gospodării de combustibil lichid uşor pentru centrale termice pânâ la 2,4 MW 
- instalaţii interioare de încălzire pentru construcţii civile şi industriale 
- instalaţii de ventilare pentru construcţii civile şi industriale, inclusiv 

alimentarea cu agenţi termici 
- instalaţii de climatizare tehnologice, de confort, camere curate, inclusiv 
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- alimentarea cu agenţi termici de încâlzire şi răcire 
- surse termice de încalzire şi răcire 
- scheme tehnologice de automatizare 
- documentaţii de avizare (dosare preliminare) şi proiecte de execuţie a 

gazelor naturale. 
Personal de proiectare din Compartiment poate participa la:  

- elaborarea de normative, prescripţii, metodologii si instrucţiuni de exploatare, în 
domeniile specifice de activitate; 

- verif icări  ş i  expertize tehnice, în domeniile de specialitate 
- efectuarea de bilanturi termice. 

Alte atribuţii şi responsabilităţi, domeniile de activitate aferente 
Compartimentului sunt prezentate detaliat în Manualul Calităţii, vol. 2, Proceduri 
Operaţionale - Documentul PO-TM-04.2. 
 
Art. VII.13. Funcţiile personalului de conducere, a celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de execuţie din Compartiment sunt: 

- Şef compartiment, 
- verificator de specialitate, 
- responsabil de lucrare, 
- proiectant inginer chimist, 
- tehnician proiectant, 
- desenator. 

 
§ 4. Compartimentul Montaj Utilaje si Conducte ( M.U.C.). 

 
Art. VII.14. In Compartiment se elaborează integral, sau în colaborare cu alte 
compartimente din Societate şi/sau cu alte instituţii de specialitate documentaţii de 
proiectare (studii, proiecte, analize, oferte), documentaţii pentru licitaţii, etc din 
domeniile: 

- activităţi de montaj instalaţii complexe (montaj utilaje şi conducte pentru toate 
diametrele şi materialele specifice, scheme izometrice, izolaţii utilaje și conducte, detalii 
suporturi, detalii piese speciale etc.) 

- mecanizări de depozite, instalaţii de transport produse solide. 
Personal din Compartiment poate participa la expertize tehnice şi poate 

acorda asistentâ tehnică în domeniile enumerate mai sus. 
In Compartiment se elaborează documentaţii pentru avizare ISCIR 

(C8; C15; C20), documentaţii pentru "Cărţi tehnice", documentaţii pentru dezafectări. 
Personal din Compartiment poate participa la elaborarea standardelor, 

normativelor și prescripţiilor tehnice privind reaiizarea instalatiilor cu specific chimic şi 
petrochimic. 

Alte atribuţii şi responsabilităţi, domeniile de activitate aferente 
Compartimentului (M) sunt prezentate detaliat în Manualul Calităţii, vol. 2, Proceduri 
Operaţionale - Documentul PO-M-04.2. 
 
Art. VII.15. Funcțiile personalului de conducere, a celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de executie din Compartiment sunt: 

- Şef compartiment, 
- verificator de specialitate, 
- responsabil de lucrare, 
- proiectant inginer mecanic, 
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- inginer geolog 
- tehnician proiectant, 
- desenator. 

 
§ 5. Compartimentul Utilaje și Echipamente ( U.E.). 

 
Art. VII.16. In cadrul Compartimentului se elaborează integral sau în colaborare cu 
alte compartimente din Societate sau din alte unităţi specializate, documentaţii de proiectare 
tehnico-economice pentru utilaje tehnologice nestandardizate cu mecanisme, cum ar fi: 

- maşini și utilaje destinate realizării proceselor de amestecare şi reacţie în fază 
lichidă şi solidă; 

- maşini şi utilaje pentru procese de mărunţire şi granulare; 
- maşini şi utilaje pentru procese de uscare, calcinare, ardere etc. - maşini şi 

utilaje de ridicat şi transport; 
- maşini şi utilaje cu mecanisme specifice industriei cauciucului, firelor și 

fibrelor chimice, industriei uşoare; 
- utilaje pentru dozare, stocare; 
- ejectoare; 
- instalaţii de comandă interblocare și automatizare, electrică, pneumatică sau 

hidraulică aferente utilajelor proiectate în secţie; 
- cisteme pe pneuri; 
- răcitoare cu aer; 
- focare, cuptoare, arzătoare; 
- utilaje pentru protectia mediului; 
- utilaje pentru industria alimentară; 
- utilaje de tip schimbător de căldură; 
- cazane recuperatoare încadrate în procesele din industria chimică, 

cazane pentru producerea difilului fierbinte; 
- utilaje de tip coloană pentru procese de distilare, fractionare, rectificare, etc., în 

forme constructive diverse; 
- utilaje de tip recipient stabile sau mobile, cu ax vertical sau orizontal, cu sau 

fără presiune, sau amestecător cu destinaţii funcționale diverse;  
- rezervoare pentru stocarea lichidelor, cilindrice, cu ax vertical, sau orizontal; 
- rezervoare pentru stocarea gazelor (gazometre sau similare); 
- utilaje pentru transportul fluidelor: cisteme CF, izocontainere, recipiente 

transportabile; 
- dispozitive de siguranţă cu membrane de rupere; 
- actionări hidraulice; 
- utilaje pentru separarea suspensiilor în lichide sau gaze; 
- utilaje pentru stocarea lichidelor (rezervoare depozit cu ax vertical sau orizontal) 

şi pentru stocarea gazelor (gazometre, vase tampon sub presiune, inclusiv utilajele 
aferente acestora, necesare pentru refrigerare sau încâlzire); 

- aparate de tip recipient cu sau fără amestecător, destinate operaţiilor de 
stocare, omogenizare - reacţie, colectare, etc. 

- construcţii metalice diverse; 
- aparate pentru uscarea produselor statice sau în mişcare, generatoare 

de gaze, cazane pentru producerea difilului fierbinte; 
- utilaje specifice industriei anvelopelor şi articolelor tehnice din cauciuc, 

mase plastice. 
In cadrul Compartimentului se execută machete, modele și utilaje, alte 

lucrări de microproducţie. 
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Art. VII.17. Funcţiile personalului de conducere, a ceiui cu sarcini speciaie si a 
personalului de execuţie din Compartiment sunt: 

- Şef compartiment, 
- verificator de specialitate, 
- responsabil de lucrare, 
- proiectant inginer mecanic, 
- tehnician proiectant, 
- desenator. 

 
§ 6. Compartimentul Construcții și Instalații ( C.I.). 

 
Art. VII.18. In cadrul Compartimentului se elaborează integral sau în colaborare cu alte 
compartimente din Societate: documentatii de proiectare (studii, proiecte, 
analize, oferte, evaluări), documentaţii pentru licitatii, avize, acorduri, documentaţii de 
"Plan general, topo, drumuri şi căi ferate", "Arhitectură" şi "Rezistenţă - Construcţii" etc. 
 Aceste documentatii se elaborează în mod curent, pentru lucrări de 
constructii şi instalatii specifice industriei chimice şi, după caz, diverse lucrări de 
construcţii și instalatii, nespecifice acestei industrii. 

In profilul de activitate al Compartimentului intră specialităţile: construcţii, 
instalaţii electrice interioare şi exterioare, instalaţii interioare de apă-canal, 
instalații hidro şi reţele de apă-canal etc. in care sunt cuprinse, în principal, următoarele 
tipuri de lucrări: 

- documentaţii de construcţii (rezistentă şi arhitectură) la toate fazele de 
proiectare, indiferent de materialul de construcţie pentru toate obiectivele 
solicitate de beneficiari: lucrări industriale şi civile, instalaţii în aer liber, magazii şi 
depozite, silozuri, buncăre, turnuri de râcire, bazine rezervoare, decantoare, estacade 
pentru conducte, cabluri sau benzi transportoare, fundaţii de echipamente şi utilaje 
statice sau dinamice, căi de rulare pentru instalaţii de ridicat şi transport, canale 
pentru conducte sau cabluri, rampe, platforme şi schelete de sustineri de instalatii, 
utilaje şi echipamente în construcţie metalică, poduri basculă, remize CF, foişoare de 
pază etc. 

- documentații pentru alimentarea cu apă potabilă, apă industrialâ, apă de 
incendiu şi apă recirculată a consumatorilor civili sau industriali, pentru alimentarea cu 
apă a consumatorilor vitali (castele de apă, panouri de reversiune etc.), pentru  
distribuţia apei de orice categorie, la consumatori, pentru colectarea, canalizarea şi 
evacuarea la emisar a diverselor categorii de ape uzate sau meteorice, pentru 
instalatii sanitare interioare !a orice consumator, pentru instalaţii interioare de 
alimentare cu apă şi canalizare a consumatorilor industriali ( apă potabilă pentru 
consum menajer sau industrial, apă industrială, apă incendiu, apă recirculată, instalatii 
de hidrofor ), pentru instalaţii de epurare ape uzate menajere, 

- documentaţii pentru: aviz / autorizaţie de gospodărire a apelor; optimizarea 
dezvoltării şi functionării instalatiilor de alimentare cu apă şi canalizare din cadrul 
platformelor industriale; conducerea prin dispecer a alimentării şi distribuţiei apei pe 
platformele industriale; instalaţii de îmbunâtățire a calităţii apei ( instalaţii de 
deznisipare, instalatii de decantare, instalatii filtrare, instalatii de dezinfectare, instalatii 
de răcire );  

- documentații pentru instalatii pentru transportul şi distribuţia apei la 
consumatori, staţii de pompare a apei, instalaţii pentru înmagazinarea apei; instalaţii de 
canalizare menajeră; instalaţii de canalizare ape meteorice şi ape uzate curate;  
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- instalatii de canalizare ape uzate chimic impure; - sisteme de drenare generală 
a incintelor; 

- expertize tehnice şi documentaţii (rezistenţă şi arhitectură) pentru lucrările de 
reparaţii, consolidări, modificări, etc., la construcţii din beton armat, metal şi zidărie. 

- documentaţii pentru lucrâri de Îmbunătătire a terenului de fundare; 
- documentaţii pentru lucrări de protectie anticorozivă ïa elementele de construcţii 

(rezisténtă şi arhitectură); 
- documentaţii pentru lucrări de izolaţii termice şi hidrofuge; 
- documentaţii privind mobilierul necesar dotării unităţilor economice; 
- întocmirea de relevee de construcţie; 
- documentaţii privind amenajări de spaţii expozitionale, protocol, 

amenajare peisagistică a teritoriului, coloristică faţade, firme la unitătile economice; 
- documentaţii pentru lucrările de plan general la toate fazele de proiectare, 

amenajare teren în plan şi pe verticală, drumuri, platforme şi căi ferate uzinale, inclusiv 
lucrările de artă aferente (podeţe, ziduri de sprijin, etc.) măsurători topografice; 

- documentaţii privind lucrări de reparaţii şi modernizări ale sistemelor rutiere şi 
căilor ferate existente; 

- documentari tehnice pentru obţinerea avizelor, autorizațiilor şi acordurilor: 
urbanism, căi ferate, construcţii; 

- documentaţii tehnice pentru reglementarea juridică a incintelor 
industriale; 

- urmărirea specială a comportării în timp a construcțiilor aflate în conditii 
deosebite de exploatare sau de teren; 

- asistentâ tehnică la executia lucrărilor de constructii; 
- consulting, verificare şi avizare de proiecte de construcţii specifice întocmite de 

terţi. 
Alte atribuţii şi responsabilităţi, domeniile de activitate aferente 

Compartimentului sunt prezentate detaliat în Manualul Calităţii, vol. 2, Proceduri 
Operationale - Documentul PO-Cj-04.2 

 
Art. VII.19. Functiile personalului de conducere, a celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de execuție din Compartiment sunt: 

- Şef compartiment, 
- verificator de specialitate, 
- responsabil de lucrare, 
- arhitect, 
- conductor arhitect, 
- proiectant inginer construcții, 
- proiectant inginer instalații, 
- proiectant inginer chimist, 
- subinginer instalații, 
- tehnician proiectant, 
- desenator. 
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§ 7. Compartimentul Instalații Electrice ( I.E. ). 
 
Art. VII.20. Compartimentul elaborează integral sau în colaborare cu alte 
compartimente din Societate: documentaţii de proiectare (studii, proiecte, 
analize, oferte, evaluări, manuale de operare / instrucţ iuni de lucru), 
documentatii pentru licitaţii, avize, acorduri, autorizatii, caiete de sarcini, etc. având 
în profilul specialității: 

- alimentarea cu energie electrică din SEN a consumatorilor industriali 
- distribuţia energiei electrice pe platformele industriale 
- instalaţii electrice la consumatori (în medii normale sau cu pericol de explozie) 

și anume: 
- instalatii de forţă 
- instalatii de iluminat (normal şi de sigurantâ, pentru interior şi exterior) 

- instalatii de paratrăsnet și de legare la pământ 

- actionări electrice 
- electrotermie 
- compensarea factorului de putere, 

- documentaţii pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a echipamentelor şi 
instalatiilor montate în medii cu pericol de explozie;  

- documentaţii de uzinare pentru tablouri electrice; 
- actionâri electrice, instalatii de comandă şi interblocări la linii tehnologice; 
- optimizarea dezvoltării şi funcţionării surselor de energie electrică si acoperirea 

optimă a curbei de sarcină a consumului pe platformele industriale; 
- alimentarea consumatorilor vitali (grupuri Diesel, baterii de acumulatoare) 
- conducerea prin dispecer a alimentării și distributiei energiei electrice la 

consumatorii industriali 
- impactul instalatiilor energetice asupra mediului 
- siguranţa în funcţionare a instalaţiilor ţinând seama de fiabilitatea 

echipamentelor din staţiile electrie şi a retelelor electrice de transport şi distribuţie; 
- functionarea sigură şi economică atât a sistemului uzinal de distribuţie în 

ansamblu, cât şi a instalaţiilor componente ale acestuia, referitor la: - insularizarea 
centralelor electrice uzinale, 

- siguranţa, disponibilitatea şi mentenanţa instalaţiilor energetice în ansamblu şi a 
componentelor acestora 

propuneri de instalaţii energetice cu performanţe superioare si de măsuri de 
îmbunătătire a celor existente, 

- mentinerea parametrilor de calitate în sistemul uzinai (reglaj putere reactivă, 
regim deformant etc.) 

- instalaţiile de automatică, protecţie şi reglaj necesare în sistemul uzinal 
- optimizarea consumurilor energetice 

Personal din Compartimentul (11) poate participa la: 
- elaborarea şi revizuirea standardelor, normativelor ş i prescripţiilor 

privind realizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice; 
- efectuare de analize de eficientă economică pentru toate etapele de 

proiectare cuprinse în faza preinvestiţională a proiectelor de investiţii (studii de 
oportunitate, prefezabilitate și fezabilitate); 

- activităţi de asistenţă tehnică şi consultanţă, specifice domeniilor de 
activitate. 
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Alte atribuţii, competenţe și responsabilităţi, domeniile de activitate 
aferente Compartimentului sunt prezentate detaliat în Manualul Calităţii, vol. 2, 
Proceduri Operaţionale - Documentul PO-11-04.2. 
 
Art. VII.21. Functiile personalului de conducere, a celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de execuție din Compartimentul (Cj) sunt: 

- Şef compartiment, 
- verificator de specialitate, 
- responsabil de lucrare, 
- arhitect, 
- conductor arhitect, 
- proiectant inginer construcții, 
- proiectant inginer instalații, 
- proiectant inginer chimist, 
- subinginer instalații, 
- tehnician proiectant, 
- desenator. 

 
Secțiunea 4. Domeniul certificării și inspecției 

 
§ 1. Organismele de certificare și de inspecție A.D.R.  

 
Art. VII.22. Organismul de certificare / de inspecție A.D.R. este un compartiment, 
autorizat să funcţioneze prin Ordin al Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri, privind aplicarea în traficul intern a prevederilor Acordului 
European referitor la transportul internaţional de mărfuri periculoase. 

Organismul de certificare / de inspecție A.D.R. este în subordinea 
nemijlocită a Directorului General. 

Operaţiile şi/sau lucrările necesare pentru realizarea activităţilor specifice 
se efectuează prin centre autorizate ale IPROCHIM S.A. 

Organismul de certificare / de inspecție A.D.R. realizează activităţile 
specifice necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor de efectuare a transportului rutier al 
mărfurilor periculoase. 

Activităţile specifice necesare sunt: 
 agrearea unităţilor care efectuează proiectarea şi avizarea proiectelor şi 
agrearea unităţilor care efectuează constructia şi amenajarea - repararea 
structurilor specializate ale vehiculelor care transportă mărfuri periculoase 
(conform ADR) 
 omologarea şi autorizarea conform ADR a suprastructurilor specializate 
 agrearea unităţilor care efectuează proiectarea şi avizarea proiectelor şi 
agrearea unităţilor care efectuează construcția;  repararea ambalajelor, inclusiv a 
celor tip recipient, destinate mărfurilor periculoase 
 omologarea şi autorizarea conform ADR a ambalajelor inclusiv a celor de 
tip recipient destinate mărfurilor periculoase 
 inspecţiile tehnice periodice pentru suprastructurile specializate şi după caz, a 
ambalajelor 
 avizarea fişelor de siguranţă tip pentru substanţe sau grupe de substante 
prevăzute de ADR elaborate de producător sau de alţi operatori 
 avizarea activităţilor de ambalare, etichetare, depozitare şi expediere a 
mărfurilor periculoase, în conformitate cu cerinţele ADR 
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instruirea şi atestarea personalului implicat în activităţile legate de transportul 
rutier al mărfurilor periculoase. 

Tipurile de suprastructuri specializate ale vehiculelor ce transportă 
mărfuri periculoase conform ADR sunt: 

 rezervoare-cisternă fixe și demontabile 
 containere 
 stelaje pentru butelii și butoaie 
 stelaje pentru containere tip recipient sau tip cutie 
 buncăre pentru produse pulverulente. 

Organismul de certificare / de inspecție A.D.R. desfăşoară activităţile 
prevăzute la pct.4 pe baza prescripţiilor tehnice specifice în conformitate cu prevederile 
Acordului European, referitor la transportul rutier intemaţional al mărfurilor periculoase. 
Condiţiile tehnice specifice sunt prevăzute în standardele și actele normative aplicabile. 
 
Art. VII.23. Functiile personalului de conducere, a celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de execuție din Compartimentul sunt: 

- Şef compartiment, 
- analist servicii client, 
- responsabil de lucrare, 
- proiectant inginer mecanic, 
- inspector ADR, 
- secretar economic, 
- tehnician proiectant. 

 
§ 2. Compartimentul C.O.V. ( C.O.V. ). 

 
Art. VII.24. Societatea desfăşoară într-un colectiv separat şi activităţi vizând limitarea 
compuşilor organici volatili (COV) aferente depozitelor şi punctelor (staţiilor) de 
încârcare-descărcare, conform Certificatului de recunoaştere emis de Ministrul 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, în baza legislației aplicabile 
pentru inspectia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul 
limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, 
descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină. 
 
Art. VII.25. Functiile personalului de conducere, a celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de execuție din Compartimentul sunt: 

- Şef compartiment, 
- proiectant inginer mecanic, 
- tehnician mecanic. 

 
Secțiunea 5. Domeniul tehnologiei informațiilor 

 
§ 1. Compartimentul IT & C ( IT&C ). 

 
Art. VII.26. Compartimentul Informatică include şi Centrul de Training IPROCHIM 
(CTI), fiind deservit de acelaşi personal. 

Compartimentul Informatică are în componenţa sa grupe de lucru în 
funcţie de natura activitătii: 

 SGBD - Sisteme informatice şi baze de date 
 APIE - Analiză - programare, implementare, evaluare etc. 
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 CADD - Proiectare şi grafică asistată 
 TDM - Management documentaţie tehnică 
 DTP - Birotică şi procesare color 
 SO - Intreţinere şi administrare S.O. 
 SERVICE - Integrare/modernizare echipamente / 7etei--. service 

Centrul de training IPROCHIM realizează următoarele cursuri: 
- Cursuri S.O. (reţea şi locale) 
- Cursuri DTP (Birotică şi procesare color) 
-  Cursuri  CADD (Grafică  ş i  proiectare asistată  pe calculator) 
- Cursuri simulare tehnologică pentru industria chimică 
- Cursuri utilizare aplicaţii disponibile în IPROCHIM 

Compartimentul A.I. este condus de un Şef de Compartiment şi este 
subordonat nemijlocit Directorului General. 

Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile principale ale 
Compartimentului, sunt: 

- Implementarea sistemului informationai IPROCHIM ca un sistem 
informatic integrat, întretinerea, administrarea, dezvoltarea sistemului informatic 
IPROCHIM. 

- Elaborarea, coordonarea şi executia de planuri (proiecte) directoare de 
informatizare pentru societate, aprobate de Consiliul de Administrație. 

- Dotarea IPROCHIM cu sisteme / aplicatii informatice, aprobat de Consiliul de 
Administratie. 

- Dotarea IPROCHIM cu echipamente de tehnică de calcul şi comunicații (IT & 
C), componente, materiale service şi materiale consumabile speciale. 

- Asigurarea managementului software în IPROCHIM (sisteme, aplicaţii sau 
componente). 

- Asigurarea managementului echipamentelor IT&C în societate (reţele de 
calculatoare, sisteme de calcul, echipamente etc.). 

- Asigurarea managementului documentaţiei de proiectare informatizate. 
- Implementarea / dezvoltarea de sisteme / aplicaţii informatice proprii sau 

achiziţionate. 
- Utilizarea de aplicatii de inginerie (CAE) de proiecte şi grafică (CADD), de 

informatică generală şi birotică (DTProc), baze de date 5i comunicatii 
electronice. 

- Instalarea, întretinerea şi administrarea sistemelor de operare (S.O.). 
- Instalarea, întretinerea, dezvoltarea şi administrarea echipamentelor de calcul 

de comunicaţii digitale şi a reţelelor de calculatoare.  
- Integrarea din componente şi modernizarea sistemelor de calcul. 
- Intreţinerea şi administrarea sistemului de management documentaţie de 

proiectare (DTM). 
- Pregătirea personalului IPROCHIM în domeniile IT, SC, CADD, DTProc, 

aplicaţii informatice specializate. 
- Prestarea de servicii informatice. 
- Crearea şi întretinerea paginii WEB - IPROCHIM. 

 
Art. VII.27. Functiile personalului de conducere, a celui cu sarcini speciale şi ale 
personalului de execuție din Compartimentul sunt:  
 - Şef Compartiment 
 - Analist programator / Analist programator BD 
 - Analist / Programator 



39 

 

 - Proiectant sisteme informatice 
 - Analist 
 - Inginer sistem / Administrator sistem 
 - Inginer service 
 - Operator sistem / Operator CAD 
 - Tehnician echipamente. 
 
 

Capitolul VIII – Compartimentele funcționale ale societătii 
 

§ 1. Compartimentul Secretariat General ( S.G. ). 
 
Art. VIII.1. Compartimentul Secretariat General:  

- asigurâ activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a 
corespondentei precum şi expedierea acesteia la destinatar, după rezolvare 

- răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor create 
şi deţinute în arhivă  

- întocmește nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor şi celorlalte 
materiale preconstituite, create în Societate, precum şi indicatorul termenelor de 
păstrare a documentelor. 

- răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la folosirea şi evidenta 
ştampilelor 

- asigură activitatea de informatii pentru public 
Art. VIII.2. Funcţiile de conducere şi execuţie în Compartimentul (S.G.) sunt: 

- asistent manager 
- secretara 
- sofer. 

 
§ 2. Compartimentul Financiar - Contabilitate ( F.C. ). 

 
Art. VIII.3. Compartimentul Financiar Contabilitate (FCo) este în subordinea 
nemijlocită a Directorului Economic. 

Compartimentul (FCo) are în componenţa sa după natura activităţii, 
următoarele compartimente: 
 - Biroul Financiar cu activitâti privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli 
(BVC) urmărea realizării prevederilor BVC finantarea investitiilor, 
 - Biroul Contabilitate având ca principale activităţi: Contabilitea generală și  
Evidenţa capitalului social, 

- Biroul Control Financiar Preventiv având ca obiectiv controlul financiar 
preventiv la nivelul Societăţii pentru angajarea patrimonială cu persoane juridice. 

Potrivit "Organigramei Generale" a Societăţii pentru Compartimentul 
(Fco) relaţiile funcţionale sunt de subordonare ierarhică directă şi de colaborare cu alte 
compartimente ale Societăţii. 

Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile principale ale 
Compartimentului (FCo) sunt: 

- asigură prin planul financiar ş i de trezorerie fondurile necesare 
Societăţii; 

-  efectuează  calcule de fundamentare a indicatori lor economici, 
corelaţi cu indicatorii financiari privind: producţia marfă vândută şi încasatâ; veniturile, 
mijloacele circulante şi alţi indicatori economici şi financiari; 
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- întocmeşte, când este cazul, planul de credite şi de casă pe care le depune 
la banca finanţatoare; 

- ia măsuri ïmpreunâ cu centrele şi compartimentele Societăţii pentru reducerea 
costurilor, recalcularea normativului de mijloace circulante şi posibilitatea de mărire a 
vitezei de rotaţie a acestor mijloace; 

- răspunde de realizarea integrală şi la timp a planului financiar propunând 
măsuri eficiente de recuperarea pierderilor; 

- colaborează la eliminarea imobilizărilor financiare; 
- asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia Societăţii fatâ de 

bugetul de stat şi alte obligaţii faţă de terţi; 
- urmăreşte şi încasează toate facturile pentru produsele livrate; 
- asigură ş i răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului privind 

drepturile salariale ale personalului; 
- întocmeşte proiectul planului de finanţare-creditare a investiţiilor şi se 

ocupă de celelalte operaţiuni financiare în derularea investiţiilor; 
- urmăreşte permanent circulaţia documentelor de decontare cu banca, 

analizează lunar volumul facturilor neîncasate şi stabileşte măsurile corespunzătoare 
pentru a accelera ritmul încasârilor; 

- răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune conditii a contabilităţii valorilor 
patrimoniale; 

- asigură efectuarea corectă ş i la timp a înregistrârilor contabile 
privind: fondurile fixe şi calculul amortizârii acestora; mijloace circulante, 
cheltuieli de productie sau circulaţia şi calculul conturilor, investitiile, rezultatele 
financiare; 

- asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea 
patrimoniului şi ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a 
fost păgubit; 

- organizează inventarierea periodicâ a tuturor valorile patrimoniale, 
urmăreşte definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii; 

- întocmește lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice și cele 
analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea; 

- întocmeşte situaţia principalilor indicatori economico-financiari lunari, 
bilanturile trimestriale şi anuale şi coordonează întocmirea raportului explicativ la 
acestea; 

- prezintă spre aprobare acţionarilor bilanţul şi raportul explicativ, 
participă la analiza rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor de bilanţ 
şi urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din procesul 
verbal de analiză; 

-  part ic ipă  la organizarea, perfect ionarea sistemului informaţional; 
aplică măsurile de rationalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă, 
de mecanizare și automatizare a prelucrării datelor; 

- exercită potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, 
necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor. 
 



41 

 

Art. VIII.4. Funcţiile de conducere şi execuţie în Compartimentul (FCo) sunt: 
- Şef Compartiment 
- Economist 
- Contabil 
- Casier 
- Magazioner. 

 
§ 3. Compartimentul Administrativ – Achiziții ( A.A. ). 

 
Art. VIII.5. In cadrul Compartimentului  sunt efectuate activităţile de administrare, de 
întretinere și exploatare a utilajelor şi instalaţiilor mecano-energetice, transport, 
secretariat şi editare documentaţie de proiectare. 

Principalele activităţi desfăşurate, în funcţie de natura lor, sunt:  
a)  Întreţinerea şi exploatarea utilajelor şi instalaţiilor mecancenergetice: 
- elaborează instrucţiuni proprii privind operațiile de întretinere şi reparaţii pe care 

să le execute personalul de întretinere şi urmăreşte respectarea lor; 
- coordonează elaborarea documentaţiei tehnice necesare lucrărilor de 

reparaţii (desene, tehnologii etc.); NOTA: In îndeplinirea sarcinilor de mai sus 
colaboreazâ cu compartimentele de specialitate din Societate. 

- asigură şi răspunde de executarea lucrărilor de revizii si reparatii la maşinile, 
utilajele şi instalatiile mecano-energetice şi de automatizare 

- răspunde de activitatea de întretinere curentă a maşinilcr şi a utilajelor, 
controlează sistematic utilizarea raţională a materialelor utilizate si ia măsuri pentru 
îmbunâtâtirea continuă a normelor de consum 

- aplică normativele tehnice privind repararea mijloacelor fixe 
- elaborează planurile anuale şi operative de întretinere şi reparaţii, răspunde de 

respectarea cu stricteţe a acestora 
- stabileşte lucrările din planul de reparaţii curente si capitaie care urmează să fie 

executate prin întreprinderi specializate 
- încheie contracte cu întreprinderile de reparaţii specializate 
- analizează operativ accidentele tehnice apărute la utilaje, stabileşte cauzele, 

efectele acestora și răspunderile, ia măsuri operative pentru repunerea în funcţiune 
- răspunde de aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind instalaţiile sub 

presiune 
- organizează şi execută lucrări de întretinere şi reparaţii 
- stabileşte necesarul anual de piese de schimb necesare lucrărilor de întretinere 

și reparaţii proprii şi îl transmite Compartimentului de aprovizionare 
- răspunde de gospodârirea rationalâ a combustibililor și energiei 
- efectuează lucrări pentru îmbunătâtiri şi rationalizâri energetice, în vederea 

reducerii continue a consumurilor 
-  anal izeazâ deficientele din sistemele de al imentare cu combustibili, 

energie, apă, abur şi stabileşte măsuri de eliminarea acestora, asigură şi 
urmăreşte aplicarea lor 

- în colaborare cu întreprinderi le specializate întocmește 
documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor și acordurilor privind 
consumul de combustibil şi energie și instalarea de utilaje energetice care necesită 
aprobări 

- răspunde de siguranţa în funcționare a instalaţiilor mecanoenergetice 
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- elaborează planul anul privind verif icări le, încercârile ş i  măsurătorile 
preventive ale utilajelor şi instalaţiilor mecanice, energetice şi de automatizare din 
cadrul Societăţii 

- execută probe şi incercari preventive la utilaje şi instalaţii 
- ia măsuri, în caz de pericol iminent, pentru oprirea instalaţiilor energetice a 

căror funcţionare prezintă pericol de avarii, incendiu sau din punct de vedere al 
securitătii personalului. 

b) Transport: 
- întocmește propuneri de plan pentru transporturi interne cu mijloace 

proprii sau publice, în funcţie de volume, grupe de măfuri etc. 
- asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităţilor de transport 

precum şi reducerea continuă a consumurilor de carburanţi şi lubrifianți 
- urmăreşte operativ desfăşurarea transporturilor cu mijloace proprii şi publice 

închiriate și răspunde de folosirea acestora la întreaga capacitate 
- întocmește documentatii pentru dotarea cu mijloace proprii de transport a 

Societâtii  
- asigură transportul materialelor 
- răspunde de buna desfăşurare a activităţii de exploatare a mijloacelor 

auto din dotare, asigurând folosirea raţionaiă a acestora. 
c)  Imobile: 
- întocmește propuneri pentru planul de investitii și reparatii capitale 

pentru imobilele, instalatiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de 
administraţie, răspunde de asigurarea documentației, urmăreşte executarea lucrărilor 
de investiţii şi reparaţii capitale şi participă la efectuarea recepiiiilor 

- răspunde de executarea lucrărilor de întretinere, utilizarea raţională şi 
evidenta imobilelor, instalaţiilor aferente celorlalte mijloace fixe şi obiectelor de inventar 
administrativ-gospodăresc 

- efectuează în colaborare cu compartimentul financiar inventarieri periodice, 
casare, declasare sau transferare de mijloace fixe şi obiecte de inventar 
administrativ-gospodăresc 

- organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încâperi și 
spatii aferente imobilelor administrative, a căilor de acces, precum și a dezăpezirii 
acestora 

- participâ la întocmirea planului de aprovizionare cu materiale de întretinere, 
piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou pentru administratie 

- răspunde de depozitarea ş i conservarea echipamentelor, materialelor 
şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora 

- răspunde și asigură accesul în sediu al salariaţilor şi al altor persoane din 
afara acestuia 

- râspunde de modul în care se asigură activitatea de pază contra incendiilor 
- participă la organizarea activităţii de apărare locală antiaeriană potrivit 

reglementărilor legale, asigură şi gestionează materialele şi echipamentul pentru 
formaţiunile paramilitare 

d) Alte activități suport: 
- asigură transmiterea corespondenţei (inclusiv prin fax). 
- asigură multiplicarea documentaţiilor elaborate în cadrul 

Compartimentului de proiectare 
- tipăreşte toate formularele necesare activităţii societății 
- leagă în volume documentaţiile tehnico-economice elaborate, confecţionează 

mape, tuburi, coperti, caşerează planuri, schiţe, desene etc. 
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Art. VIII.6. Funcţiile de conducere și de execuţie din Compartiment (AA) sunt: 

- Şef compartiment 
- funcționar administrativ 
- administrator imobil 
- portar 
- ingrijitor 
- operator xerox, 
- electrician, 
- tâmplar 
- zugrav. 

 
§ 4. SISTEMELE DE MANAGEMENT ( S.M. ). 

S.M.C. (Calitate),  
S.M.M. (Mediu),  

S.M.S.S.O. (Securitate și Sănătate Ocupațională) 
 
Art. VIII.7. S.M., are rolul de a implementa, de a mentine şi de a dezvolta 
Sistemul Calității, Sistemul privind politicile pentru protectia mediului inconjurator, în 
IPROCHIM S.A. conform standardului de referinţă ISO9001/1996, prin îndeplinirea 
principalelor sale funcțiuni: 

- Asigurarea calităţii 
- Managementul calităţii 
- Controlul calității. 

S.M. este în subordinea nemijlocită a Directorului General. 

Atributiile, competentele şi responsabilităţile S.M. sunt:  
- asigurarea calităţii 
- planificarea şi coordonarea activitâtilor de elaborare / revizuire a documentelor 

Sistemului Calitatii 
- administrarea documentelor Sistemului Calitătii 
- prezentarea documentelor Sistemului Calitătii la organizaţia cu care IPROCHIM 

S.A. a încheiat contract pentru certificare 
- asigurarea activităţilor de secretariat pentru reuniunile 

managementului IPROCHIM S.A. consacrate analizei problemelor privind 
calitatea 

- organizarea Programului de Instruire Continuă (PIC) a angajaţilor în privinţa 
calitătii. 

- Managementul calităţii: 
- planificarea, organizarea şi efectuarea auditurilor interne privind 
Sistemul Calităţii, procesele şi produsele 
- organizarea şi efectuarea de audituri ale furnizorilor potenţiali în vederea 
calificării acestora pentru livrarea de produse si prestarea de servicii către 
IPROCHIM S.A. 
- elaborarea de rapoarte periodice pentru dezbaterea în reuniunile 
managementului IPROCHIM S.A. consacrate analizei problemelor 
privind calitatea 
- procesarea rapoartelor (reclamaţiilor) Clienţilor privind neconformităţi 
şi/sau probleme ale produselor livrate/servicii prestate; 
- colaborarea cu auditorii externi (de la Clienţi sau de la organizaţia de 
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certificare). 
- Controlul calitătii: 

- controlul pe parcurs şi controlul final al elaborării Documentaţiilor 
Tehnice de Proiectare (DTP) care constituie produsele IPROCHIM S.A. 
- emiterea Certificatelor de Calitate pentru produsele livrate de IPROCHIM 
S.A.  
- întocmirea Rapoartelor de Neconformitate; 
- elaborarea de rapoarte privind neconformităţile sistematice descoperite; 
- controlul pe flux şi controlul final (recepţia) la furnizor al realizării 
produselor subcontractate. 
Atribuţiile, competențeIe şi responsabilităţile serviciului AQ sunt precizate 

în "Procedura Operatională PO-AQ-04.2" care reglementează organizarea şi 
responsabilitatea serviciului. 
 
Art. VIII.8. Funcţiile de conducere şi de execuţie din S.M. sunt: 

- manager calitate. 
 

§ 5. Compartimentul Oficiul Juridic ( O.J.). 
 
Art. VIII.9. Compartimentul Oficiul Juridic ( O.J.). este în subordinea nemijlocită a 
Directorului General. 

Are, în principal, următoarele atributii, competente şi responsabilităţi: 
- reprezintă interesele Societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe 

cu atribuţii jurisdicţionale, a organelor de urmărire penală, a notariatelor publice, 
precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi fizice pe baza delegaţiei de 
autoritate dată de conducere; 

- propune măsuri de respectare a dispoziţiilor legale cu privire la 
apărarea şi gospodărirea proprietăţii Societăţii, a drepturile şi intereselor 
legitime ale personalului Societăţii, analizând cauzele care generează 
săvârşirea de litigii sau infractiuni; 

- avizează la cererea Conducerii Societăţii asupra legalităţii măsur i lo r  
ce  u rmează  a  f i  lua te  de  că t re  Cons i l i u l  de  Admin is t ra ţ i e ,  i n  
desfăşurarea activităţii Societăţii precum şi asupra oricăror acte care pot 
angaja răspunderea patrimonială a Societăţii; 

- la cererea Conducerii Societâtii, ia măsurile necesare pentru 
realizarea crean ţelor prin ob ţ inerea ti t luri lor executori i  ş i  pentru sprij inirea 
executării acestora; 

- avizează asupra legalităţii proiectelor de contracte economice contractelor de 
muncă  ş i  decizii lor de imputare, precum ş i  asupra legalităţ i i  oricăror măsuri 
care sunt de natură să angajeze răspunderea Societăţii; 

- la cererea Conducerii Societăţ i i, întocmește sau avizează proiecte 
de hotărâri, regulamente, ordine şi instrucţiuni, precum şi orice acte cu 
caracter normativ care sunt în legătură cu atribuţii le şi activitatea Societăţii  
şi face propuner i  pentru modi f icarea sau retragerea deciz i i lor  ce nu 
sunt  în  concordanţă cu legea; 

- verifică veridicitatea actelor prezentate în vederea înscrierii lor în 
carnetele de muncă; 

- avizează asupra legalităţii desfacerii contractelor de muncă;  
- apără Societatea în litigiile avute cu furnizorii sau beneficiarii produselor 

Societăţii; 
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- iniţiază sau participă la acţiuni de popularizare a legilor şi de prevenire a 
încâlcârii dispoziţiilor legale; 

- ţine evidenţa legilor şi a tuturor actelor normative; 
- dă informaţii la cerere Consiliului de Administraţie asupra interpretârii şi 

aplicării unor acte normative; 
-  prezintă  informăr i  periodice asupra situa ţ ie i  jur idice a Societăţii; 
- asigura secretariatul tehnic al organelor colective de conducere a societății; 
- asigură relațiile instituționale în domeniul privatizării / acționariatului / autorității 

sub autoritatea căreia funcționează societatea; 
- asigura legătura cu Depozitarul Central cu care perfectează un contract 

de colaborare. 
- solicita şi obţine lista acţionarilor care participă la fiecare A.G.A.; 
- Solicita şi obţine lista acţionarilor care sunt îndreptăţiţi la dividende. 
- îndepl ineş te  or ice a l tă  a tr ibu ţ ie  dată  pr in  delegare de autoritate de 

către Directorul General şi are caracter juridic sau legislativ. 
 
Art. VIII.10. Funcţiile de conducere şi de execuţie din cadrul Compartimentului sunt: 

- consilier juridic, 
- inspector documente secrete. 

 
§ 6. Compartimentul Resurse Umane ( R.U.). 

 
Art. VIII.11. Compartimentul Resurse Umane (R.U.) asigură lucrările şi serviciile 
activitătii de personal, salarizare și organizarea muncii. 

Compartimentul Resurse Umane are subordonarea nemijlocită în 
conformitate cu "Organigrama Generală" a IPROCHIM S.A. 

Atributiile, competentele şi responsabilităţile Compartimentului sunt: 
- tine evidenta angajalilor; 
- intocmeşte şi păstrează, în evidenţa curentă fişele personale pentru angajaţii 

societâtii; 
- organizează evidenta prezentei la serviciu şi verifică exactitatea datelor 

de prezentă; 
- intocmeşte actele de angajare şi transmite comunicarea încadrârii 

compartimentelor interesate; 
- gestionează carnetele de muncă şi efectuează, sub răspundere proprie, 

toate înscrierile; 
- eliberează legitimaţii de serviciu, efectuează vizele periodice ale acestora; 
- stabileşte numărul de zile de concediu de odihnă cuvenite, conform contractului 

colectiv de muncă şi urmăreşte efectuarea lor 
- tine evidenţa concediilor medicale şi a concediilor fără salariu 
- emite, la cererea salariaţilor, adeverinţe doveditoare a calității de încadrat, 

adeverinte cu concediile medicale efectuate, 
- intocmeşte documentaţiile necesare pentru dosarele de pensionare (limită de 

vârstă, invaliditate, urmaş) 
- intocmeşte notele de lichidare, adrese către noua societate, 

adeverinţe de şomaj către Oficiile Forţelor de Muncă, 
- tine evidenţa colaboratorilor externi 
- redactează decizii, note interne cu privire la personalul salariat 
- efectuează rapoarte şi anchete statistice privind personalul şi fondul de 

salarii al societâtii 



46 

 

- păstrează arhiva documentelor de evidenţă a personalului 
- participă direct la negocierea contractului colectiv de muncă şi la negocierea 

contractelor individuale de muncă 
- intocmeşte statul de funcţiuni şi de personal 
- tine evidenta la zi a acestora şi lunar, situaţia de număr de personal și fond de 

salarii 
- intocmeşte şi fumizează date pentru structura organizatorică a 

institutului 
- păstrează în evidențâ registre de decizii, registre cu angajaţii societăţii, registre cu 

documentele de arhivă, registre de adeverinţe 
- participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Societâtii 
- urmăreşte integrarea personalului nou încadrat 
- asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de 

salarizare. 
 
Art. VIII.12. Funcţiile personalului angajat în cadrul Compartimentului Resurse 
Umane sunt: 

- Şef Compartiment 
- specialist resurse umane. 

 
§ 7. Compartimentul PR & Marketing ( P.R.M.). 

 
Art. VIII.13. Compartimentul PR & Marketing ( P.R.M.) are în componen ţa sa, 
func ţ ie de natura activităţ i i , personal având ca obiective: 

- prospectarea pieţii prin marketing 
- documentare tehnică, tehnologică, economică şi legislativă 
- traduceri 
- protocol şi reprezentare 
- reclamă, publicitate, expoziţii, târguri 
- comerț exterior 
- relaţii cu Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Municipiului Bucureşti. 

Compartimentul are subordonarea nemijlocită în conformitate cu 
"Organigrama Generală" a IPROCHIM S.A. 

Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile principale ale compartimentului sunt: 
- Prospectarea şi studierea pietii de desfacere a produselor şi serviciilor din 

obiectul de activitate al IPROCHIM S.A. prin marketing şi urmărirea anunţurilor 
publicitare pentru cunoaşterea solicitărilor, a organizării licitaţiilor etc., cu scopul 
completării portofoliului de comenzi şi de contracte al Societâtii. 

- Colaborarea la elaborarea strategiei şi politicii de marketing a societătii. 
- Coordonarea studiilor de prognoză pe termen scurt, mediu şi lung, privind 

cererea de documentaţii de proiectare şi de servicii. 
- Adaptarea activităţilor de marketing în funcţie de evoluţia intereselor agenţilor 

economici (clienţii potenţiali ai Societăţii). 
- Difuzarea materialelor de reclamâ la partenerii de afaceri la clientii potenţiali 

şi spre mijloacele de informare. 
- Participarea la organizarea acţiunilor de prezentare a firmei (sesiuni, 

simpozioane, etc.). 
- Intocmirea şi difuzarea de cataloage, liste de referinţă, prospecte, 

pliante, fişe de prezentare şi alte materiale publicitare. 
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- Preocuparea pentru îrnbunâtătirea aspectului şi calitâtii documentelor 
elaborate. 

- Conceperea şi derularea acţiunilor promoţionale care să permită 
amplificarea vânzărilor şi imaginea firmei pe piaţă. 

- Stabilirea de relaţii cu firme specializate în efectuarea de studii de 
marketing pentru aprofundarea cunoaşterii unor pieţe sau a unor segmente de 
piaţă pe care acţionează societatea. 

- Studierea documentatiei intrate în Biblioteca tehnică. 
- Selectarea şi după caz, traducerea materialelor privind activitatea de 

proiectare. 
- Informarea factorilor interesaţi cu privire la apariţia de publicaţii tehnice şi 

ştiinţifice şi achiziţionarea publicaţiilor solicitate. 
- Contribuţia la îmbunâtâtirea fluxului informaţional tehnic și tehnologic în cadrul 

IPROCHIM S.A. 
- Colaborarea cu Oficiul Juridic în vederea asigurării legislaţiei necesare 

desfăşurării activității IPROCHIM S.A. 
- Efectuarea traduceri lor, coresponden ţei, ofertelor, documentaţiilor, 

normelor şi specificaţiilor tehnice, studiilor şi proiectelor destinate exportului etc. 
- Traducerea lucrărilor de interes exclusiv pentru alti agenţi economici. 
- Organizarea protocolului, întâlnirilor cu parteneri de afaceri.  
- Participarea la negocierea ofertelor cu parteneri străini. 
- Participarea la încheierea protocoalelor de acord pentru asistenta tehnică în 

străinătate. 
- Elaborarea dosarului de prezentare în vederea privatizării, la solicitarea 

instituţiei publice implicate. 
-  Asigurarea şi monitorizarea accesului direct la datele şi informaţiile 

despre IPROCHIM S.A. a potenţialilor investitori în condiţiile legii (aprobarea DPAPS, 
semnarea Angajamentului de confidenţialitate etc.). 

- Asigurarea realizării documentaţiei prevăzute de legislaţie pentru vânzare de 
active şi înaintarea acesteia pentru aprobare Consiliului de Administraţie şi A.G.A. 

- Intocmirea documentaţiei de vânzare active prevăzută de legislaţia în 
vigoare şi înaintarea ei la instituţia publică implicată în vederea aprobării finale 
prevăzută de lege. 

- Asigurarea desfăşurării în condiţiile prevăzute de lege, a acţiunii de 
vânzare propriu-zisă. 

- Participarea la definitivarea ofertelor prin asigurarea asistenţei tehnice 
specifice. 

- Organizarea, împreunâ cu Compartimentul M.G.P. a evidenţei şi monitorizării 
ofertelor. 

Alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Serviciului (STM) sunt 
prezentate în Manualul Calitâtii - Vol. II, "Proceduri operaţionale" - documentul PO-
STM-04.2. 
 
Art. VIII.14. Funcţiile de execuţie din compartiment sunt: 

- specialist marketing, 
- bibliotecar. 
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§ 8. Compartimentul Arhivare ( Arh. ). 
 

Art. VIII.15. Compartimentul Arhivare ( Arh.) are rolul de a organiza depozitul de 
arhivă conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr.16 / 1995 şi de a 
administra documentaţia din arhivă. 

Compartimentul (AH) are subordonarea nemijlocită în conformitate cu 
"Organigrama Generală" a IPROCHIM S.A.  

Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile Compartimentului (AH) sunt 
în principal următoarele: 

- organizează depozitul de arhivă; 
- asigură păstrarea documentaţiei din arhivă în condiţii corespunzătoare, 

asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte 
condiţii decât cele prevăzute de lege; 

-  in i ţ iază  ş i  o rganizează  ac t iv i ta tea  de în tocmire  a  Nomeciatorului 
Dosarelor în care se înscriu documentele grupate pe categorii de probleme, termene 
de păstrare etc. şi obţine confirmarea Nomenclatorului la Arhivele Naţionale; 

-  urmâreş te modul  de apl icare a Nomenclatorulu i  la constituirea 
dosarelor; 

- verifică şi preia de la compartimentele de producţie sau funcţionale, pe 
bază de inventare, dosarele constituite; 

- întocmește dosare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit*, 
- asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de 

arhivă pe baza Registrului de evidenţă curentă; 
- pune la dispoziţia compartimentelor sub formă de împrumut, documentaţ ie 

din arhivă pe bază  de semnă tură ş i  verif ică integritatea documentului 
împrumutat la restituire. 

Alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Compartimentului (AH) 
sunt prezentate mai detaliat în Manualul Calităţii, Vol. II, "Proceduri Operaţionale"- 
Documentul PO-AH-04.2. 
 
Art. VIII.16. Functiile personalului din Compartimentul (AH) sunt: 

- arhivar. 
 
 

Capitolul IX – Alte structuri organizatorice ale societătii 
 
 

§ 1. Consiliul de Direcție ( C.D.). 
 
Art. IX.1. Consiliul de Direcție ( C.D.). este un organism de lucru consultativ. 

Membrii Consiliului de Direcție sunt numiţi prin decizie a 
Directorului General. 

Consiliul de Direcție are în componenta sa: Directorul General, Directorul 
General Adjunct, Directorul Economic, Şefii de compartimente, precum şi consilierii 
Directorului General. 

La întrunirile Consiliului de Direcție pot fi invitaţi şi specialişti din cadrul 
societății. 

Atribuţiile principale ale Consiliului de Direcție sunt: 
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a) analiza principalelor rezultate ale activităţii Societăţii şi factorii care le 
condiționează, 

b) asigurarea unei operativități sporite în luarea deciziilor, 
c) îrnbunătățirea sistemului informaţional la nivelul conducerii executive. 

 
 
 
 
 

§2. Consiliul de Validare Tehnică (C.V.T.) sau 
Consiliul Experților Tehnici (C.E.T.) 

 
Art. IX.2. Consiliul de Validare Tehnică (C.V.T.). a lucrărilor elaborate în cadrul 
societății actioneaza in subordinea Directorului General Adjunct care are calitatea 
de preşedinte al acestui organism având caracter atât consultativ cât şi operativ. 

Obiectul activităţii CVT este asigurarea în colaborare cu elaboratorii 
a calitâtii documentatilor şi serviciilor la nivelul cerut prin legislaţia în vigoare, sistemul 
calităţii conform ISO 9001/1994 precum si a altor prescripţii şi standarde. 

Consiliul îsi desfăşoară activitatea în două forme constitutive: 
 Consiliul de Validare Tehnică la nivelul societății, 
 Consiliul de Vaiidare Tehnică la nivelul compartimentelor.  

Având în vedere caracterul operativ al Consiliului de Validare Tehnică, 
atât la nivelul societatii, cât şi la nivelul compartimentelor de producţie, membrii 
acestora vor primi în cadrul compartimentelor din care fac parte şi sarcini 
productive sau de natură organizatorică şi tehnică, altele decât cele care vor fi precizate 
mai departe. 

Validarea, indiferent de nivel, a documentaţiilor tehnice elaborate este 
absolut obligatorie. Se interzice expedierea unei documentatii care nu a fost 
validată indiferent de motivele care sunt invocate pentru justificarea unei 
asemenea actiuni. 

Consiliul de Validare Tehnică la nivelul societății are: 
 Componentă: 

- Directorul general Adjunct sau locţiitorul acestuia  - Preşedinte  
- Şefi de compartimente de proiectare    - Membri 
- Responsabili pe probleme specifice (PSI, coroziune, protecţia 
muncii etc.)        - Membri 
- Responsabili de lucrări      - invitati 
- Alţi specialişti din cadrul societate sau din afara acesteia în unele 
situatii privind luarea unor decizii deosebite   - invitati 

 Competente: 
- Validarea finală a studiilor de orice fel 
- Validarea finală a proiectelor tehnice 
- Validarea documentaţiilor elaborate la faza DE pe baza avizelor CVT - 

Compartiment de proiectare 
- Validarea finală a documentaţiilor pentru export 
- Validarea finală a diferitelor norme cu caracter intern sau departamental 
- Validarea pe parcurs, la cererea factorilor interesaţi în elaborarea 

documentaţiilor menţionate la paragrafele anterioare 
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- Coordonarea metodologică a activitătii privind elaborarea documentaţiei 
tehnice de proiectare şi verificarea respectării fluxului de elaborare a 
documentaţiei tehnice de proiectare 

- Validarea oricăror lucrări cu caracter tehnic, economic sau organizatoric la 
cererea Conducerii Societăţii. 

- Verificarea prin sondaj a respectării aplicării normelor și metodologiilor în 
vigoare la elaborarea documentaţiilor 

- Lansarea lucrărilor de proiectare cu un grad sporit de complexitate pe baza 
temelor tehnice program sau a temelor de proiectare primite de la clienţi sau 
întocmite în comun cu aceştia 

- Validarea lucrări lor ce fac obiectul contractelor cu subproiectanţii  
Notă: Activităţile mai sus menţionate se referă numai la documentaţiile la a căror 
elaborare concură cel puţin două compartimente (secţii sau Compartimente de 
proiectare). 

Consiliul de Validare Tehnică la nivelul Compartimentului (CVT - 
Compartiment) are: 

 Componenta:  
- Şeful de Compartiment sau locţiitorul acestuia - Preşedinte 
- Verificatorii lucrării      - Membri 
- Responsabili de lucrări     - Invitaţi  
- Alti specialişti din cadrul consilierilor de specialitate pe domenii 
sau a responsabililor pe probleme specifice  - Invitaţi 

 Competente:  
- Validarea tuturor documentaţiilor tehnico-economice de specialitate, inclusiv a 

celor pentru import/export întocmite în cadrul Compartimentului respectiv, la 
toate fazele de proiectare, avizarea la faza DE fiind considerată avizare finală la 
nivel de societate 

- Validarea tuturor documentaţ i i lor de specialitate întocmite de 
subproiectanţi la toate fazele de proiectare 

- Validarea pe parcurs la cerere, a tuturor documentatiiior intoc,-nl'țe cadrul 
Compartimentului la toate fazele de proiectare 

- Urmărirea modului în care normele şi prescripţiile în vigoare sunt 
aplicate la elaborarea părţilor de specialitate ale documentaţiilor 

- Lansarea pe baza temelor de proiectare existente a lucrărilor de 
proiectare cu un grad mare de dificultate în realizare 

- Coordonarea metodologică a activităţii privind elaborarea documentaţiei tehnice 
de proiectare ş i  verificarea respectări i  f luxului de eiaborare a documentaţiei 
tehnice de proiectare 

- Verificarea respectării prevederilor contractului de proiectare şi a 
clauzelor acestuia iar în cazul semnării contractului cu obiecţiuni de către client, 
verificarea introducerii în lucrare a obiectiunilor acceptate 

- Verificarea elaborarii lucrării in acord cu : tema emisă de client, cuprinsul 
stabi l i t  la  lansarea lucrăr i i ,  temele ş i  contratemele schimbate între 
compartimentele de specialitate. 

Metodologia de lucru pentru validarea documentaţiei: 
- Președintele C.V.T. întocmește, la începutul fiecărei luni, programul lunar al 

şedinţelor de validare pe baza informaţiilor primite de la Compartimentul M.G.P.,  
- Programul poate fi modificat pe parcursul unei luni funcţie de necesităţi (apariţia 

unor cerinţe noi, decalarea unor termene de predare etc.) 
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- Documentaţiile tehnice supuse validării vor conţine toate piesele scrise, piesele 
desenate şi avizele de specialitate conform celor prevăzute în Manualul Calităţii 
precum şi în procesele verbale de validare ale CVT - compartiment (sectii și /sau 
Compartimente de proiectare) 

- In cadrul şedinţelor de validare, elaboratorii lucrărilor, responsabilul pe 
lucrare, Şefii compartimentelor de proiectare de specialitate vor prezenta şi susţine 
soluţiile de ansamblu adoptate 

- Lista participanţilor la şedinţa de validare este întocmitâ de responsabilul de 
lucrare iar convocarea se face prin secretariatul societății 

- CVT funcţionează statutar numai în prezenţa cel puţin a preşedintelui 
sau a loctiitorului acestuia, a elaboratoruiui lucrării, a şefului sau loctiitorului şefului 
Compartimentului în care a fost elaborată documentaţia, a responsabilului de lucrare 

- Avizul CVT se semnează în mod obligatoriu de către toţi membri convocaţi la 
şedinţă. In caz că apar puncte divergente privind conţinutul avizului CVT, acestea se 
vor formula în scris, cu motivările respective şi se vor anexa la aviz; rezolvarea 
divergentelor se va face de către Președinte care aprobă avizul CVT 

- Completările şi modificările documentaţiilor conform prevederilor din avizul 
CVT vor fi urmărite de elaboratorul lucrării şi şeful Compartimentului în care a fost 
elaborată lucrarea 

- Avizele CVT se întocmesc în trei exemplare prin grija secretariatului, se obţin 
semnăturile celor înscriși în aviz, unul din exemplare se reţine la secretariat, cel de-al 
doilea se predă elaboratorului lucrării pentru a fi introdus în dosarul martor care va 
rămâne în arhiva societății, iar cel de-al treilea exemplar este inclus în dosarul afacerii 
existent la compartimentul coordonator al proiectului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


