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1. Denumirea, forma juridică, sediul şi durata Societăţii 

Denumirea Societăţii 
 
Denumirea Societăţii este Societatea Comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea. În toate 
actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii 
comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", 
de capitalul social şi de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului.  
 
Forma juridică a Societăţii 
 
Societatea Comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea este persoană juridică română, având 
forma juridica de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile 
române şi cu prezentul statut.  
 
În cadrul Societăţii Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea funcţionează Sucursala 
Industrie, care are autonomie gestionară şi funcţională, cu organigramă proprie, operaţiuni şi 
evidenţă contabilă până la nivel de balanţă, fără personalitate juridică.  
 
În cadrul Societăţii Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea funcţionează Unitatea de 
Implementare a Proiectului(UIP)-POS Mediu, ca stuctură distinctă, pentru realizarea 
proiectului,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Rm.Vâlcea 
pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei 
energeticeʺ. 
 
Sediul principal al Societăţii 
 
Sediul Societăţii este în România, municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Industriilor nr.1, judeţul 
Vâlcea. Sediul Societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii 
Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii.  
Societatea poate înfiinţa sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii şi/sau puncte de lucru, situate 
şi în alte localităţi din ţară şi în străinătate.  
 
Sediile secundare ale Societăţii  
 
Societatea are următoarele sedii secundare, fără personalitate juridică : 
• Directia Termoficare Urbană - Dispeceratul de Termoficare Urbană, situat în Rm. 
Vâlcea, str. Mihai Viteazul nr. 43, jud. Vâlcea; 
• Secţia Olăneşti – Calimanesti, sedii: Olăneşti, str. 1 Decembrie nr. 7, jud. Vâlcea si 
Călimăneşti, str. Calea lui Traian nr. 620, jud. Vâlcea. 
• Sucursala Industrie, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Industriilor nr.1, judeţul 
Vâlcea. 
• Unitatea de Implementare a Proiectului(UIP)- POS Mediu, situată în municipiul Râmnicu 
Vâlcea, Str. Industriilor nr.1, judeţul Vâlcea. 
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Durata Societăţii  
 
Durata Societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului 
Comerţului.  
 

 
2. Domeniul şi obiectul de activitate al Societăţii 

Domeniul principal al Societăţii este ‘Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde 
(cod  CAEN 4030). 
 
Obiectul principal de activitate al Societăţii este ‚Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei 
calde’  (cod CAEN 4030). 
 
Alte obiecte de activitate cu care este înregistrată Societatea sunt prevăzute în Statutul 
Societăţii. 
 

 
3. Capitalul social şi acţiunile 

Capitalul social este în sumă de 18.609.437,50 lei, din care aport în natură  18.609.437,50 lei, 
împărţit în 7.443.775 acţiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare,  este  vărsat  în  
întregime şi  este  deţinut  în  întregime  de  judeţul  Vâlcea în calitate de acţionar unic, care îşi 
exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar prin Consiliul Judeţean Vâlcea. 
 
Pentru cele 7.443.775  acţiuni nominative ale societăţii nu s-au emis şi nu s-au eliberat acţiuni în 
formă materială, ele fiind evidenţiate în Registrul acţionarilor,  care se găseşte la sediul principal al 
societăţii.  
 

 
4. Adunarea Generală a Acţionarilor 

Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare şi se vor ţine la sediul Societăţii şi în localul ce 
se va indica în convocare.  
 
Adunarea Generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la 
încheierea exerciţiului financiar. 
 
Atribuţii 
 
1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1) Aprobă programarea şi planificarea pentru dezvoltare. 
 
B.1.2. Managementul resurselor umane (ps-04) 
2) Aprobă planificarea şi organizarea resurselor umane. 
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B.1.3. Investiţii (ps-10) 
3) Aprobă promovarea investiţiei.  
4) Aprobă continuarea proiectului.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
5) Aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul 
de Administraţie şi de auditorul financiar, şi fixează valoarea dividendului.  
6) Alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie şi Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, care este şi Director General.  
7) Numeşte Auditorul Financiar şi fixează durată minimă a contractului de audit financiar, 
precum şi revocă Auditorul Financiar. 
8) Numeşte şi destituie conducătorul compartimentului de Audit Intern. 
9) Fixează remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie, Directorului General şi 
auditorilor interni, pentru exerciţiul în curs. 
10)  Fixează limitele generale ale remuneraţiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de 
Administraţie şi ale directorilor cărora li s-au delegat atribuţii ale Consiliului de Administraţie. 
11)  Se pronunţă asupra gestiunii Consiliului de Administraţie.  
12)  Stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul 
financiar următor.  
13)  Hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii. 
14)  Promovează în instanţă acţiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau 
auditorilor financiari, pentru daune cauzate Societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor 
faţă de Societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acţiunea în 
justiţie. Când adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară anuală, poate lua o 
hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această 
problemă nu figurează pe ordinea de zi. Dacă adunarea generală decide să pornească acţiune 
în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data 
adoptării hotărârii şi adunarea generală va proceda la înlocuirea lor. Dacă acţiunea se porneşte 
împotriva directorilor sau auditorilor interni, aceştia sunt suspendaţi de drept din funcţie până la 
rămânerea irevocabilă a hotărârii. Dupa rămânerea irevocabilă a hotărârii instanţei de admitere 
a acţiunii în răspundere contra acţionarilor, directorilor sau auditorilor interni, adunarea generală 
a acţionarilor  va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor  şi auditorilor 
interni şi înlocuirea acestora.  
 
Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o 
hotărâre pentru:  
1) schimbarea formei juridice a Societăţii;  
2) mutarea sediului Societăţii;  
3) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;  
4) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte 
asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;  
5) înfiinţarea sau desfiinţarea unor puncte de lucru;  
6) prelungirea duratei Societăţii;  
7) majorarea capitalului social;  
8) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;  
9) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii;  
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10) dizolvarea anticipată a Societăţii;  
11) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni 
nominative;  
12) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;  
13) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 
14) emisiunea de obligaţiuni;  
15) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută 
aprobarea adunării generale extraordinare ; 
 
Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la pct 2), 3), 4), 5) şi 7) va putea fi delegat Consiliului de 
Administraţie, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor. Delegarea 
atribuţiilor prevăzute la pct 3) nu poate privi domeniul şi activitatea principală a Societăţii.  
 
În cazul în care Consiliul de Administraţie este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute la 
pct 2), 3) şi 4), dispoziţiile art. 16 alin. (11) – (16 şi (18) – (23) din prezentul Statut al Societăţii  
se aplică deciziilor Consiliului de Administraţie în mod corespunzător. Societatea va fi 
reprezentată în instanţă de către persoana desemnată de adunarea generală, convocată în 
acest scop. 
 
Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor reprezentanţilor acţionarului unic. 
 
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societăţii, de reducere sau majorare 
a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a 
Societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile reprezentanţilor acţionarului.  
 
Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administraţie ori de câte ori este necesar, 
prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată 
semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, 
la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. 
 
Adunările Generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la 
încheierea exerciţiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea 
lor, la solicitarea acţionarului sau la cererea Consiliului de Administraţie, conform prevederilor 
legale. 

 
Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea 
explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe 
ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se va menţiona că lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată de aceştia.  

 
Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, precum şi 
documentele prevăzute la alin. (14) din Statutul Societăţii se publică şi pe Internet la adresa  
www.cet-govora.ro, spre liberul acces al acţionarilor. 
 
 

 

http://www.cet-govora.ro/�
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5. Administrarea Societăţii  
 
Administrarea Societăţii se face în sistemul unitar prevăzut de Legea nr. 31/1990, a societăţilor 
comerciale, republicată. 
 
 
 
 
Consiliul de Administraţie 
 
Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie, format din 5 administratori, cu care 
încheie contract de mandat. Durată mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea 
realegerii în funcţie. 
 
Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită 
trebuie să o accepte în mod expres. Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să 
încheie o asigurare pentru răspundere profesională.  
 
Administrator poate fi numită şi o persoană juridică. Odată cu această numire, persoana juridică 
este obligată să îşi desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus 
aceloraşi condiţii şi obligaţii şi are aceeaşi răspundere civilă şi penală ca şi un administrator 
persoană fizică, ce acţionează în nume propriu, fără ca prin această persoană juridică pe care o 
reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micşoreze răspunderea solidară. Când 
persoana juridică îşi revocă reprezentantul, ea are obligaţia să numească în acelaşi timp un 
înlocuitor.  
 
Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, sau 
directori.  
 
O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator. Această 
prevedere se aplică, în aceeaşi măsură, persoanei fizice administrator cât şi persoanei fizice 
reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator. 
Persoana care încalcă prevederile precedente este obligată saă demisioneze din funcţiile de 
membru al Consiliului de Administraţie în termen de o lună de la data apariţiei situaţiei de 
incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obţinut prin depăşirea 
numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, şi va fi obligat la restituirea 
remuneraţiei şi a altor beneficii primite. Deliberările şi deciziile la care el a luat parte în 
exercitarea mandatului respectiv rămân valabile. 
 
Înainte de a fi numită director sau administrator,  persoana nominalizată va aduce la cunoştinţa 
organului Societăţii însarcinat cu numirea sa dacă, conform reglemetărilor prevăzute de Legea 
nr. 31/1990, republicată, este incompatibil cu funcţia respectivă.  
 
Administratorii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia 
primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv. Candidaţii pentru posturile de 
administrator sunt nominalizaţi de către acţionar, prin reprezentantul sau în A.G.A. Pe durată 
îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În 



S.C. CET GOVORA S.A. – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  – Editia E 

 

Proprietate intelectuala CET GOVORA   9 

cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de 
muncă este suspendat pe perioada mandatului.  
 
Remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie şi alte avantaje sunt stabilite prin hotărâre a 
Adunarii Generale a Acţionarilor. Remuneraţia suplimentară a membrilor Consiliului de 
Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv, remuneraţia 
directorilor, precum şi alte avantaje, se  stabilesc de Consiliul de Administraţie.  
 
Adunarea Generală a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în 
acest fel. Adunarea Generală, respectiv Consiliul de Administraţie, se vor asigura, la stabilirea 
remuneraţiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice 
ale persoanelor respective şi cu situaţia economică a Societăţii.  
 
Administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor. În 
cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor 
daune-interese. 
 
În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv 
nu se dispune altfel, Consiliul de Administraţie procedează la numirea unor administratori 
provizorii, până la întrunirea Adunării Generale ordinare a Acţionarilor. Dacă vacanţa determină 
scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de 
îndată Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai 
Consiliului de Administraţie.  
 
În cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de a convoca Adunarea Generală, 
orice parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna persoana însărcinată cu 
convocarea Adunării Generale ordinare a Acţionarilor, care sa faca numirile necesare.  
 
Din cei 5 administratori, majoritatea trebuie să fie neexecutivi şi cel puţin unul independent. 
Condiţiile privind calitatea de administrator neexecutiv şi independent sunt cele prevăzute de  
Legea nr. 31/1990, republicată.  
 
Adunarea Generală numeşte dintre administratori un Preşedinte al Consiliului, care va îndeplini 
şi funcţia de Director General. Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depaşi 
durata mandatului său de administrator. Preşedintele poate fi revocat oricând de către Adunarea 
Generală.  
 
Preşedintele coordonează activitatea Consiliului şi raportează cu privire la aceasta Adunării 
Generale a Acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor de conducere ale 
Societăţii. În cazul în care Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita 
atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administraţie poate însărcina 
pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.  
 
Consiliul de Administraţie poate crea comitete consultative, formate din cel puţin 2 membri ai 
Consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru 
Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor şi 
personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. 
Comitetele vor înainta Consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor.  
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Este obligatorie crearea unui Comitet de Audit în cadrul Consiliului de Administraţie, cu cel puţin 
un membru care să detină experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. 
 
Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Preşedintele convoacă 
Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a 
membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. 
  
Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre 
membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii 
cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. 
 
Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor cu 
suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de 
Administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinta şi ordinea de zi. 
Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de 
urgenţă. 
 
Preşedintele va putea desemna, dintre angajaţii Societăţii, unul sau mai multi secretari tehnici, 
care au ca sarcină transmiterea convocării sedinţei, a materialelor documentare,  întocmirea 
procesului-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, 
numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.  
 
Procesul-verbal este semnat de către Preşedintele de şedinţă, de către cel puţin un alt 
administrator şi de secretar.  
 
Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 
jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul 
majoritătii membrilor prezenţi. 
 
Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile organului respectiv doar de 
către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.  
 
Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor 
deoarece este, în acelaşi timp, director al Societăţii. În caz de paritate de voturi şi dacă 
Preşedintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.  
 
Dacă Preşedintele în funcţie al Consiliului de Administraţie nu poate sau îi este interzis să 
participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalţi membri vor putea alege un preşedinte de 
şedinţa, având aceleaşi drepturi ca Preşedintele în funcţie.  
 
În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul Societăţii, deciziile 
Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a 
mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.  
 
Nu se poate recurge la procedura prevăzuta în alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului 
de Administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat. 
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Directorii şi auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, 
întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor 
care sunt şi administratori. 
 
Consiliul de Administraţie trebuie să prezinte auditorilor interni şi auditorilor financiari, cu cel 
puţin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru şedinţa Adunării Generale, situaţia financiară 
anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele 
justificative.  
 
Consiliul de Administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor. Orice 
administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a Societăţii. 
 
Consiliul de Administraţie reprezintă Societatea în raport cu terţii şi în justiţie prin Preşedintele 
său, care este şi Director General. Consiliul de Administraţie păstrează însă atribuţia de 
reprezentare a Societăţii în raporturile cu directorii. 
 
Consiliul de Administraţie înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului numele persoanelor 
împuternicite să reprezinte Societatea şi depun specimene de semnătură. Consiliul de 
Administraţie va solicita Oficiului Registrului Comerţului înregistrarea numirii directorilor, precum 
şi a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor şi publicarea acestor date în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  
 
Consiliul de Administraţie va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul Societăţii, prin 
care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să 
constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate 
din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea 
Adunării Generale a Acţionarilor. 
 
Consiliul de Administraţie înregistrează la Oficiul Registrului Comertului orice schimbare a 
persoanelor auditorului intern şi auditorului financiar. 
 
A. Misiune 
 
Consiliul de Administraţie îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului 
de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a 
Acţionarilor. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1) Aprobă programarea şi planificarea pentru dezvoltare. 
 
B.1.2. Managementul resurselor umane (ps-04) 
2) Aprobă planificarea şi organizarea resurselor umane. 
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B.1.3. Investiţii (ps-10) 
3) Aprobă execuţia investiţiei.  
4) Aprobă promovarea investiţiei.  
5) Avizează documentaţia de continuare a proiectului.  
 
B.1.4. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
6) Aprobă direcţiile de dezvoltare, obiectivele generale şi modalităţile de acţiune stabilite. 
7) Aprobă programarea şi bugetarea proiectelor.  
 
B.2. Alte atribuţii (care nu pot fi delegate directorilor) 
 
8) Stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii.  
9) Stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară.  
10)  Aprobă propunerile Directorului General de numire a directorilor executivi care nu sunt 
angajaţi în baza unui contract individual de munca, şi stabileşte remuneraţia lor.  
11)  Aprobă forma şi continutul contractului de management pentru directorii executivi ce 
îndeplinesc competenţe delegate de Consiliul de Administraţie în baza art. 143 din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
12)  Aprobă cuantumul remuneraţiei cuvenite directorilor executivi.  
13)  Numeşte auditorii interni şi stabileşte retribuirea acestora. 
14)  Supraveghează activitatea directorilor.  
15)  Elaborează raportul anual, convoacă şi organizează Adunarea Generală a Acţionarilor şi 
implementează hotărârile acesteia.  
16)  Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei. 
17)  Participă la adunările generale ale Acţionarilor. 
18)  Constituie, cu acordul Adunării Generale, compartimentului de Audit Intern. 
19)  Numeşte şi revoacă auditorii interni. 
20)  Propune Adunării Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate. 
21)  Propune Adunării Generale înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, 
agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unitaţi fără personalitate juridică. 
22)  Propune Adunării Generale gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor 
unitaţi ale Societăţii. 
 
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie 
din partea Adunării Generale a Acţionarilor. 
 
6. Directorii 
 
Consiliul de Administraţie poate delega conducerea Societăţii unuia sau mai multor directori, 
unul dintre aceştia fiind Directorul General, care este şi Preşedintele Consiliului de Administraţie.  
 
Directorii Societăţii sunt persoane fizice. Directorii Societăţii nu vor putea fi  directori, 
administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, 
auditori interni ori asociaţi cu răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având 
acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont 
propriu sau al altei persoane, fără autorizarea Consiliului de Administraţie, sub pedeapsa 
revocării şi răspunderii pentru daune.  
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Cel mult doi directori sunt numiţi dintre administratori, din care unul este Directorul General, iar 
ceilalţi sunt numiţi din afara Consiliului de Administraţie.  
 
Director al Societăţii este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a 
Societăţii de către Consiliul de Administraţie.  
 
Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societăţii, Consiliului 
de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor, în limitele obiectului de activitate al 
Societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv.  
 
Modul de organizare a activităţii directorilor este stabilit prin decizie a Consiliului de 
Administraţie.  
 
Directorii vor informa Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzator asupra 
operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.  
 
Directorii pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Administraţie. În cazul în care revocarea 
survine fără justă cauză, directorul în cauza este indreptăţit la plata unor daune-interese.  
 
Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia 
îndeplinirii atribuţiilor lor.  
 
Directorii sunt obligaţi să participe la Adunările Generale ale Acţionarilor 
  
Obligatiile şi răspunderile administratorilor şi directorilor 
 
Membrii Consiliului de Administraţie şi directorii îşi vor exercita atribuţiile prevăzute în contractul 
de mandat, pe care-l vor negocia şi încheia personal cu reprezentantul acţionarului în Adunarea 
Generală, respectiv Preşedintele Consiliului de Adminsitratie, în condiţii de loialitate şi în 
interesul Societăţii.  
 
Administratorul nu încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el 
este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza 
unor informaţii adecvate.  
 
Decizie de afaceri reprezintă orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la 
administrarea Societăţii.  
 
Membrii Consiliului de Administraţie nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele 
de afaceri ale Societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Aceasta obligaţie le 
revine şi după incetarea mandatului de administrator.  
 
Administratorii sunt solidar răspunzatori faţă de Societate pentru:  
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;  
b) existenţa reală a dividendelor plătite;  
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;  
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;  
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e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.  
 
Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor Societăţii, care o vor 
putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
 
Administratorii răspund faţa de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de 
directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat 
supravegherea impusa de indatoririle funcţiei lor.  
 
Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de 
neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar. 
Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi asupra 
administratorilor care au facut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de 
Administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştiintat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau 
auditorii interni şi auditorul financiar.  
 
Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare 
intereselor Societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe 
auditori interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi 
obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, stie că sunt interesate 
soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a 
respectat prevederile din cele două alineate precedente răspunde pentru daunele care au 
rezultat pentru societate.  
 
Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor acesteia, prin  : 
a) acordarea de împrumuturi administratorilor;  
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către 
Societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de 
lucrări;  
c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricaror împrumuturi acordate 
administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului; 
d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a 
oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane; 
e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un 
împrumut acordat de o tertă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.  
 
Prevederile susarătate sunt aplicabile şi operatiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, 
rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă 
operaţiunea priveşte o societate civila sau comercială la care una dintre persoanele anterior 
menţionate este administrator ori deţine, singură sau impreună cu una dintre persoanele sus-
menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.  
 
Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri 
către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale 
Societăţii, numai după obţinerea aprobării Adunării Generale extraordinare. 
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Valoarea prevăzută mai sus se va calcula prin raportare la situaţia financiară aprobată pentru 
anul financiar precedent celui în care are loc operaţiunea. 

   
Răspunderile prevăzute pentru administratori se aplică şi directorilor numiţi de Consiliul de 
Administraţie, care va stabili şi drepturile, obligaţiile şi atribuţiile acestora. 
  
 
 
7. Gestiunea Societăţii  
 
Auditul financiar şi auditul intern  
 
Întrucât Societatea este supusă auditului financiar anual, gestiunea Societăţii se organizează în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002, modificată şi completată şi cu cele prevăzute de 
Norma aprobată de Ministerul Finanţelor Publice prin Ordinul nr. 1702/2005. 
 
Auditorii interni trebuie să-şi exercite personal mandatul lor. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie 
contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.  
 
Auditorii interni sunt obligaţi să supravegheze gestiunea Societăţii, să verifice dacă situaţiile 
financiare sunt legal întocmite şi în concordantă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute 
regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.  
 
Auditorii interni vor aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie neregulile în 
Administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le 
constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa Adunării Generale.  
 
Orice acţionar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie 
verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către Consiliul de 
Administraţie. În cazul în care reclamaţia este făcută de acţionari, auditorii interni sunt obligaţi să 
verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să le consemneze într-un raport 
ce va fi comunicat Consiliului de Administraţie şi pus la dispoziţie Adunării Generale; în acest 
caz, Consiliul de Administraţie este obligat să convoace Adunarea Generală.  
 
Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de către auditori financiari -persoane fizice sau 
persoane juridice -, în condiţiile prevăzute de lege.  
 
Consiliul de Administraţie înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului orice schimbare a 
persoanelor auditorului intern şi auditorului financiar.  
 
Adunarea Generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoţite 
de raportul auditorilor financiari.  
 
Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul Societăţii şi la cel al sucursalelor în cele 15 
zile care preced întrunirea Adunarii Generale, pentru a fi consultate de acţionari.  
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La cerere, consiliul de Administraţie eliberează Acţionarilor copii de pe aceste documente.  
 
Exerciţiul financiar  
 
Exerciţiul financiar îincepe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale 
fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Societăţii.  
 
Personalul Societăţii  
 
Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor; 
directorii sunt desemnaţi de Consiliul de Administraţie, care numeşte şi auditorii interni. 
 
Restul personalului este angajat de către Directorul General al Societăţii, pe bază de contract 
individual de muncă, cu respectarea legislaţiei muncii şi asigurărilor sociale. 
 
Drepturile şi obligaţiile personalului angajat al Societăţii sunt prevăzute în contractul colectiv de 
muncă şi Regulamentul Intern, negociate între Directorul General, în calitatea sa de Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie, şi sindicate, în calitatea lor de reprezentanţi ai salariaţilor.  
 
Registrele Societăţii  
 
Societatea ţine registrele prevăzute de lege :  
a) un registru al Acţionarilor care să arate denumirea, sediul Acţionarilor cu acţiuni nominative, 
precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor; evidenţa acţiunilor tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare se realizează cu respectarea legislaţiei 
specifice pieţei de capital;  
b) un registru al şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;  
c) un registru al şedinţei şi deliberărilor Consiliului de Administraţie; 
d) un registru al deliberărilor şi constatărilor facute de auditori interni, în exercitarea mandatului 
lor;  
e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale. 
 
Registrele prevăzute la lit. a) şi b) vor fi ţinute prin grija Consiliului de Administraţie, cel prevăzut 
la lit. c) prin grija organului în cauză, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor interni; 
registrele prevăzute la lit. e) vor fi ţinute în conditiile prevăzute de actele normative respective.  
 
Registrul Acţionarilor se poate ţine manual sau în sistem computerizat.  
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8. Structura organizatorică 

Structura organizatorică a S.C. CET Govora S.A. este prezentată în organigrama Societăţii şi face 
parte integrantă din acest Regulament.  
 
Directorul General 
 
A) Misiune 
 
Asigură managementul general al Societăţii. 

 

 
B) Atribuţii 

 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 

B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1) Aprobă viziunea, misiunea, politicile şi obiectivele sistemului de management integrat. 
2) Avizează programarea şi planificarea pentru dezvoltare. 
3) Aprobă organizarea sistemului de management integrat. 
4) Aprobă procesele organizaţionale, succesiunea şi interacţiunea dintre ele. 
5) Aprobă criteriile, metodele şi resursele necesare pentru operarea proceselor stabilite. 
6) Aprobă metodele de colectare şi analiză a datelor. 
7) Aprobă îmbunătăţirea continuă a procesului. 
 
B.1.2. Managementul resurselor umane (ps-04) 
8) Aprobă planificarea şi organizarea resurselor umane. 
9) Aprobă asigurarea resurselor umane necesare funcţionării organizaţiei. 
10)  Aprobă dezvoltarea profesională a resurselor umane. 
11)  Aprobă motivarea şi promovarea resurselor umane, stabilirea rezervei de resurse umane şi 
administrarea carierelor în vederea dezvoltării organizaţiei. 
12)  Aprobă îmbunătăţirea continuă a procesului.  
 
 
B.1.3. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
13)  Aprobă necesarul de aprovizionare pentru produsele identificate. 
14)  Aprobă evaluarea planului preliminar de aprovizionare şi încărcarea lui în sistemul 
informatic. 
15)  Aprobă derularea contractelor de aprovizionare cu furnizorii de produse. 
16)  Aprobă îmbunătăţirea continuă a procesului.  
 
B.1.4. Mentenanţă (ps-08) 
17)  Aprobă programul anual de mentenanţa şi planul anual de achiziţii publice. 
18)  Aprobă lansarea lucrărilor de mentenanţă cu firme terţe. 
19)  Aprobă execuţia lucrărilor de mentenanţă cu firme terţe. 
20)  Aprobă îmbunătăţirea continuă a procesului. 
 
B.1.5. Controlul dispozitivelor de masurare şi monitorizare (ps-09) 
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21)  Aprobă comanda pentru verificarea metrologica a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare 
care nu se pot verifica în cadrul organizaţiei. 
22)  Aprobă transportul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare la laboratoarele şi atelierele 
autorizate.  
23)  Aprobă transportul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare de la laboratoarele şi atelierele 
autorizate la compartimente.  
 
B.1.10. Investitii (ps-10) 
24)  Aprobă analiza în CTE a propunerii privind investiţiile. 
25)  Aprobă contractarea studiilor şi a bunurilor privind investiţiile. 
26)  Aprobă schemele de finanţare elaborate. 
27)  Aprobă abordarea instituţiilor financiare cu privire la finanţarea proiectelor de investiţii. 
28)  Aprobă cererea de finanţare. 
29)  Aprobă caietul de sarcini şi contractul privind proiectul tehnic. 
30)  Aprobă contractarea DDE, a echipamentelor şi a C+M. 
 
B.1.11. Managementul financiar (ps-15) 
31)  Verifică şi aprobă documentele financiare elaborate şi transmise în exteriorul Societăţii.  
32)  Aprobă îmbunătăţirea continuă a procesului. 
 
B.1.12. Servicii de vânzări (ps-16) 
33)  Aprobă serviciile de vânzări identificate. 
34)  Aprobă transmiterea către clienţi a ofertelor comerciale şi analiza capabilităţii acestora. 
35)  Aprobă elaborarea contractelor. 
36)  Aprobă negocierea obiecţiunilor. 
37)  Aprobă perfectarea contractelor comerciale pentru produse proprii şi pentru prestări servicii. 
38)  Aprobă derularea contractelor. 
 
B.1.13. Managementul informaţiei (ps-17) 
39)  Aprobă analiza la nivel de societate, termenul de răspuns stabilit, canalele de comunicare şi 
nodurile informationale, formularele utilizate pentru datele şi informaţiile care intră sau ies din/în 
exteriorul Societăţii. 
40)  Aprobă măsurarea şi monitorizarea procesului.  
 
B.1.14. Măsurare şi monitorizare (ps-18) 
41)  Aprobă îmbunătăţirea continuă a procesului.  
 
B.1.5. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
42)  Aprobă cadrul de organizare interna. 
43)  Aprobă analiza cadrului economic şi de reglementare al organizaţiei. 
44)  Aprobă direcţiile de dezvoltare, obiectivele generale şi modalităţile de acţiune propuse.  
45)  Aprobă defalcarea pe sectoare a obiectivelor şi responsabilităţilor. 
46)  Aprobă prognoza şi evaluarea soluţiilor de dezvoltare şi retehnologizare. 
47)  Aprobă finanţarea obiectivelor de dezvoltare şi modernizare. 
48)  Aprobă realizarea proiectelor de dezvoltare-modernizare şi punerea lor în funcţiune. 
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UUnniittaatteeaa  ddee  IImmpplleemmeennttaarree  aa  PPrrooiieeccttuulluuii((UUIIPP))--PPOOSS  MMeeddiiuu 
 
 
A. Misiune 
 
Asigură la nivelul S.C. CET GOVORA S.A. suportul de specialitate Consiliului Judeţean Vâlcea 
pentru realizarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 
municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de 
mediu şi creşterii eficienţei energetice”. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 

      1)Stabileşte planurile de acţiune pentru realizarea proiectului de reabilitare a sistemului de  
       termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea. 

B.1.2. Managementul resurselor umane(ps-04) 
     2) Perfecţionarea si pregătirea personalului din cadrul Unităţii de Implementare a  
       Proiectului(UIP),  în domeniul specific. 

B.1.3. Servicii de aprovizionare(ps-07) 
3)Asigură planul preliminar pentru aprovizionare. 
B.1.4. Investiţii(ps-10) 
4)Elaborează documentaţia de promovare a investiţiei. 
B.1.5. Managementul financiar (ps-15) 
5)Asigură programarea, planificarea activităţii financiar-contabilă. 
B.1.6. Managementul informaţiei (ps-17) 
6) Asigură desfăşurarea corectă a procesului.  
7) Ȋmbunătăţeşte continuu procesul. 
B.1.7. Măsurare şi monitorizare (ps-18) 
8)Măsurarea modului de realizare a programelor de investiţii şi respectarea termenelor de 
execuţie. 
B.1.8. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
9)Realizarea programelor de dezvoltare şi modernizare la termenele stabilite. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Asigurarea managementului implementării programului de investiţii al societăţii indiferent de 
sursa de finanţare; 
2)Asigurarea şi respectarea termenelor şi condiţiilor standard din Contractele de finanţare, 
Acordurile de imprumut şi Memorandul de Finanţare al programelor POS MEDIU; 
3)Coordonarea tehnică, financiară şi coordonarea realizării in totalitate a Programului de 
investiţii si FOPIP; 
4)Implementarea fizică şi financiară a proiectelor; 
5)Urmărirea respectării clauzelor contractuale cu furnizorii şi antreprenorii Programului de 
investiţii. 
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6)Promovarea şi realizarea programului investiţional în totalitatea sa, la termenele şi în costurile 
stabilite, conform graficelor de eşalonare; 
7)Realizarea capacităţilor de producţie previzionate; 
8)Ȋncadrarea în costurile programate; 
9)Asigurarea calităţii documentaţiilor de licitaţie şi a documentaţiilor de execuţie pentru 
asigurarea calităţii lucrărilor de investiţii; 
10)Ȋncadrarea lucrărilor executate în parametrii tehnici şi calitativi prestabiliţi în documentaţiile 
tehnice de execuţie şi în manualul de AQ. 
 
 
Compartimentul Juridic 
 
A. Misiune 
 
Verifică legalitatea actelor emise de către Societate şi asigură reprezentarea şi susţinerea 
intereselor Societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală, notariatelor 
publice precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Servicii de Aprovizionare (ps-07) 
1) Verifică legalitatea caietelor de sarcini şi a documentelor anexă şi le transmite către Serviciul 
Achiziţii Publice. 
2) Verifică respectarea cadrului legal privind evaluarea ofertelor. 
 
B.1.2. Servicii de Vanzari (ps-16) 
3) Verifică legalitatea contractului de vânzări. 
4) Asigură legalitatea negocierilor contractuale. 
5) Asigură legalitatea rezilierii contractelor. 
 
B. 2. Alte atribuţii 
 
6) Verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru acţiunile dispuse de 
conducerea Societăţii şi certificarea acestei verificari prin vizarea documentelor respective. 
7) Verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru semnarea contractelor 
comerciale. 
8) Verifică existenţa clauzelor asiguratorii în contractele propuse spre semnare. 
9) Iniţiază din timp actiuni în justiţie pentru realizarea creantelor şi urmărirea obţinerii sentinţelor 
judecătoreşti definitive. 
10)  Avizează asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Societăţii în 
desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea 
patrimonială a Societăţii. 
11)  Reprezintă şi susţine interesele Societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de 
urmărire penală, notariate şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, în baza delegaţiei dată 
de conducerea Societăţii. 
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12)  Emite avize juridice asupra diferitelor probleme în care este solicitat de conducere sau de 
compartimente. 
13)  Avizează actele de vechime pentru înscrierea în carnetele de muncă. 
14)  Rezolvă sesizările şi reclamatiile cu caracter juridic. 
15)  Pune la dispoziţia compartimentelor actelor normative specifice activităţii acestora. 
 
 
Serviciul Privat de Situaţii de Urgenţă 
 
A. Misiune 
Asigură desfăşurarea activităţilor privind protecţia civilă, evidenţa militară, păstrarea documentelor 
secrete, precum şi funcţia de securitate. 
B Atributii 
B1 Atributii in cadrul proceselor 

1) 
B1.1 Prelucrare apa (SP -1.1)  

2) 
Monitorizeaza functionarea instalatiilor pentru stins incendii 

  
Monitorizeaza alimentarea cu apa pentru stins incendii 

B2 Alte Atribuţii 
 
1) Analizează principalele caracteristici ale teritoriului Societăţii şi prezintă propuneri privind 
realizarea măsurilor de protecţie civilă, în funcţie de factorii de risc. 
2) Coordonează întocmirea şi actualizarea planului de protecţie civilă a Societăţii.  
3) Asigură întocmirea, păstrarea, actualizarea şi aplicarea documentelor operative şi de protecţie 
civilă.  
4) Elaborează şi prezintă rapoarte informative către conducerea Societăţii privind stadiul instruirii 
salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi privind dezvoltarea bazei materiale specifice.  
5) Asigură funcţionarea locului de conducere în cazul situaţiilor de urgenţă. 
6) Organizează şi conduce activitatea pentru realizarea măsurilor de protecţie a salariaţilor şi a 
bunurilor materiale de orice natura în cazul situaţiilor de urgenţă, în funcţie de factorii de risc.  
7) Organizează şi conduce antrenamente şi exerciţii de protecţie civilă.  
8) Organizează şi verifică aplicarea măsurilor privind prevenirea salariaţilor cu privire la pericolul 
atacului din aer sau al dezastrelor.  
9)  Organizează cooperarea cu celelalte elemente de protecţie pe plan local (pompieri, politie, 
jandarmi, formaţii de Cruce Roşie etc.). 
10)  Asigură organizarea şi înzestrarea Celulei de Urgenţă şi a formaţiunilor de protecţie civilă.  
11)  Elaborează şi prezintă conducerii Societăţii rapoarte periodice, dări de seamă, referate privind 
asigurarea capacităţii de protecţie civilă, pregătirea şi gradul de asigurare materială al 
formaţiunilor de protecţie civilă, precum şi asupra altor probleme stabilite prin dispoziţiuni, 
regulamente, ordine sau alte acte normative.  
12)  Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de eşaloanele superioare, pe linie de specialitate, fără însă 
a diminua capacitatea de organizare şi îndrumare a activităţii de protecţie civila.  
13)  Organizează, în caz de dezastru sau război, formaţiunile de protectie civilă, în vederea 
constituirii unor echipe de cercetare şi siguranţă specifice, care vor acţiona independent sau în 
cooperare în raioanele, punctele şi pe direcţiile în care se execută evacuarea ordonata de 
Comisia Judeţeana de Evacuare. 
14) Întocmeşte tabele nominale cu modificările survenite în structura de personal a Societăţii, pe 
linie de evidenţă militară.  
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15)  Întocmeşte tabele nominale cu tinerii care urmează să fie recrutaţi.  
16)  Întocmeste tabel nominal cu persoanele de sex masculin care au reuşit la concursul de 
admitere, curs de zi. 
17) Păstreză şi actualizează evidenţa nominală a recruţilor şi a rezerviştilor, pe baza fişelor de 
evidenţă.  
18)  Înmânează salariaţiilor ordinele de chemare în concentrare sau mobilizare. 
19)  Întocmeste tabele nominale cu salariaţii propuşi să fie mobilizaţi la locul de muncă.  
20) Ţine evidenţa persoanelor care au primit aprobare să lucreze cu informatii sau documente cu 
caracter secret de stat.  
21)  Asigură pregatirea salariaţilor în spiritul păstrării secretului de stat. 
22)  Controlează păstrarea şi manipularea documentelor ce constitue secret de stat. 
23)  Asigura multiplicarea documentelor cu caracter de stat numai de către persoane ce au 
aprobare în acest sens, păstrand o evidenţă strictă. 
24)  Controlează respectarea accesului în Societate, pe bază de legitimaţii. 
25) Elaborează şi supune aprobării conducerii Societăţii normele interne privind protecţia 
informaţiilor clasificate, potrivit legii.  
26)  Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării 
instituţiilor abilitate şi asigură aplicarea acestuia.  
27)  Coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate compartimentele 
Societăţii.  
28)  Asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile 
privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.  
29)  Monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate, precum 
şi modul de respectare a acestora.  
30)  Informează conducerea Societăţii cu privire la vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul 
de protecţie a informatiilor clasificate şi propune măsuri pentru abordarea acestora. 
31)  Organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii 
clasificate.  
32)  Actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces.  
33)  Întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Societate, 
pe clase şi niveluri de secretizare.  
34)  Prezinta conducatorului Societăţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi 
locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de 
responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate.  
35)  Efectuează, cu aprobarea conducerii Societăţii, controale privind modul de aplicare a 
măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate. 
36) Conduce, în conformitate cu prevederile legale şi a reglementarilor în vigoare, activitatea de 

prevenire şi stingere a incendiilor. 
37)  Monitorizează şi controlează aplicarea regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor.  
38)  Asigură desfăşurarea activităţii formatiei civile de pompieri.  
39)  Monitorizează şi controlează funcţionarea instalaţiilor de supraveghere şi capacitatea de 

funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor.  
40)  Urmăreşte asigurarea cu dotări privind prevenirea şi stingerea incendiilor, a integrităţii şi bunei 

functionări a acestora.  
41)  Întocmeşte programul de verificări, încercări, autorizări şi probe la instalaţiile şi utilajele folosite 

pentru stingerea incendiilor.  
42)  Întocmeşte planul de intervenţii la stingere (ipoteze de stingere).  
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43)  Organizează instruirea formaţiei civile de pompieri, în conformitate cu ipotezele de stingere 
stabilite.  

44)  Întocmeşte şi execută programul de control prin rond în instalatii.  
45)  Propune locurile de muncă unde este interzis fumatul sau focul deschis şi controlează 

respectarea reglementarilor aprobate.  
46)  Asigură efectuarea instructajului general introductiv şi periodic privind prevenirea şi stingerea 

incendiilor.  
47)  Intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor şi a bunurilor 

materiale ce se afla în pericol, în caz de incendiu, calamităţi naturale, catastrofe.  
4488))  VVeerriiffiiccăă  pprriinn  ssoonnddaajj  rreessppeeccttaarreeaa  nnoorrmmeelloorr  PPSSII,,  aa  ddoottăărriilloorr  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  PPSSII  îînn  sseeccţţiiiillee  

OOllăănneeşşttii,,  CCaalliimmăănneeşşttii  şşii  TTeerrmmooffiiccaarree  UUrrbbaannăă  RRââmmnniiccuu  VVââllcceeaa..  
  
 
Consilierii 
 
A. Misiune 
 
Furnizează conducerii Societăţii informaţiile şi analizele necesare elaborarii deciziilor. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1)  Realizeaza culegerea datelor pentru stabilirea  politicilor  de dezvoltare a organizatiei . 

      2) Analizeaza datele pe baza carora se  realizeaza  programarea şi planificarea pentru 
dezvoltare. 
      3) Transmite propuneri catre directorul general privind îmbunătăţirea continuă a proceselor 
organizatiei ,in acord cu licentele detinute si cu legislatia aplicabila. 
 

 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Analizează posibilitatea extinderii activităţii Societăţii în probleme de administrare a serviciilor 
publice termice. 
2) Contactează şi colaborează cu proiectanţii studiilor de fezabilitate.  
3) Asigură întocmirea documentaţiei de licenţiere şi acreditare a Societăţii în domeniu.  
4) Elaborează propuneri privind programul de dezvoltare şi diversificare a activităţii Societăţii.  
5) Propune teme de cercetare-dezvoltare-creştere a randamentului şi a fiabilităţii instalaţiilor.  
6) Asigură implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu.  
7) Asigură elaborarea unor documentaţii tehnice de susţinere.  
8) Monitorizează realizarea studiilor şi a proiectelor pentru retehnologizarea, modernizarea şi 
automatizarea fluxurilor, informând periodic Directorul General. 
9) Asigură legătura Societăţii cu factori externi privind cooperarea în domeniul tehnic şi 
tehnologic. 
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Compartiment CFI 
A. Misiune 
 
Asigură verificarea respectării reglementarilor stabilite cu privire la controlul financiar asupra 
gestiunii Societăţii, precum şi luarea măsurilor corective în cazul constatării de abateri. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Managementul financiar (ps-15) 

     1) Verifică preventiv documentele financiare elaborate pentru asigurarea legalitatii operatiunilor      
     economico – financiare .  
     2) Raporteaza directorului general datele de sinteza intocmite  pentru îmbunătăţirea continuă a  
      procesului. 

B.1.2. Măsurare şi monitorizare (ps-18) 
      1) Monitorizeaza modul de respectare a masurilor corective stabilite in cazul constatarilor de    
      abateri de la legislatia  aplicabila in domeniu.  

 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Controlează periodic existenţa, integritatea, modul de păstrare şi paza bunurilor şi valorilor de 
orice fel şi deţinute cu orice titlu de Societate. 
2) Verifică modul de utilizare a valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri. 
3) Verifică efectuarea încasărilor şi a plăţilor, în numerar sau prin cont, în lei şi în valută de orice 
natura, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor din acestea. 
4) Verifică modul de întocmire şi circulaţie a documentelor primare, a documentelor tehnic-
operative şi contabile. 
5) Verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 
6) Organizează şi efectuează controlul în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, în 
conformitate cu reglementarile şi programele stabilite şi aprobate. 
7) Verifică condiţiile de angajare a gestionarilor, concomitent cu constituirea garanţiilor.  
8) Verifică asigurarea corespunzatoare a locurilor de păstrare şi depozitare a bunurilor.  
9) Verifică legalitatea intrărilor şi a ieşirilor din gestiune (înregistrărilor în fişele de magazie, 
documentele de intrare/iesire etc.).  
10)  Verifică efectuarea inventarelor periodice de către comisiile de inventariere, conform graficelor 
stabilite.  
11)  Verifică gestiunile în numerar aflate în casierie. 
12)  Verifică gestiunea mijloacelor fixe (evidenţa şi mişcarea mijloacelor fixe).  
13)  Verifică modul de utilizare a materialelor de orice fel şi în mod deosebit a celor supuse 
sustragerilor.  
14)  Verifică modul de dare în consum a combustibililor (funcţionarea instalaţiilor de măsurare 
cantitativă şi calitativă, perisabilităţi etc.).  
15)  Verifică modul de efectuare a casărilor de mijloce fixe, precum şi dezmembrarea acestora.  
16)  Verifică modul de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi a echipamentelor de protecţie.  
17)  Verifică decontările de cheltuieli pentru deplasari în interesul serviciului.  
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18)  Verifică modul de păstrare a evidenţei şi a încasării facturilor de la consumatorii de energie 
electrică şi termică, precum şi a evidenţei anticipaţiilor. 
19)  Verifică legalitatea drepturilor privind salariile şi a altor drepturi băneşti.  
20)  Verifică fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli.  
21)  Verifică intocmirea documentelor de evidenţă primară pentru toate operaţiile verificate prin 
controlul financiar de gestiune.  
22)  Verifică conducerea corectă a evidenţei tehnico-operative la locurile de depozitare.  
23)  Verifică conducerea clară şi exactă a evidenţei contabile.  
24)  Organizează controlul financiar preventiv.  
25)  Prezintă conducerii Societăţii concluziile controlului efectuat, împreună cu măsurile propuse în 
vederea înlăturării abaterilor.  
26)  Verifică modul de realizare a măsurilor stabilite la verificările anterioare precum şi eficacitatea 
acestora. 
 
 
Laborator CND 
 

 
A. Misiune 

Asigură execuţia examinărilor nedistructive în instalaţie şi probe, în conformitate cu normele, 
prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, instrucţiuni specifice în vigoare. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţă (ps-08) 
1) Pregăteşte, din punct de vedere organizatoric, lucrările de mentenanţă. 
2) Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
3) Execută lucrarile de mentenanţă cu forţe proprii. 
4) Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
5) Recepţionează lucrările. 
6) Înregistrează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
7) Execută examinările nedistructive în instalaţie şi probe prin metodele nedistructive de control 
pentru care există dotare şi personal autorizat. 
8) Asigură executarea controlului nedistructiv prin metoda "radiaţii penetrante" în instalaţie şi 
probe, prin colaborare cu terţi. 
      Laboratorul CND are relatie functionala cu Departamentul Reparatii. 
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Departament Resurse Umane 
 
A. Misiune 
 
Asigură punerea în practică a strategiei şi a planului de acţiune în domeniul resurselor umane la 
nivelul Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Managementul resurselor umane (ps-04) 
1) Comunica Directorului General planificarea şi organizarea resurselor umane. 
2) Asigură resursele umane necesare activităţilor Societăţii. 
3) Asigură dezvoltarea resurselor umane. 
4) Comunică Directorului General informaţii privind eficacitatea dezvoltării resurselor umane. 
5) Asigură motivarea, promovarea şi stabilirea rezervei de resurse umane, precum şi 
administrarea carierelor, în conformitate cu dezvoltarea Societăţii. 
 
B.1.2. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
6) Elaborează şi trimite spre aprobare Directorului General cadrul de organizare internă. 
 
B2. Alte atribuţii 
 
7) Elaborează strategia de personal necesară pentru susţinerea strategiei generale a Societăţii. 
8) Identifică şi asigură necesarul de personal pentru desfăşurarea activităţii Societăţii în condiţii 
de rentabilitate.  
9)  Coordonează activitatea de îmbunătăţire a organizării şi funcţionării la nivel de Societate. 
10)  Coordonează activitatea de formare profesională a personalului (instruire, perfectionare, 
specializare, calificare, autorizare), cu forţe proprii sau în colaborare cu furnizori de servicii 
specializate, precum şi activitatea de testare psihologică, conform legislaţiei în domeniu.  
11)  Coordonează, susţine şi controlează aplicarea şi respectarea în cadrul Societăţii a legislaţiei 
ce reglementează raporturile de muncă, emite îndrumări metodologice, dispozitii şi precizări 
pentru aplicarea unitară a acestor reglementări. 
12)  Asigură respectarea procedurilor şi reglementarilor în vigoare la angajare, definitivare, 
promovare, avansare şi eliberare din functie, precum şi la desfacerea contractului individual de 
munca, în colaborare cu Consilierul Juridic. 
13)  Susţine repartizarea corectă a sarcinilor şi o evaluare corectă a aportului fiecarui angajat la 
rezultatele Societăţii, în vederea realizării unei salarizări corecte şi stimulative. 
14)  Asigură aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului.  
15)  Coordonează activitatea de întocmire a situaţiilor statistice privind numarul de personal şi 
salarizarea acestuia. 
16)  Coordonează şi organizează activitatea de gestionare a carnetelor de munca, a dosarelor 
personale şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, urmarind consemnarea operativa şi 
corectă a activităţii fiecărui salariat, a drepturilor salariale de care a beneficiat, traseului său 
profesional, grupa de munca şi timpul lucrat în această grupă, precum şi întocmirea 
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documentaţiei în vederea pensionării şi eliberarea de acte doveditoare pentru vechimea în 
muncă şi grupa de muncă.  
17)  Coordonează activitatea administrativa (curătenie, întreţinere-construcţii spaţii, deratizare-
dezinsecţie, transport personal la şi de la locul de muncă, pază, Complex Alimentar, 
secretariate, registratură, protocol, telefonie). 
18)  Coordonează activităţile privind controlul medical periodic al angajaţilor, controlul profilactic 
şi educaţia sanitară pentru formarea şi dezvoltarea unor deprinderi corecte şi crearea unei poziţii 
active faţă de sanătatea individuală, respectarea normelor de protecţia muncii – PSI, 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru creearea unui mediu de lucru adecvat. 
19)  Asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor, în vederea depistării bolilor 
profesionale şi acordarea ajutorului medical în caz de accidente şi îmbolnăviri. 
20)  Coordonează activitatea de protocol. 
21)  Elaborează şi pune în practică strategia de comunicare în Societate, având drept scop 
informarea corectă a salariaţilor şi stabilirea unor relatii interumane corecte şi stimulative, în 
scopul dezvoltării ataşamentului salariaţilor faţă de Societate. 
22)  Pune în practică activităţile cuprinse în planul de comunicarea externă, în vederea creerii şi 
menţinerii unei imagini corecte a Societăţii.  
23)  Asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere, piese de schimb, rechizite de birou 
pentru desfasurarea activităţii compartimentelor de munca subordonate. 
 
Serviciul Resurse Umane 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea în bune condiţii a proceselor de resurse umane în Societate. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1.Managementul resurselor umane (ps-04) 
 
1) Asigură resursele umane necesare desfăşurării activităţii Societăţii. 
2) Asigură dezvoltarea resurselor umane.  
3) Comunică Directorului de Resurse Umane informaţii cu privire la eficacitatea dezvoltarii 
resurselor umane. 
4) Comunică şefilor de departamente informaţii cu privire la motivarea, promovarea şi stabilirea 
rezervei de resurse umane, precum şi administrarea carierelor conform dezvoltării organizaţiei. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
5) Evaluează şi asigură  necesarul de personalul pe compartimente.  
6) Asigură elaborarea organigramelor pe direcţii şi sectoare, în colaborare cu directori, inginerii 
şefi şi sefii compartimentelor.  
7) Evaluează şi asigură necesarul de personal pe meserii şi funcţii, în limita posturilor aprobate.  
8) Publică cerinţele privind ocuparea posturilor vacante (anunţuri privind concursurile interne şi 
externe).  
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9) Organizează activitatea de recrutare, selectare pentru angajare şi de miscare a personalului, 
potrivit cerinţelor locului de munca, a strategiei de personal şi a reglementărilor în vigoare, prin 
comunicarea posturilor vacante sau desfiinţate, publicarea şi organizarea concursurilor, verificarea 
actelor necesare angajării, comunicarea rezultatelor concursurilor. 
10)  Asigură respectarea reglementarilor la angajare şi promovare pe criterii de competenţă.  
11)  Elaborează deciziile privind miscarea personalului, referitoare la schimbarea locului de 
munca, meseriei, sarcinilor de serviciu, definitivarea pe post, promovarea/ avansarea, schimbarea 
naturii CIM, detaşarea, sanctionarea, desfacerea contractului de muncă, pensionarea.  
12)  Întocmeşte dosarele personale (acte de identitate, acte de studii, acte medicale, CIM, decizii, 
acte adiţionale la CIM etc.) 
13)  Efectuează înregistrarile în carnetele de muncă şi în Registrul general de evidenţă al 
salariaţilor, conform legislaţiei în vigoare.  
14)  Comunică datele de personal Serviciului Informatica, pentru calculul salariilor.  
15)  Verifică corectitudinea foii colective de prezenţă.  
16)  Verifică statele de plată sub aspectul existenţei tuturor salariaţilor, corectitudinii salariului de 
bază şi a calcului sporurilor.  
17)  Repartizează fondul de avansare pe compartimente de munca.  
18)  Urmăreşte respectarea CCM în vigoare, a anexelor la CCM precum şi respectarea 
procedurilor, reglementărilor şi a legislaţiei în domeniul resurselor umane.  
19)  Coordonează activitatea de salarizare a personalului.  
20)  Asigură evidenţa fondului de salarii consumat pe componente (salarii de bază, sporuri, 
ajutoare).  
21)  Efectuează raportările statistice privind numarul de personal şi salarizarea acestuia.  
22)  Întocmeşte documentaţia pentru acordarea ajutoarelor prevăzute în CCM.  
23)  Stabileşte numărului de zile de concediu de odihnă şi de concediu de odihna suplimentar 
pentru intreg personalul.  
24)  Coordonează programarea concediilor de odihnă efectuate de către şefii de compartimente şi 
urmăreşte respectarea acestei programări.  
25)  Realizează evidenţa orelor de recuperat pentru personalul TESA.  
26)  Realizează evidenţa locurilor de muncă pe grupe de muncă şi efectuarea înregistrărilor 
corespunzătoare în carnetele de muncă.  
27)  Realizează evidenţa sancţiunilor aplicate salariaţilor, a absenţelor nemotivate şi a învoirilor 
neplătite.  
28)  Coordonează activitatea de perfecţionare, specializare şi calificare profesională.  
29)  Coordonează activitatea de instruire profesională, calitate-mediu, NPM, situaţii de urgenţă 
(PSI şi apărare civila),la nivel de serviciu, precum şi activitatea de evaluare a instruirii, de testare 
psihologica şi de evaluare a performanţelor personalului Societăţii.  
30)  Elaborează Programul anual de instruire, în baza tematicilor propuse de şefii de 
compartimente.  
31)  Monitorizează activitatea de instruire.  
32)  Coordonează activitatea de autorizare, în colaborare cu compartimentele implicate.  
33)  Asigură condiţiile implementării şi menţinerii Sistemului de Management Integrat, prin formare 
profesională continuă şi calificarea personalului.  
34)  Întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii, diagramele de relaţii (în 
colaborare cu sefii compartimentelor), precum şi toate procedurile privind activitatea din domeniul 
resurselor umane.  
35)  Elaborează şi gestionează statele de funcţii.  
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36)  Gestionează fişele de post ale tuturor salariaţilor şi colaboreaza la întocmirea lor de către şefii 
compartimentelor.  
37) Verifică şi confirmă realizarea planurilor de muncă pentru şefii de echipa din organizatie.  
38)  Acordă consultaţii salariaţilor privind drepturile pe care le au (inclusiv drepturile salariale) 
prevăzute în CCM, anexe la CCM şi privind legislaţia în vigoare.  
39) AAssiigguurrăă  sseeccrreettaarriiaattuull  CCoommiissiieeii  MMiixxttee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee  ––  SSiinnddiiccaattee.. 
 
Serviciul Administrativ, Social şi Protocol 
 
A. Misiune 
 
Asigura buna gospodărire (administrare) a aspectelor administrative şi de protocol, de pază şi a 
celor sociale ale Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1 Managementul resurselor umane (ps-04) 
1) Asigură un mediu de lucru adecvat şi starea de sănătate şi securitate în muncă. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
2) Întocmeşte propunerea pentru planul de cheltuieli administrativ-gospodăreşti al Societăţii şi 
urmăreste realizarea lui. 
3) Întocmeşte necesarul de aprovizionat cu materiale de întreţinere, curăţenie, piese de schimb şi 
inventar gospodăresc şi răspunde de gestionarea, depozitarea şi conservarea produselor primite.  
4) Întocmeşte necesarul de reparaţii pentru imobile şi mijloace fixe din dotarea administrativ- 
gospodărească şi urmăreşte realizarea lui.  
5) Răspunde de evidenţa imobilelor şi a obiectelor de inventar administrativ-gospodăreşti pe care 
le gestionează. 
6) Organizează efectuarea curăţeniei şi răspunde de starea de curaţenie din Societate.  
7) Asigură, în colaborare cu societăţile de tranport, transportul personalului Societăţii la şi de la 
Societate şi supraveghează desfaşurarea normală a acestuia.  
8) Asigură evidenţa personalului care beneficiază de transport, urmăreşte asigurarea  
legitimaţiilor de transport, precum şi încasarea contribuţiei de la salariaţi.  
9) Elaborează şi propune conducerii Societăţii programe privind protecţia socială în domeniul 
asigurării aprovizionarii , cantinei, asistenţă socială şi urmăreşte realizarea programelor aprobate.  
10)  Asigură distribuirea cu material antidot catre salariatii societatii.  
11)  Asigură procurarea şi evidenţa sigiliilor şi ştampilelor.  
12)  Întocmeşte planul de pază pentru toate obiectivele Societăţii şi obţine aprobările necesare.  
13)  Asigură paza Generală a tuturor bunurilor societăţii (sisteme de alarmă, personal instruit 
pentru pază).  
14)  Urmăreşte respectarea strictă a reglementarilor privind accesul în Societate a personalului şi a 
autovehiculelor.  
15)  Asigură întreţinerea şi urmăreşte utilizarea raţională a terenurilor libere din cadrul Societăţii.  
16)  Asigură folosirea eficientă şi în conformitate cu reglementările în vigoare a fondului locativ al 
Societăţii.  
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17)  Asigură activitatea de secretariat pentru conducerea Societăţii.  
18)  Asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei.  
19) Asigură organizarea audienţelor.  
20)  Asigura distribuirea de informaţii pentru public, prin intermediul biroului registratura. 
21)  Asigură arhivarea, păstrarea şi distrugerea documentelor conform reglementărilor in cadrul 
serviciului 
22)  Asigură deservirea centralei telefonice si a faxurilor.  
23)  Întocmeşte planul fondului necesar protocolului, devize de cheltuieli şi vizează actele de 
cheltuieli.  
24)  Asigură primirea, însoţirea, cazarea, activitatea de protocol şi vizitele delegaţiilor în Societate.  
25)  Întocmeşte corespondenţa de protocol. 
26)  Asigură aprovizionarea cu produsele alimentare necesare, gestiunea corectă a stocurilor, 
precum şi desfacerea produselor în timp util. 
27)  Vinde produsele alimentare en-gros pentru salariatii Societăţii contra cost şi pe bază de bonuri 
valorice. 
 
 
Birou Medicină de Întreprindere 
 
A. Misiune 
 
Asigură buna desfăşurare a activităţii medicale în cadrul Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1.Managementul resurselor umane (ps-04) 
1) Asigură un mediu de lucru adecvat şi starea de sanătate şi securitate în muncă. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
2) Întocmeşte şi actualizează dosarul de obiectiv ce conţine datele referitoare la condiţiile de 
munca analizate de echipa multidisciplinară. 
3) Realizează examenul clinic de angajare, examenul clinic de adaptare, examenul clinic 
periodic şi examenul clinic la reluarea muncii.  
4) Urmăreşte efectuarea examenelor medicale, complementare a analizelor de laborator şi a 
explorărilor paraclinice necesare, în functie de tipul de expunere şi de solicitările postului de 
muncă recomandate de medicul de medicina muncii.  
5) Urmăreşte ca dosarul medical să conţină concluziile din fişele de aptitudine semnate de 
medicul de medicina muncii.  
6) Realizează acordarea primului ajutor, trimiterea persoanelor accidentate la spital şi urmărirea 
evolutiei acestora.  
7) Urmăreşte derularea programelor de reabilitare, reinserţie şi reorientare profesională,  
precum şi a celor de promovare a stării de sănatate la locul de muncă, stabilite împreună cu 
medicul de medicina muncii.  
8) Comunică Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Teritorial de Munca  ITM informaţii 
privind starea de morbiditate a angajaţilor.  
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9) Stabileşte necesarul de medicamente de urgenţă, vaccinuri, materiale consumabile.  
10)  Semnalează cazurile de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul 
Sănătăţii şi Familiei.  
11)  Înregistrează bolile legate de profesiune, conform metodologiei aprobate de Ministerul 
Sănătăţii şi Familiei.  
12)  Realizează informarea şi educaţia angajatilor în probleme de sănătate.  
13)  Pregăteşte angajaţii în vederea acordării primului ajutor în caz de accident de muncă sau 
îmbolnăvire profesională acută (intoxicaţie acută).  
14)  Raportează periodic Comitetului de sănătate şi securitate a Societăţii cu privire la starea de 
sănătate a personalului.  
15)  Identifică şi monitorizează factorii cu nocivitate declarată sau potenţiali periculoşi pentru 
sănătatea şi securitatea personalului.  
16)  Propune luarea unor măsuri de protejare a stării de sănătate pentru categoriile speciale de 
angajaţi, care au o sensibilitate deosebită faţă de factorii de risc. 
17)  Asigură evaluarea nivelului de risc de accidentare sau de îmbolnăvire profesională la toate 
locurile de munca şi stabileşte echipamentul de protecţie adecvat riscului.  
18)  Controlează respectarea condiţiilor de igienă şi aplicarea măsurilor privind înlăturarea 
factorilor nocivi de la locul de muncă.  
19)  Îndeplineşte sarcini de control sanitar în probleme de igiena muncii în Societate.  
20)  Realizează înregistrarea datelor privind starea de sanatăte a salariatilor (zile de concediu 
medical, spitalizare, diagnostic etc.). 
 
Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie 
 
A. Misiune 
 
Asigură condiţiile necesare respectării legislaţiei şi a reglementărilor privind securitatea muncii şi a 
circulaţiei persoanelor în instalaţii şi pe teritoriul Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1.Managementul resurselor umane (ps-04) 
1) Asigură un mediu de lucru adecvat şi starea de sănătate şi securitate în muncă. 
2)Asigură dezvoltarea resurselor umane în domeniul securităţii muncii 
 
B2. Alte atribuţii 
 
2) Asigură reprezentarea Societăţii în faţa autorităţilor în domeniul de activitate. 
3) Controlează şi susţine activitatea de prevenire a accidentelor de muncă în Societate.  
4) Organizează activitatea de determinare a riscurilor de accidentare şi de stabilire a măsurilor 
necesare pentru eliminarea sau reducerea lor acestor riscuri, inclusiv prin cooperarea cu instituţiile 
specializate.  
5) Propune teme de cercetare cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi pentru reducerea 
noxelor, elaborând pentru acestea caietele de sarcini şi propuneri de buget de cheltuieli.  
6) Propune modalităţi de informare a personalului în scopul cunoaşterii riscurilor de accidentare şi 
a măsurilor corespunzatoare de prevenire.  
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7)  Întocmeşte, cu consultarea celorlalte compartimente, planul de măsuri pentru protecţia muncii, 
urmăreşte modul de realizare a acestuia şi propune măsuri corective.  
8)  Controlează modul de respectare a normelor de protecţia muncii în toate activităţile şi 
procesele desfăşurate în Societate, informează conducerea Societăţii asupra constatarilor şi 
propune măsuri corective. 
9)  Verifică dacă instalaţiile, echipamentele şi procesele nou introduse respectă prevederile legale 
privind protecţia muncii şi avizează extinderile.  
10)  Efectuează măsurători, determinări şi expertizări ale condiţiilor de muncă în cadrul activităţilor 
şi al locurilor de muncă, acestea servind ca bază pentru plata sporurilor pentru condiţii nocive şi 
deosebite de muncă, pentru încadrarea locurilor de muncă şi a activităţilor în grupe de muncă şi 
pentru stabilirea numărului de zile de concediu de odihna suplimentar.  
11)  Stabileşte instalaţiile sau zonele cu grad ridicat de risc şi elaborează proceduri/ instrucţiuni 
specifice de lucru, în cooperare cu proiectantul.  
12)  Realizează instructajul introductiv general şi periodic pentru personalul Societăţii.  
13)  Organizează activitatea de informare a personalului cuprivire la protecţia muncii, prin afişe, 
pliante, emisiuni radio, filme şi concursuri tematice.  
14)  Întocmeşte şi actualizează evidenţa accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale.  
15)  Informează conducerea Societăţii şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu, asupra accidentelor 
de munca cu invaliditate sau mortale. 
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Direcţia Tehnică – Calitate 
 
A. Misiune 
 
Asigură funcţionarea corectă şi dezvoltarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu; 
asigură monitorizarea şi dezvoltarea sistemului de producţie al Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1) Stabileşte, împreună cu Comitetul de Implementare a Sistemului de Management Integrat, 
viziunea, misiunea, politica şi obiectivele Sistemului de Management Integrat. 
2) Programează şi planifică dezvoltarea Societăţii.  
3) Avizează organizarea Sistemul de Management Integrat, respectiv alocarea de resurse 
financiare şi umane, stabilirea personalului responsabil şi stabilirea şi menţinerea infrastructurii 
necesare pentru asigurarea mediului de lucru.  
4) Avizează stabilirea proceselor, succesiunea şi interacţiunea dintre ele. 
5) Avizează stabilirea criteriilor, metodelor şi a resurselor pentru operarea proceselor.  
6) Avizează derularea, măsurarea şi monitorizarea proceselor.  
7) Colectează şi analizează date privind funcţionarea Societăţii.  
 
B.1.2. Mentenanţă (ps-08) 
8) Aprobă pregătirea tehnică a lucrărilor de mentenanţă.  
 
B.1.3. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (ps-09) 
9) Aprobă programarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare la verificarea metrologică 
periodică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi transmiterea programării la departamente.  
10)  Avizează elaborarea comenzii către laboratoarele/ atelierele autorizate. 
 
B.1.4. Investiţii (ps-10) 
11)  Avizează notele de verificare a posibilităţilor de finanţare şi propunerea privind soluţia 
optimă. 
12)  Avizează documentaţia de promovare a investiţiei.  
13)  Avizează caietul de sarcini pentru achiziţia de bunuri şi pentru analize de oferte/licitaţii 
pentru realizare SPF, SF.  
14)  Avizează schemele de finanţare.  
15)  Avizează începerea discuţiilor cu institutiile financiare, privind finanţarea proiectului.  
16)  Avizează documentaţia privind continuarea proiectului.  
17)  Avizează contractarea proiectului tehnic şi a caietului de sarcini.  
18)  Avizează caietul de sarcini pentru DDE şi contracte-echipamente.  
 
B.1.5. Managementul informaţiei (ps-17) 
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19)  Aprobă analiza la nivel de Societate, termenele de răspuns, canalele de comunicare şi 
nodurile informaţionale, pentru date şi informaţii care nu depăşesc limitele organizaţiei, şi 
avizează, în cazul datelor şi al informaţiilor care intră sau ies din/în exteriorul organizaţiei.  
20)  Avizează măsurarea şi monitorizarea procesului şi comunică metoda de îmbunătăţire a 
acestuia.  
 
B.1.6. Monitorizare şi măsurare (ps-18) 
21)  Coordonează monitorizarea şi măsurarea.  
22)  Aprobă monitorizarea şi măsurarea necesare.  
23)  Aprobă verificarea adecvării monitorizării şi măsurării la intrări.  
24)  Aprobă verificarea adecvării monitorizării şi măsurării la prelucrarea intrărilor. 
25)  Aprobă verificarea adecvării monitorizării şi măsurării la ieşiri.  
26)  Aprobă furnizarea de date, informaţii şi înregistrări către clienţii interni şi externi, 

comunitatea locală şi părţile interesate.  
27)  Avizează decizia legata de măsurile corective.  
28)  Avizează analiza datelor. 
29)  Îmbunătăţeşte continuu procesul.  
 
B.1.7. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
30)  Propune direcţiile de dezvoltare, obiectivele generale şi modalităţile de acţiune.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
31)  Monitorizează funcţionarea tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor. 
32)  Asigura planificarea, designul şi funcţionarea noilor instalaţii şi a extinderilor, modernizărilor şi 
retehnologizărilor.  
33)  Organizează şi coordonează activitatea de investiţii din Societate: coordonează pregătirea, 
urmarirea şi punerea în functiune a noilor obiective, executate din fondurile de investiţii, stabileşte 
volumele anuale pentru investiţii şi asigură cu proiecte pe tot parcursul realizarii investiţiilor.  
34)  Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Societăţii în domeniul metrologiei, ISCIR, UCC şi 
protecţiei mediului.  
35)  Asigură funcţionarea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat calitate-mediu. 
36)  Valideaza documentele  sistemului de management integrat calitate – mediu (proceduri de 
sistem, fise de proces principale etc.). 
37) Reprezintă Societatea în activităţi de comunicare externă, cu privire la sistemul de 
management integrat calitate - mediu. 
 
Serviciul Calitate-Mediu 
 
A. Misiune 
Asigură punerea în practică a strategiei Societăţii privind menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului 
de management integrat calitate-mediu conform cerinţelor SR EN ISO 9001 şi  SR EN ISO 
14001. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
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B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1) Organizează, împreună cu şefii de compartimente, Sistemul de Management Integrat prin 
alocarea resurselor financiare, stabilirea personalului responsabil şi stabilirea şi menţinerea 
infrastructurii necesare pentru asigurarea mediului de lucru.  
2) Propune  procesele, succesiunea lor şi interacţiunile dintre ele.  
3) Derulează, măsoară şi monitorizează procesele, împreună cu şefii de compartimente.  
4) Colectează şi analizează date specifice.  
5) Îmbunătăţeşte continuu procesul.  
 
B.1.2. Managementul resurselor umane (ps-04) 
6) Propune tematica de instruire necesara  resurselor umane , dpdv  cerintele sistemului de 

management integrat calitate – mediu . 
 
B.1.3. Monitorizare şi măsurare (ps-18) 
7) Identifică necesităţile privind monitorizarea şi măsurarea. 
8) Verifică dacă sistemul de management integrat calitate –mediu este mentinut, implementat si 
imbunatatit, prin PDCA-ul activitatii de audit intern , fata de standardele ISO 9001 , respectiv 
ISO 14001 . 
9)  Furnizează date, informaţii şi înregistrări obţinute din monitorizare şi măsurare către clienţii 
interni şi externi, comunitatea locală şi părţile interesate, pentru a certifica conformitatea 
acestora.   
10)  Monitorizeaza tinerea sub control a produsului neconform ( aplicarea  corecţiilor), precum si 
actiunile corective ( AC) / actiunilor  preventive (AP). 
11)  Propune / stabileste , în urma analizei datelor, acţiunile de îmbunătăţire care se impun. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
12)  Elaboreaza programele de acţiune pentru protectia mediului, cu includerea măsurilor 
specifice de reducere şi prevenire a impactului negativ asupra mediului, în concordanţă cu 
strategia Societăţii.  
13)  Elaborează documentaţia necesară pentru autorizare/ reautorizare privind protecţia 
mediului.  
14)  Fundamentează necesitatea elaborării de studii de impact, expertize tehnice şi evaluare a 
riscului, altele decat cele prevăzute de legislaţie.  
15)  Verifică conformarea cu legislaţia de mediu, cu precădere la instalaţiile şi echipamentele 
identificate ca surse potenţiale de poluare.  
16)  Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de protecţia mediului, pe care le supune 
aprobării conducerii Societăţii.  
17)  Face propuneri pentru programul anual de instruire în domeniul protecţiei mediului, la nivel 
de Societate, în baza necesităţilor de instruire identificate.  
18)  Coordonează activitatea de instruire a personalului cu privire la legislaţia de protectie a 
mediului.  
19)  Elaboreaza planurile de intervenţie în caz de poluare accidentală şi asigură dotarea cu 
materiale de intervenţie.  
20)  Asigură cooperarea cu Agenţiile pentru Protecţia Mediului (Judeţeană, Regională) privind 
raportările cerute de legislaţia în vigoare şi cele derivate din programele de conformare.  
21)  Asigura cooperarea cu Garda Naţională de Mediu privind inspecţiile externe efectuate şi 
monitorizează acţiunile dispuse de aceasta.  
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22)  Monitorizează măsurile din programele de acţiuni (conformare) privind protectia mediului, 
pentru respectarea termenelor de implementare.  
23)  Cooperează cu Agenţia de Protecţia Mediului în cazul unor situaţii de urgenţă (cazuri de 
poluare accidentală).  
24)  Monitorizează incidentele şi situaţiile de urgenţă în cazul afectării factorilor de mediu.  
25)  Monitorizează « Programul de automonitorizare a factorilor de mediu » şi nivelul de 
conformare cu prevederile legislaţiei privind protecţia mediului.  
26)  Menţine şi gestionează bazele de date privind raportările periodice efectuate către Agentiile 
de Protectia Mediului, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu angajamentele asumate.  
27)  Asigură definirea responsabilităţilor generale şi specifice în domeniul protecţiei mediului, 
tinând cont de legislaţia de mediu aplicabilă pentru personalul din cadrul compartimentelor 
Societăţii, în colaborare cu SRU. 
28)  Planifică desfăşurarea inspecţiilor de mediu interne.  
29)  Elaborează / revizuieşte documentele Sistemului Integrat Calitate-Mediu, în functie de 
evoluţia sistemului.  
30)  Identifică neconformităţile de mediu, în urma inspecţiilor desfăşurate. 
31)  Urmăreşte tratarea neconformităţilor de mediu, realizarea acţiunilor corective şi preventive, 
pentru menţinerea Sistemului Integrat Calitate-Mediu implementat şi certificat.  
32)  Asigură consultanţă şi instruire în domeniul managementului calităţii  
33)  Asigură comunicarea politicii în domeniul managementului calităţii. 
34)  Monitorizeaza realizarea obiectivelor generale în domeniul managementului calităţii, 
derivate din politica şi strategia Societăţii referitoare la calitate şi coordoneaza activitatea de 
defalcare a obiectivelor, pentru asigurarea trasabilităţii. 
35)  Coordoneaza activitatea de audituri interne pe sistem integrat calitate-mediu, în intreaga 
organizatie şi monitorizeaza implementarea şi funcţionarea SMI, prin desfasurarea auditurilor 
interne în cadrul compartimentelor organizatiei. 
36)  Informeaza conducerea Societăţii prin prezentarea rapoartelor de audit asupra 
performantelor compartimentelor auditate. 
37)  Urmăreşte tratarea neconformităţilor, realizarea actiunilor corective şi preventive, aplicarea 
metodelor de analiză a datelor, pentru îmbunatăţirea proceselor.  
38)  Asigură stabilirea, implementarea şi menţinerea, respectiv adecvarea proceselor necesare 
sistemului integrat calitate-mediu, pentru demonstrarea conformităţii produselor şi serviciilor, în 
acord cu cerintele clientului şi cu cele legale. 
39)  Monitorizează informatiile referitoare la percepţia clientului asupra satisfacerii cerintelor sale. 
40)  Cooperează cu organismele de certificare şi consultanţă în domeniul calităţii. 
 
Compartiment  Protectia Mediului 
 
A. Misiune 
 
Asigură conceperea şi implementarea programelor de acţiune pentru protecţia mediului, ca 
parte a funcţionării Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 



S.C. CET GOVORA S.A. – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  – Editia E 

 

Proprietate intelectuala CET GOVORA   37 

1) Propune  actiuni pentru atingerea tintelor de mediu in concordanta cu politica  si obiectivele 
Sistemului de Management Integrat. 
2)Propune actiuni de imbunatatire pentru conformarea cu cerintele legale de mediu si cu alte 
cerinte la care organizatia a subscris.  
3)Colectează şi analizează date privind tintele de mediu din programele de management de 
mediu si din programele de conformare , cuprinse in autorizatiile de functionare dpdv protectia 
mediului .  
 
 
B.1.2. Managementul informaţiei (ps-17) 
1) Transmite informatiile relevante disponibile in  documentele aplicabile (legislatie de mediu  si 
alte cerinte de mediu) functiilor responsabile la nivel de Societate, pentru conformare . 
2 ) Transmite  la termenele cerute , date şi informaţii catre partile interesate  din exteriorul 
organizaţiei, referitor la protectia factorilor de mediu.  
 
B.1.3. Monitorizare şi măsurare (ps-18) 
 1) Realizeaza masurarea modului in care aspectele semnificative de mediu sunt tinute sub 
control, pentru prevenirea poluarii si pentru conformarea la legislatia aplicabila , prin 
coordonarea inspectiilor interne de mediu .  
 2) Realizeaza monitorizarea actiunilor din planurile si programele de managementul mediului, 
precum si cele cuprinse in programele de conformare , actiuni care privesc aspectele 
semnificative de mediu .  
 
B.1.4. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
1) Propune actiuni necesare pentru asigurarea protectiei factorilor de mediu din dezvoltari noi, 
conform constrangerilor legale de mediu , constrangerilor pertinente, formulate de partile 
interesate , inclusiv de comunitatile locale.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Elaboreaza programele de acţiune pentru protectia mediului, cu includerea măsurilor 
specifice de reducere şi prevenire a impactului negativ asupra mediului, în concordanţă cu 
strategia Societăţii.  
2)  Elaborează documentaţia necesară pentru autorizare/ reautorizare privind protecţia 
mediului.  
3)  Fundamentează necesitatea elaborării de studii de impact, expertize tehnice şi evaluare a 
riscului, altele decat cele prevăzute de legislaţie.  
4)  Verifică conformarea cu legislaţia de mediu, cu precădere la instalaţiile şi echipamentele 
identificate ca surse potenţiale de poluare.  
5)  Întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de protecţia mediului, pe care le supune 
aprobării conducerii Societăţii.  
6)  Face propuneri pentru programul anual de instruire în domeniul protecţiei mediului, la nivel 
de Societate, în baza necesităţilor de instruire identificate.  
7)  Coordonează activitatea de instruire a personalului cu privire la legislaţia de protectie a 
mediului.  
8)  Elaboreaza planurile de intervenţie în caz de poluare accidentală şi asigură dotarea cu 
materiale de intervenţie.  
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9)  Asigură cooperarea cu Agenţiile pentru Protecţia Mediului (Judeţeană, Regională) privind 
raportările cerute de legislaţia în vigoare şi cele derivate din programele de conformare.  
10)  Asigura cooperarea cu Garda Naţională de Mediu privind inspecţiile externe efectuate şi 
monitorizează acţiunile dispuse de aceasta.  
11)  Monitorizează măsurile din programele de acţiuni (conformare) privind protectia mediului, 
pentru respectarea termenelor de implementare.  
12)  Cooperează cu Agenţia de Protecţia Mediului în cazul unor situaţii de urgenţă (cazuri de 
poluare accidentală).  
13)  Monitorizează incidentele şi situaţiile de urgenţă în cazul afectării factorilor de mediu.  
14)  Monitorizează « Programul de automonitorizare a factorilor de mediu » şi nivelul de 
conformare cu prevederile legislaţiei privind protecţia mediului.  
15)  Menţine şi gestionează bazele de date privind raportările periodice efectuate către Agentiile 
de Protectia Mediului, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu angajamentele asumate.  
16)  Asigură definirea responsabilităţilor generale şi specifice în domeniul protecţiei mediului, 
tinând cont de legislaţia de mediu aplicabilă pentru personalul din cadrul compartimentelor 
Societăţii, în colaborare cu SRU. 
17)  Planifică desfăşurarea inspecţiilor de mediu interne.  
18)  Elaborează / revizuieşte documentele Sistemului Integrat Calitate-Mediu, în functie de 
evoluţia sistemului.  
19)  Identifică neconformităţile de mediu, în urma inspecţiilor desfăşurate. 
20)  Urmăreşte tratarea neconformităţilor de mediu, realizarea acţiunilor corective şi preventive, 
pentru menţinerea Sistemului Integrat Calitate-Mediu implementat şi certificat.  
 
Serviciul Investiţii- Tehnic- Proiectare 
 
A. Misiune 
 
Asigură monitorizarea tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi proceselor; asigură realizărea 
lucrărilor de construcţii-montaj; asigură reîntregirea, extinderea şi diversificarea patrimoniului, 
precum şi operaţiuni de punere în valoare a disponibilităţilor patrimoniale; asigură cercetarea, 
asimilarea şi aplicarea tehnologiilor de vârf pentru realizarea produselor cu costuri mici, 
productivitate mare şi înalt nivel tehnic. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţă (ps-08) 
1) Execută pregătirea tehnică a lucrărilor de mentenanţă.  
 
B.1.2. Investiţii (ps-10) 
2) Verifică posibilităţile de finanţare şi propune soluţia optimă.  
3) Elaborează documentaţia de promovare a investiţiei.  
4) Elaborează caietul de sarcini pentru achiziţii de bunuri şi pentru analize de oferte/ licitaţie 
pentru realizarea SPF, SF. 
5) Lansează cererea la Achizitii Publice.  
6) Elaborează schemele de finanţare.  
7) Elaborează documentaţia de continuare a proiectului.  
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8) Contractează proiectul tehnic şi caietul de sarcini.  
9) Elaborează caietul de sarcini pentru DDE şi contracte pentru echipamente. 
10)  Realizează investiţia 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
11)  Avizează proiectele destinate dezvoltarilor şi modernizarilor din societate, care corespund 
cu strategia Societăţii. 
12)  Elaborează programe de reabilitare, modenizare şi controlează modului lor de punere în 
practică. 
13)  Stabileşte condiţiile tehnice şi evidenţele statistice necesare pentru exploatarea în condiţii 
de siguranţă şi eficienţă a instalaţiilor, agregatelor şi echipamentelor din Societate. 
14)  Monitorizează funcţionarea tehnica a agregatelor, instalaţiilor şi echipamentelor din 
societate. 
15)  Gestionează documentaţiile tehnice de specialitate în domeniul exploatarii. 
16)  Pregăteşte documentaţia tehnico-economică necesară elaborării planului anual de reparaţie 
şi stabileşte urgenţele în planurile de reparaţii. 
17)  Formulează cerinţele Societăţii în faţa autorităţilor şi a institutiilor de supraveghere tehnică.  
18)  Întocmeşte şi supune avizării/aprobării planul de cercetare-dezvoltare al Societăţii. 
19)  Contribuie la analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările care vizează 
dezvoltarea sau modernizarea capacităţilor de producţie. 
20)  Stabileşte indicatorii de disponibilitate (stare operativă, incidente), ce vor fi urmăriţi în 
analiza comportării tehnice a instalaţiilor şi întocmirea programelor. 
21)  Stabileşte şi analizează evidenţele statistice privind parametrii de exploatare care determină 
randamentul, siguranţa în funcţionare şi fiabilitatea instalaţiilor, verifică respectarea lor şi 
intervine la apariţia abaterilor. 
22)  Clasifică cauzele şi consecinţele perturbaţiilor şi deteriorărilor şi elaborează rapoarte de 
analiză asupra acestora.  
23)  Stabileşte normele de calitate pentru materialele întrebuinţate în instalaţii şi procese.  
24)  Analizează datele operaţionale de exploatare şi estimează consecinţele privind exploatarea 
şi întreţinerea instalaţiilor.  
25)  Monitorizează funcţionarea instalaţiilor de automatizare şi parametrii care influentează 
funcţionarea economică, informează cu privire la neconformităţile apărute şi urmăreşte 
remedierea acestora. 
26)  Întocmeşte nomenclatorul de probe pentru măsuratorile de garanţii şi performanţă.  
27)  Întocmeşte, actualizează şi urmăreşte aplicarea instrucţiunilor tehnice de exploatare, cu 
respectarea normativelor şi a reglementărilor în vigoare şi impune condiţii şi criterii de 
respectare a acestora.  
28)  Coordonează activităţile de informare-documentare în domeniul exploatarii utilajelor.  
29)  Furnizează datele necesare pentru planificarea costurilor în domeniul tehnic şi contribuie la 
elaborarea planului de costuri. 
30)  Întocmeşte planul de control conformitate, verificări şi încercări (PCCVI), pentru fiecare 
lucrare de reparaţie şi îl transmite executantului lucrării. 
31)  Organizează licitaţiile pentru contractarea modernizării şi reabilitării. 
32)  Stabileşte măsurile necesare pentru eficientizarea reviziilor şi reparaţiilor. 
33)  Elaborează propunerea de buget de reparatii. 
34)  Realizează proiecte pentru confecţionarea pieselor de schimb unicat şi a cele confecţionate 
în Societate. 
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35)  Gestionează documentaţiile tehnice utilizate în exploatarea instalaţiilor, agregatelor şi 
echipamentelor din Societate. 
36)  Elaborează planul de investiţii.  
37)  Elaborează notele de fundamentare în vederea achiziţionării studiilor proiectelor, utilajelor, 
dotaţiilor şi pentru execuţia lucrărilor de investiţii, obţine toate aprobările, avizele şi autorizările 
necesare execuţiei şi funcţionării obiectivului, face recepţia şi predarea la executanţi a utilajelor. 
38)  Asigură urmărirea financiar-contabilă a lucrărilor de investiţii în scopul încadrării în bugetul 
alocat.  
39)  Urmăreşte întocmirea şi analiza documentaţiei utilizate pentru verificările, reglajele şi 
probele pentru punerea în funcţiune a lucrărilor de investiţii. 
40)  Asigură respectarea strictă a prevederilor documentaţiilor tehnice la recepţionarea şi 
punerea în funcţiune a obiectivelor. 
41)  Avizează plata situaţiilor de lucrări prezentate de executanti. 
42)  Asigură, pe toată durată de execuţie, corelarea între lucrările executate şi prevederile 
proiectului. 
43)  Asigură respectarea normelor şi standardelor în vigoare în executarea lucrărilor de investitii. 
44)  Prezintă periodic conducerii Societăţii realizările fizice şi valorice, sesizând apariţia de abateri 
faţă de graficele şi devizele aprobate. 
45)  Asigura întocmirea cărtii tehnice a construcţiei. 
46)  Realizează proiectarea produselor pentru care are competenţă, precum şi elaborarea 
tehnologiilor şi a proiectelor de SDV-uri, pentru produse noi şi pentru cele din fabricaţie. 
47)  Elaborează norme interne şi le îmbunătăţeşte pe cele existente. 
48)  Conduce activitatea de proiectare şi de experimentare a tehnologiilor noi şi de îmbunătăţire a 
celor existente.  
49)  Proiectează tehnologii noi şi modernizări pentru cele existente. 
50)  Întocmeşte norme şi instrucţiuni pentru procesele tehnologice proiectate. 
51)  Asigură respectarea aplicării standardelor şi normelor în vigoare la proiectele elaborate. 
52)  Asigură realizarea documentaţiei tehnice pentru proiectele de care răspunde. 
53)  Verifică proiectele din punct de vedere al tehnologicităţii soluţiilor constructive propuse. 
 
Birou Tehnic- Proiectare 
 
A. Misiune 
 
Asigură cercetarea, asimilarea şi aplicarea tehnologiilor de vârf pentru realizarea produselor cu 
costuri mici, productivitate mare şi înalt nivel tehnic. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1)Stabileşte  planurile de actiune dpdv tehnico-economic pentru realizarea  obiectivelor 
tehnologice derivate din obiectivele generale ale organizatiei. 
2)Programează  si organizeaza sedintele de analiza a documentatiilor tehnice necesare 
realizarii produselor, cat si pentru dezvoltarile ulterioare, prin intermediul Comisiei tehnico –
economice (CTE).  
3)Colectează şi analizează date privind funcţionarea  dpdv tehnic a Societăţii.  
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B.1.2. Managementul informaţiei (ps-17) 
1)  Fundamenteaza si transmite prin canalele de comunicare stabilite , catre institute de 
cercetari , alte firme de profil, cerintele tehnice cu privire la asimilarea si aplicarea tehnologiilor  
necesare pentru realizarea poduselor societatii , in conditii de productivitate mare .  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Realizează proiectarea produselor pentru care are competenţă, precum şi elaborarea 
tehnologiilor şi a proiectelor de SDV-uri, pentru produse noi şi pentru cele din fabricaţie. 
2) Elaborează norme interne şi le îmbunătăţeşte pe cele existente. 
3) Conduce activitatea de proiectare şi de experimentare a tehnologiilor noi şi de îmbunătăţire a 
celor existente.  
4) Proiectează tehnologii noi şi modernizări pentru cele existente. 
5) Întocmeşte norme şi instrucţiuni pentru procesele tehnologice proiectate. 
6) Asigură respectarea aplicării standardelor şi normelor în vigoare la proiectele elaborate. 
7) Asigură realizarea documentaţiei tehnice pentru proiectele de care răspunde. 
8) Verifică proiectele din punct de vedere al tehnologicităţii soluţiilor constructive propuse. 
 
Serviciul Metrologie- Laborator verif. contoare energie termica 
 
A. Misiune 
 
Asigurarea preciziei, repetabilităţii şi corectitudinii măsuratorilor, precum şi legalitatea tuturor 
mijloacelor de măsurare şi a măsuratorilor ce se efectuează în cadrul Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B. 1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Managementul informaţiei (ps-17) 
1) Transmite informatiile relevante disponibile in  documentele aplicabile (legislatie de 
metrologie lehala) functiilor responsabile la nivel de Societate, pentru conformare . 
2 ) Transmite  la termenele cerute , date şi informaţii catre reprezentantii  BRML (judet / 
national) pentru obtinerea agrementarilor de functionare conform legislatiei metrologice.  
 
B.1.2 .Managementul resurselor umane (ps-04) 
 
1) Transmite catre SRU necesarul de instruire a personalului Laboratorului de Metrologie  pentru  
atestarea personalului in vederea desfăşurării activităţii de metrologie . 
2) Instruieste personalul Laboratorului de Metrologie cu teme specifice metrologiei legale 
(norme, proceduri, legislatie aplicabila) .  
 
 
B.1.1.Servicii de termoficare Râmnicu Vâlcea (SP-05)   
1) Execută măsurarea şi monitorizarea subprocesului. 
 
B.1.2. Servicii de alimentare cu energie termică Călimăneşti şi Olăneşti (SP-09) 



S.C. CET GOVORA S.A. – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  – Editia E 

 

Proprietate intelectuala CET GOVORA   42 

2) Transmite spre avizare Sefului Sectiei Olanesti, Calimanesti masurarea şi monitorizarea 
subprocesului.                                                                                               
 
B.1.3. Mentenanţă la Directia Termoficare Urbană (SP-10)  
3) Pregăteşte, din punct de vedere organizatoric, lucrările de mentenanţă. 
4) Execută lucrările de mentenanţă planificate şi accidentale, cu forţe proprii, pentru N1 şi N2 şi 
cu firme terţe, pentru N3 şi N4.  
5) Urmăreşte executia lucrărilor de mentenanţă. 
6) Receptionează lucrările.  
7) Realizează evidenţa curentă a activităţii de mentenanţă, raportare şi arhivare. 
8) Îmbunătăţeşte continuu subprocesul.   
 
B.1.2. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare(ps-09) 
9) Avizează programarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare la verificarea metrologică 
periodică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi transmiterea la departamente. 
10)  Decide dacă dispozitivele de măsurare şi monitorizare se verifica în Societate. 
11)  Elaborează comanda pentru verificarea metrologica a dispozitivelor de măsurare şi 
monitorizare care nu se pot verifica în Societate. 
12)  Aprobă etichetarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare. 
13)  Avizează verificarea metrologică. 
14)  Avizează dacă dispozitivele de măsurare şi monitorizare corespund.  
15)  Avizează etichetarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare respinse.  
16)  Avizează scoaterea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare casate din evidenţă.  
17)  Decide înlocuirea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.  
 
B.2. Alte atribuţii 
18) Întocmeşte programul anual de verificări metrologice privind mijloacele de măsurare din 
dotarea Societăţii. 
19) Propune condiţiile tehnice pentru buna desfăşurare a activităţii personalului metrolog, în 
conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.  
20) Întocmeşte documentaţia privind autorizarea anuală a laboratoarelor de verificări metrologice 
din Societate, precum şi a atelierelor care repară mijloacele de măsurare, şi o prezintă factorilor 
abilitaţi să acorde autorizarea.  
21) Avizează şi supune spre aprobare propunerile privind dotarea cu echipamente de inspecţie, 
măsura şi încercare, conform solicitarilor.  
22) Urmăreşte scoaterea din uz a echipamentelor de măsura care nu pot fi reparate sau nu mai 
îndeplinesc condiţiile de utilizare.  
23) Asigură condiţiile legale pentru transmiterea corectă a unităţilor de măsura, prin efectuarea la 
termen a etalonărilor şi a verificărilor echipamentelor de măsura şi încercare, conform programului 
anual de verificări-reparari.  
24) Urmăreşte depozitarea şi conservarea mijloacelor de măsurare din laboratoare. 
 
Serviciul Dezvoltare 
 
A. Misiune 
 
Asigură punerea în practică a strategiei de dezvoltare a Societăţii în domeniul tehnic, al 
cercetarii, al protecţiei mediului şi pentru creşterea eficienţei economice. 
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B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Investiţi (ps-10) 
1) Elaborează documentaţia de promovare a investiţiei. 
 
B.1.2. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
2) Avizează documentarea soluţiilor tehnico-economice de dezvoltare.  
3) Comunică managerului de proiect analiza cadrului economic şi de reglementare al Societăţii. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Analizează structurile tehnologice ale Societăţii, în vederea stabilirii performantelor tehnice 
de operare necesare pentru creşterea performanţelor economice.  
2) Iniţiază contacte, discuţii, tratative, negocieri şi cooperări cu agenţi interni şi externi, privind 
probleme tehnice, în interesul Societăţii. 
3) Elaborează programul de modernizare şi de dezvoltare al Societăţii.  
4) Întocmeşte documentaţiile privind cererile de ofertă.  
5) Stabileşte forma finală a ofertei tehnice. 
6) Elaborează materiale de sinteză şi informare, studii de fezabilitate şi planul de afaceri pentru 
acţiuni de dezvoltare.  
7) Coordonează activitatea de dezvoltare a proiectelor de dezvoltare.  
8) Asigură participarea reprezentanţilor Societăţii la simpozioane, seminarii şi alte manifestări 
tehnico-economice şi asigură elaborarea documentaţiilor tehnice de susţinere a participării. 
9) Cooperează cu alte instituţii în domeniul tehnic şi tehnologic. 
10)  Organizează activitatea de informare şi documentare tehnico-ştiinţifică la nivelul Societăţii. 
11)  Elaborează studii de documentare tehnică pe domenii de interes: cercetare, inginerie, 
ecologie, automatizare. 
 
Serviciul Informatică 
 
A. Misiune 
 
Asigură funcţionarea corectă şi dezvoltarea sistemului informatic al Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1. Managementul informaţiei (ps-17) 
1) Asigură desfăşurarea corectă a procesului. 
2) Îmbunătăţeşte continuu procesul. 
 
B.2. Alte atribuţii 
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1) Urmăreşte funcţionarea corectă a sistemului informaţional al Societăţii, evidenţiază 
disfunctionalităţile şi redundanţele şi propune măsuri de îmbunătăţire a acestuia. 
2) Întocmeşte planul de dotare a Societăţii cu echipamente şi aplicaţii informatice. 
3) Elaboreaza configuraţiile hardware şi software în conformitate cu cerinţele concrete ale fiecarui 
post de lucru. 
4) Colectează informaţii cu privire la ofertele de produse informatice şi formulează propuneri de 
modernizari şi upgrade-uri. 
5) Proiectează, implementează şi îmbunătăţeşte sistemul informatic de management şi de 
gestiune, stabilind structura datelor, organizarea fişierelor şi a bazei de date, algoritmii şi limbajele 
de programare, procedurile de prelucrare automată a datelor şi configuraţia echipamentelor. 
6) Stabileşte aplicaţiile informatice pentru care există posibilitatea de a realiza analiza, 
proiectarea şi programarea cu forţe proprii, le realizează şi le documentează corespunzător. 
7) Asigură integritatea şi confidenţialitatea datelor transmise prin intermediul sistemului informatic 
al Societăţii. 
8) Stabileşte drepturile de acces ale utilizatorilor la baza de date centrală, necesităţile de 
protecţie a datelor, prelucrările şi fluxurile de prelucrare, necesităţile de reorganizare logica a 
datelor pentru domeniul de care răspunde. 
9) Asigură exploatarea optimă a bazei de date şi integritatea sistemului şi întreţine documentaţia 
bazei de date. 
10)  Colaborează cu utilizatorii bazei de date, îi informează cu privire la modificările de stare a 
sistemului de administrare a datelor şi le acordă asistenţă tehnică în exploatarea bazei de date. 
11)  Proiectează şi instalează reţele locale, alegând topologia şi hard-ul adecvat şi asigurând 
protecţia reţelei. 
12)  Asigură buna funcţionare a echipamentelor şi a sistemului de operare şi intervine operativ 
pentru eliminarea defecţiunilor. 
13)  Asigură recepţia şi punerea în functiune a echipamentelor de calcul noi. 
14)  Efectuează lucrari de introducere şi prelucrare a datelor, urmăreşte completitudinea, 
corectitudinea şi coerenta fondului de date, asigură transpunerea corecta a informaţiilor de pe 
documente primare în calculator, încadrarea în graficele de execuţie şi predare a lucrărilor şi 
respectarea cerinţelor de calitate, asigura integritatea şi securitatea informaţiilor în perioada de 
prelucrare a documentelor primare. 
15)  Execută întretinerea zilnică a echipamentelor de calcul, în conformitate cu recomandările 
furnizorului.  
16)  Asigură reviziile tehnice ale echipamentelor din dotare, conform contractelor de service 
incheiate. 
17)  Acordă asistenţă tehnică tuturor beneficiarilor în exploatarea aplicatiilor. 
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Direcţia Economică 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţilor economice în cadrul Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
1) Avizează repartiţia lucrărilor de mentenanţă cu firme terţe.  
2) Avizează execuţia lucrărilor de mentenanţă cu firme terţe.  
3) Avizează evidenţa valorică curentă a activităţii de mentenanţă, raportare şi arhivare.  
4) Avizează îmbunătăţirea continuă a subprocesului.  
 
B.1.2. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
5) Avizează identificarea necesităţilor de aprovizionare.  
6) Avizează planul preliminar de aprovizionare şi transmiterea la Serviciul Achiziţii Publice.  
7) Avizează derularea contractului de aprovizionare cu furnizorul de produs.  
 
B.1.3. Mentenanţă (ps-08) 
8) Aprobă planul anual de achiziţii publice.  
9) Aprobă lansarea lucrărilor de mentenanţă cu firme terţe.  
10)  Avizează înregistrarea valorică a activităţilor de mentenanţă şi arhivarea lor. 
 
B.1.4 Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (ps-09) 
11)  Avizează comanda pentru verificarea metrologică a dispozitivelor de măsurare şi 
monitorizare care nu se pot verifica în Societate. 
 
B.1.5. Investiţii (ps-10) 
12)  Avizează posibilităţile de finanţare şi soluţia optimă propusă.  
13)  Avizează contractarea de studii şi bunuri.  
14)  Avizează schemele de finanţare elaborate.  
15)  Avizează discuţia finanţării proiectului cu instituţii financiare.  
16)  Avizează documentaţia de continuare a proiectului.  
17)  Avizează contractarea proiectului tehnic şi caietul de sarcini.  
18)  Avizează contractarea DDE, echipamente şi C+M. 
 
B.1.6. Management financiar (ps-15) 
19)  Aprobă programarea/planificarea activităţii financiar-contabile.  
20)  Aprobă identificarea personalului avizat pentru realizarea activităţilor.  
21)  Aprobă determinarea datelor de intrare în proces.  
22)  Verifică, aprobă şi avizează oportunităţile de îmbunătăţire.  
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B.1.7. Servicii de vânzări (ps-16) 
23)  Aprobă prospectarea pietei.  
24)  Aprobă ofertele comerciale către clienţi şi analiza capabilităţii acestora.  
25)  Aprobă contractele elaborate.  
26)  Aprobă negocierea contractelor.  
27)  Aprobă contractele comerciale perfectate pentru produse Societăţii şi de prestări servicii.  
28)  Aprobă derularea contractului. 
 
B.1.8. Managementul informaţiei (ps-17) 
29)  Aprobă analiza la nivel de direcţie, termenul de răspuns stabilit, canalele de comunicare şi 
nodurile informaţionale.  
30)  Avizează analiza la nivel de Societate, termenul de răspuns stabilit, canalele de comunicare 
şi nodurile informaţionale, atât pentru datele şi informaţiile care nu depăşesc limitele 
organizaţiei, cât şi pentru datele şi informaţiile care intra sau ies din/în exteriorul organizaţiei.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
31)  Asigură întocmirea lucrărilor de planificare financiară şi urmărirea beneficiului obţinut de 
Societate.  
32)  Analizează evoluţia situaţiilor din contul curent, din conturile de împrumut, comparativ cu 
limitele de creditare stabilite.  
33)  Organizează analiza lunară a utilizării mijloacelor circulante şi dispune măsuri pentru 
readucerea în circuitul economic a stocurilor disponibile supraproductive fără mişcare sau cu 
mişcare lentă.  
34)  Asigură creşterea rentabilităţii atât pe total, cât şi pe fiecare produs, activitate sau serviciu 
prestat.  
35)  Analizează cheltuielile de producţie şi ia măsuri concrete pentru reducerea acestora.  
36)  Urmăreşte constituirea fondurilor şi utilizarea acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.  
37)  Organizeaza contabilitatea în cadrul Societăţii.  
38)  Asigură efectuarea inventarierii patrimoniului. 
39)  Solicită băncii credite suplimentare (nevoi temporare, credite speciale).  
40)  Decide asupra metodologiei de întocmire a lucrărilor contabile şi financiare.  
41)  Avizează toate operaţiunile patrimoniale, în condiţiile legii.  
42)  Aprobă documentele privind obligaţiile bancare.  
43)  Asigura sesizarea, urmărirea şi înregistrarea mişcărilor de valori (materiale, băneşti şi de altă 
natură).  
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Divizia Comercială 
 
A. Misiune 
 
Asigură buna desfăşurare a activităţii de vânzări - compensări, aprovizionare, desfacere şi 
transport 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţa la Directia Termoficare Urbană (SP-10) 
1) Aprobă pregătirea materială a lucrărilor tehnice de mentenanţă. 
2) Avizează repartiţia lucrărilor de mentenanta la firme terţe.  
 
B.1.2. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
3) Identifică necesitatea de aprovizionare pentru produse.  
4) Elaborează planul preliminar de aprovizionare şi îl transmite la Serviciul Achiziţii Publice. 
 
B.1.3. Mentenanţă (ps-08) 
5) Aprobă pregătirea materială a lucrărilor de mentenanţă.  
 
B.1.4. Servicii de vânzări (ps-16) 
6) Aprobă identificarea serviciilor de vânzări.  
7) Aprobă transmiterea ofertelor comerciale către clienţi şi analiza capabilităţii şi a cerinţelor 
acestora.  
8) Aprobă elaborarea contractelor.  
9) Aprobă negocierile contractelor.  
10)  Aprobă perfectarea contractelor comerciale pentru valorificare produselor Societăţii.  
11)  Aprobă derularea contractelor.  
12)  Aprobă facturarea.  
13)  Aprobă încasarea.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
14)  Realizează programul anual de aprovizionare cu materii prime, materiale, utilaje, piese de 
schimb, necesare activităţii productive şi de investiţii, lucrarilor de revizii şi reparatii ale Societăţii.  
15)  Realizează programele de desfacere pentru produsele realizate de Societate. 
16)  Monitorizează şi controlează derularea contractelor cu beneficiarii. 
17)  Asigură depozitarea şi conservarea bunurilor materiale, primirea şi eliberarea lor potrivit 
dispoziţiilor legale. 
18)  Elaborează norme de stoc pentru materiale, piese de schimb şi ia măsuri pentru încadrarea în 
normele stabilite.  
19)  Realizează prospectarea pietei interne şi externe. 
20)  Realizează planul de desfacere şi urmăreşte încheierea contractelor de livrare şi respectarea 
termenelor contractuale. 
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21)  Asigură încadrarea în planul de cheltuieli stabilit pentru acest sector de activitate. 
22)  Asigură utilizarea raţională şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de transport 
intern. 
 
Serviciul Marketing - CFU 
 
A. Misiune 
 
Asigură managementul contractelor de vânzare, de aprovizionare cu bunuri materiale cu plata prin 
compensare, de la furnizorii de utilităţi, de transport CFR, pentru combustibili şi materie primă; 
asigură valorificarea materialelor şi a pieselor de schimb rezultate din dezafectarea sectoarelor 
indisponibile. 

 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Servicii de vânzări (ps-16) 
1) Avizează prospectarea pieţei.  
2) Avizează trasmiterea ofertelor comerciale către clienţi şi analiza capabilităţii şi a cerinţelor 
acestora.  
3) Avizează elaborarea contractelor.  
4) Avizează negocierea obiecţiunilor.  
5) Avizează încheierea contractelor comerciale pentru valorificare produselor Societăţii.  
6) Avizează derularea contractelor.  
7) Aprobă evaluarea gradului de satisfacţie a clienţilor. 
 

 
B.2. Alte atribuţii 

8) Realizează evidenţa furnizorilor potenţiali de bunuri materiale, care pot fi plătiţi prin 
compensare. 
9) Întocmeşte documentele de expediţie, în conformitate cu actele normative în vigoare, pentru 
toate bunurile care se vând la terţi.  
10)  Face propuneri de valorificare superioară a produselor secundare din activitatea Societăţii.  
11)  Urmăreşte modul de derulare a transportului pe CFR în trafic local, evidenţa documentelor de 
transport pentru combustibili, materie prima, produse şi materiale destinate exportului, produse şi 
materiale vândute către beneficiari.   
12)  Avizează preţurile pentru vânzările la terţi. 
13)  Emite şi reactualizează acordul unic de furnizare de energie termică, în baza solicitărilor 
beneficiarilor şi a disponibilului de capacitate de producţie.  
14)  Emite propunerile de contracte sau de acte adiţionale la contracte, în baza necesarul anual de 
energie termică primit de la consumatori. 
15)  Transmite consumatorilor contractele sau actele adiţionale la contracte, semnate de 
reprezentanţii împuterniciţi ai Societăţii. 
16)  Primeşte de la consumatori contractele sau actele adiţionale la contractele semnate, 
analizează eventualele obiecţiuni şi propune, dacă este cazul, întrunirea comisiei de negociere, în 
vederea soluţionării obiecţiunilor. 
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17)  Întocmeşte procesul verbal al comisiei de negociere şi urmăreşte semnarea acestuia de către 
toţi participanţii. 
18)  Primeşte de la beneficiari solicitările de consumuri lunare, le analizează comparativ cu avizul 
de consum existent şi transmite la factorii interesaţi datele privind producţia necesară a fi realizată. 
19)  Urmăreşte respectarea reciprocă a obligaţiilor contractuale şi sesizează operativ factorii 
responsabili cu privire la abaterile constatate.  
20)  Urmăreşte modul de măsurare cantitativă şi calitativă a cantităţilor de energie livrate şi 
intervine în caz de nereguli.  
21)  Face propuneri de achiziţionare de echipamente de măsură performante, utilizate în 
decontarea cantităţilor de energie termica vândute.  
22)  Întocmeste prognoze de consum pe termen mediu şi lung pentru consumatorii termici 
(existenţi sau viitori) ai societăţii.  
23)  Primeşte şi solutionează corespondenţa expediată de beneficiari cu privire la abaterile 
înregistrate la livrarea energiei termice.  
24)  Întocmeşte lunar procesele verbale prin care se stabilesc consumurile înregistrate de fiecare 
consumator de energie termica şi le înainteaza în vederea emiterii facturilor. 
25)  Emite lunar facturile de energie electrică, în baza proceselor verbale prin care se stabilesc 
consumurile înregistrate de fiecare consumator de energie electrică, şi le transmite clienţilor. 
26)  Lansează comenzi pentru achiziţionarea de utilităţi (apă decarbonatată, apă decantată 
grosier, apă potabila, hidrogen etc.) şi gaze naturale necesare activităţilor Societăţii. 
27)  Analizează şi înaintează spre semnare contractele (de utilităţi şi gaze naturale), precum şi 
actele adiţionale la aceste contracte, primite de la furnizori, formulează obiecţiuni (dacă este 
cazul) şi urmăreşte solutionarea acestora. 
28)  Urmăreşte respectarea reciprocă a clauzelor din contractele de utilităţi şi gaze naturale, 
încheiate cu furnizorii, şi sesizează pe cei în drept în cazul în care există abateri.  
29)  Urmăreşte utilizarea exclusivă în contracte a preţurilor care au fost negociate şi, eventual 
aprobate de Oficiul Concurenţei. 
30)  Transmite factorilor interesaţi din Societate cantităţile (zilnice şi orare) de gaze naturale, 
repartizate pentru consum. 
31)  Urmăreşte modul de măsurare cantitativă şi calitativă a utilitatilor şi gazelor naturale 
achiziţionate.  
32)  Propune achiziţionarea de echipamente de măsura performante pentru urmărirea sau/şi 
decontarea cantităţilor de utilităţi şi gaze naturale consumate.  
33)  Semnează procesele verbale de consum pentru utilităţi şi gaze naturale, care se încheie lunar 
cu furnizorii. 
 
Compartiment CFU 
 
A. Misiune 
 
Asigură utilizarea eficace şi eficientă a capacităţilor de transport CFU, mecanizarea proceselor 
de încărcare şi descărcare, reducerea consumului de carburanţi şi lubrifianţi. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
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1) Identifică marsutele cu combustibil solid (carbune energetic) si realizeaza cantatirea din mers 
a vagoanelor  care tranziteaza statia CFU , pe baza necesarului de aprovizionare, pentru Sectia 
Combustibil.  
2) Realizeaza interfata in derularea contractelor de transport carbune , de la furnizori la 
antestatia CFU. 
 
B.1.2. Monitorizare şi măsurare (ps-18) 
 1) Realizeaza masurarea modului in care sunt corespunzator planurilor de aprovizionare , 
contractate, cantitatile de carbune energetic pentru Sectia Combustibil. 
 2) Realizeaza monitorizarea lunara a cantitatilor de carbune tranzitate prin sectia CFU. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Asigură organizarea, exploatarea şi întreţinerea parcului de locomotive din dotarea Societăţii, 
în conformitate cu legislaţia şi cu regulamentele în vigoare.  
2) Efectuează reviziile periodice şi reparaţiile planificate sau accidentale, cu respectarea 
condiţiilor tehnice şi de calitate impuse. 
3) Urmăreşte încadrarea în timpii normaţi a activităţii de descărcare a vagoanelor. 
4) Întocmeşte propuneri privind dotarea cu locomotive, instalaţii şi mijloace necesare.  
5) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţie a 
utilajelor şi instalaţiilor din dotare.  
6) Stabileşte măsurile necesare în vederea întreţinerii la nivel tehnic corespunzător a liniilor ferate 
din dotarea Societăţii. 
7) Analizează operativ cazurile de incidente în instalaţiile pe care le exploatează precum şi la 
mijloacele de tracţiune, stabileşte măsurile corective şi urmăreşte realizarea lor.  
8) Întocmeşte anual propuneri de scoatere din uz prin casare a mijloacelor fixe din sectorul său 
de activitate şi obţine aprobările legale şi valorificarea prin licitaţie sau dezmembrare a acestor 
mijloace fixe. 
9) Întocmeşte propuneri privind introducerea în programul anual de reparaţii capitale şi anuale a  
locomotivelor şi a instalaţiilor anexă. 
10)  Asigură exploatarea şi întretinerea corectă a instalaţiilor de cântărire a vagoanelor CF.  
11)  Întocmeşte necesarul anual de piese de schimb pentru locomotive şi instalaţiile anexă, de 
carburanţi şi lubrifianti, de materiale, scule, echipamente de lucru.  
12)  Întocmeşte şi transmite raportările statistice specifice activităţii de transport feroviar. 
 
Serviciul Logistică -Transporturi Auto 
 
A. Misiune 
 
Asigură realizarea eficace şi eficientă a activităţilor de depozitare şi transport auto în cadrul 
Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
1) Execută transportul auto al unor  produse aprovizionate de  Societate. 
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2) Realizeaza depozitarea produselor aprovizionate, pastrarea  si distribuirea acestora  catre 
clientii interni, conform normelor tehnice specifice si reglementarilor economice aplicabile. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
3) Conduce activitatea de logistică şi transport auto din cadrul Societăţii. 
 
Birou Logistică 
 
A. Misiune 
 
Asigură primirea, depozitarea şi conservarea materialelor, combustibililor, carburanţilor, 
lubrifianţilor, pieselor, ambalajelor, semifabricatelor şi produselor finite şi ia măsuri pentru 
depozitarea acestora conform normelor tehnice de depozitare şi de prevenire a incendiilor.  
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
1) Realizeaza depozitarea produselor aprovizionate, pastrarea  si distribuirea acestora  catre 
clientii interni, conform normelor tehnice specifice si reglementarilor economice aplicabile. 
 
B.1.2. Servicii de vanzare (ps-16) 
1)Realizeaza depozitarea  unor produse secundare (deseuri) valorificabile pastrarea  si 
distribuirea acestora  catre clientii externi, conform normelor tehnice specifice si reglementarilor 
aplicabile. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Organizează spaţiul în vederea depozitării produselor pe grupe şi sorto-tipo-dimensiuni şi 
urmăreşte optimizarea fluxului de depozitare. 
2) Eliberează materiile prime şi materialele, în concordanţă cu nevoile de consum ale 
compartimentelor din Societate, precum şi pregătirea loturilor conform cerinţelor. 
3) Asigură descărcarea şi încărcarea operativă a mijloacelor de transport 
4) Realizează evidenţa produselor depozitate şi administrează documentele care însotesc 
produsele respective, în vederea identificării şi urmăririi produselor pe toată perioada de 
depozitare. 
5) Urmăreşte şi semnalează diminuarea sub limita de siguranţa a stocurilor de materii prime şi 
materiale. 
 
Compartiment Transporturi Auto 
 
A. Misiune 
 
Asigură utilizarea eficientă a capacităţlor de transport auto, mecanizarea proceselor de încărcare 
şi descărcare, reducerea consumului de carburanţi şi lubrifianţi. 
 
B. Atribuţii 
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B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
1)Execută transportul auto al unor  produse aprovizionate de  Societate. 
2)Executa transportul auto pentru  persoane pentru ridicarea unor produse aprovizionate . 
 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Asigură întreţinerea, revizia şi repararea mijloacelor de transport şi utilajelor din dotare, în 
conformitate cu normele tehnice.  
2) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii a 
mijloacelor şi utilajelor de transport.  
3)  Întocmeşte planului operativ zilnic de transport pe produse şi beneficiari şi urmăreşte 
realizarea acestuia. 
4) Întocmeşte programul de întreţinere, revizii şi reparaţii pentru autovehiculele din dotare şi 
urmăreşte realizarea acestuia în graficele şi termenele de garanţie prescrise.  
5)  Întocmeşte propuneri privind dotarea cu mijloace de transport, corelată cu scoaterile din 
funcţiune prin casare şi cu evoluţia necesitaţilor de transport ale Societăţii.  
6) Întocmeşte necesarul de carburanţi, lubrifianţi, materiale şi piese de schimb, cu încadrarea în 
bugetul alocat.  
7) Întocmeşte lista de piese de schimb pentru autovehiculele din dotare şi realizează evidenţa 
intrarilor şi a ieşirilor pieselor de schimb.  
8) Asigură instruirea şi verificarea personalului de exploatare a autovehiculelor din punct de 
vedere al cunoaşterii normelor şi regulilor de circulaţie. 
9) Întocmeşte documentele de circulaţie pentru autovehiculele din dotare.  
10)  Asigură condiţii de parcare şi conservare pentru autovehiculele din dotare. 
 
Serviciul Aprovizionare 
 
A. Misiune 
 
Asigură aprovizionarea Societăţii cu materii prime, materiale, combustibili, echipamente, piese de 
schimb, subansamble şi servicii; asigură gospodărirea, gestionarea şi conservarea materialelor, 
pieselor şi echipamentelor aflate în depozite. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1.Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
1) Pregăteşte lucrările de mentenanţă (tehnic, material, organizatoric). 
 
B.1.2. Mentenanta (ps-08) 
2) Execută pregătirea materială a lucrărilor de mentenanţă. 
B.1.3. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (ps-09) 
3) Execută înlocuirea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.  
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B.2. Alte atribuţii 
 
4) Întocmeşte documentele de aprovizionare.  
5) Organizează recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime, materialelor şi pieselor 
aprovizionate, la sediul Societăţii sau la furnizori, conform specificaţiilor din contract sau comandă, 
în colaborare cu sectoarele beneficiare din Societate în cadrul comisiilor de recepţie sau prin 
delegaţi la furnizori.  
6) Urmăreşte corelarea permanentă a necesarului de aprovizionat cu modificările propuse în 
programele de activitate ale Societăţii.  
7) Propune norme de stoc pentru materiile prime, materialele şi piesele de schimb din Societate, 
le supune aprobării şi asigură respectarea acestora.  
8) Asigură respectarea strictă a disciplinei contractuale, în ceea ce priveşte sortimentele, 
calitatea, termenele de livrare sau de execuţie. 
9) Realizează statistica în domeniul aprovizionării, necesară analizelor şi raportărilor. 
10)  Întocmeste planul anual de aprovizionare, în funcţie de solicitările compartimentelor din 
Societate.  
11)  Întocmeşte, în cadrul necesarului de aprovizionat, specificaţiile pe sortimente şi tipo-
dimensiuni pentru materiile prime, materialele şi piesele de schimb, alte produse din productia 
internă şi din import, precum şi transmiterea acestuia producătorilor, agenţilor economici 
specializati sau coordonatorilor de activitate. 
12)  Întocmeşte documentele de aprovizionare după analiza şi clarificarea caracteristicilor tehnico-
calitative ale materialelor şi pieselor de schimb pentru reparatii sau care au o destinaţie/utilizare 
specială.  
13)  Asigură, pentru produsele/serviciile aprovizionate în regim de asigurare a calităţii, includerea 
în documentele de aprovizionare a condiţiilor pentru asigurarea calităţii.  
14)  Emite comenzi către furnizori şi încheie contracte cu grafice de livrare corespunzatoare 
asigurării procesului de producţie.  
15)  Realizează aprovizionarea conform graficelor stabilite, tratează conform legislaţiei în vigoare 
întârzierile sau neonorarea comenzilor, actionând pentru recuperarea pierderilor şi a pagubelor 
aduse Societăţii.  
16)   Realizează evidenţa preturilor de aprovizionare, întocmeşte şi actualizează listele de preţuri 
şi le pune la dispoziţia serviciilor funcţionale şi secţiilor productive.  
17)  Verifică bunurile/serviciile aprovizionate din punctul de vedere al cantităţii şi preţului, precum şi 
a corelării cu prevederile contractuale.  
18)  Întocmeşte şi actualizează fişele de urmărire a aprovizionării pe tipo-dimensiuni de materiale.  
19)  Administrează stocurile de materii prime, materiale şi piese de schimb, urmărind consumarea 
acestora corelat cu reîntregirea lor.  
20)  Analizează necesarul de echipamente, piese de schimb şi materiale de bază şi solicită, dacă 
este cazul, date şi informaţii suplimentare pentru identificarea corectă a produselor şi a 
caracteristicilor tehnico-calitative ale acestora.  
21)  Întocmeşte caietele de sarcini, cererile de ofertă, lansarea comenzilor pentru procurarea 
furniturilor de echipamente, subansamblelor şi a pieselor de schimb, reconditionări diverse, 
reparatii, rebobinări etc.  
22)  Organizează licitarea şi contractarea execuţiei echipamentelor, subansamblelor şi pieselor de 
schimb necesare.  
23)  Analizează proiectele de contract şi verifică dacă toate conditiile specificate în caietul de 
sarcini sunt cuprinse în proiectul de contract.  
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24)  Analizează şi completează planurile de control calitate/conformitate, verificări şi încercări 
(PCCVI), întocmite de furnizorii de piese de schimb, echipamente şi subansamble.  
25)  Urmăreşte la sediul furnizorilor, executiei produselor sau serviciilor contractate pe fluxul de 
fabricatie/executie reparatie a conform PCCVI -urilor şi contractelor incheiate.  
26)  Asigură reţinerea garanţiilor materiale de bună execuţie şi avizează restituirea sau 
nerestituirea acestora la termenele scadente.  
27)  Asigură vânzarea de piese de schimb, subansamble,echipamente din stoc cu circulaţie lentă 
sau recuperate în urma lucrărilor de recuperare. 
 
Compartiment Recepţie 
 
A. Misiune 
 
Asigură recepţia calitativă şi cantitativă a tuturor materialelor şi subansamblelor, pieselor, 
combustibililor şi a altor mărfuri intrate în Societate. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Servicii de aprovizionare (ps-07) 
1) Aprobă recepţia produsului. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
2) Verifică şi administrează documentaţia aferentă procesului de recepţie. 
3) Verifică corespondenţa caracteristicilor mărfii recepţionate cu cerinţele tehnice şi de calitate 
şi sesizează furnizorul în cazul apariţiei unor neconformităţi. 
4) Întocmeşte şi transmite lista materialelor, pieselor şi subansamblelor care se pot valorifica, 
existente în Societate. 
 
 
Serviciul Financiar 
 
A. Misiune 
 
Asigură realizarea eficace şi eficientă a activităţilor Societăţii în domeniul financiar. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Furnizare servicii publice (PP2)   
1) Comunică personalului operativ şi şefului Serviciului Contracte Desfacere detaliile furnizării 

serviciilor la client. 
 
B.1.2. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbana (SP-10) 
B2: Participă la îmbunătăţirea continuă a subprocesului.  
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B.1.3. Investiţii (ps-10) 
2) Verifică posibilităţile de finanţare şi propune soluţia optimă.  
3) Elaborează documentaţia de promovare investiţii/modernizare.  
4) Organizează analiza de oferte, licitaţie achiziţii SPF/SF şi bunuri.  
5) Contracteaza studii şi bunuri.  
6)  Elaborează scheme de finanţare.  
7)  Elaborează documentaţia de continuare a proiectului. 
8)  Contractează proiectul tehnic şi caietul de sarcini.  
9)  Contracteaza DDE, echipamente şi C+M.  
10)  Realizează investiţia/modernizarea.  
 
B.1.4. Management financiar (ps-15) 
11)  Execută programarea/planificarea activităţii financiar-contabile.  
12)  Identifică personalul avizat pentru realizarea activităţilor.  
13)  Determină datele de intrare în proces.  
14)  Avizează oportunităţile de îmbunătăţire.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
15)  Întocmeşte planul financiar şi de trezorerie. 
16)  Întocmeşte, când este cazul, planul de credite şi de casă, pe care le depune la banca 

finanţatoare. 
17)  Asigură realizarea integrală şi la timp a planului financiar şi propune măsuri eficiente de 

recuperare a pierderilor. 
18)  Realizează eliminarea imobilizarilor financiare. 
19)  Realizează plata la termen a sumelor care constituie obligaţia Societăţii faţă de bugetul de stat 

şi alte obligaţii faţă de terţi. 
20)  Urmăreşte şi încasează facturile pentru produsele livrate. 
21)  Realizează efectuarea corectă şi la timp a calculului privind drepturile salariale ale 

personalului. 
22) Urmăreşte circulaţia documentelor de decontare cu banca, analizează lunar volumul facturilor 

neîncasate la extern şi stabileşte măsurile corespunzatoare pentru a accelera ritmul încasărilor 
în valută. 

23)  Obţine avizele pentru plată pentru facturile emise de furnizori şi le programează la plată. 
24)  Întocmeşte raportările privind indicatorii economico-financiari, conform reglementărilor. 
25)  Întocmeşte graficele de rambursare a creditelor, conform planului de finanţare şi urmăreşte 

efectuarea operaţiunilor la scadenţă. 
26)  Calculează obligaţiile Societăţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale şi bugetele 

locale. 
27)  Calculează reţinerile din salariile personalului şi se ocupă de virarea acestora. 
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Serviciul Contabilitate 
 
A. Misiune 
 
Asigură realizarea eficace şi eficientă a activităţilor Societăţii în domeniul contabilităţii generale, 
contabilităţii investiţiilor, a decontărilor cu terţii şi inventarierii patrimoniului, precum şi a celor 
privind urmărirea comenzilor şi contractelor economice. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1.Management financiar (ps-15) 
1) Execută programarea/planificarea activităţii financiar-contabile.  
2) Identifică personalul avizat pentru realizarea activităţilor.  
3) Determină datele de intrare în proces.  
4) Avizează oportunităţile de îmbunătăţire.  
 

 
B.2. Alte atribuţii 

5) Organizează contabilitatea sintetică şi analitică a patrimoniului Societăţii, în conformitate cu 
prevederile legii.  
6) Evidenţiază operaţiunile efectuate în conturile de capital.  
7) Întocmeşte contabilitatea rezervelor.  
8) Organizează contabilitatea fondurilor proprii, evidenţa constituirii şi utilizării acestora, conform 
dispozţiilor legale.  
9) Realizează evidenţa sintetică şi analitică a imobilizărilor (corporale şi necorporale), 
contabilitatea mijloacelor fixe şi calculul amortizării acestora.  
10)  Realizează evidenţa imobilizărilor în curs, a investiţiilor neterminate, efectuate în regie proprie 
sau în antrepriză.  
11)  Întocmeşte contabilitatea obligaţiilor către furnizorii de materii prime şi materiale, prestatorii de 
servicii, furnizorii de imobilizări, facturi nesortate.  
12)  Realizează evidenţa TVA deductibil, întocmirea jurnalului de cumpărari şi a decontului de 
TVA.  
13)  Realizează evidenţa analitică a TVA neexigibil.  
14)  Întocmeşte balanţa lunară de verificare.  
15)  Întocmeşte înregistrarea cronologica, sistematica, în registrele de contabilitate obligatorii, a 
operaţiunilor patrimoniale ce au loc în Societate.  
16)  Organizează inventarierea periodică a valorilor patrimoniale.  
17)  Întocmeşte bilanţul contabil semestrial şi anual. 
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Compartiment Patrimoniu 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţii de identificare, restrângere şi extindere a 
patrimoniului Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1.Management financiar (ps-15) 
1). Execută evidenta si centralizarea datelor de patrimoniu a organizatiei, conform cerintelor 
legale aplicabile si reglementarilor contabile.  
B.1.2. Managementul informaţiei (ps-17) 
1) Realizeaza  transmiterea datelor de patrimoniu catre reprezentantii autorizati sa le primeasca, 
din interior / exteriorul organizatiei 
2) Realizeaza aplicarea  corecta a legislatiei in domeniu.  
 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Avizează acţiunile de valorificare a disponibilităţilor patrimoniale, de înstrainare, închiriere, 
locaţie, asociere etc. 
2) Realizează supravegherea economica a contractelor pe linie de patrimoniu. 
3) Avizează mişcările din patrimoniul Societăţii. 
4) Iniţiază măsuri de recuperare a pagubelor şi de urmărire la plată a persoanelor care se fac 
vinovate de proasta administrare a patrimoniului. 
5) Asigură încadrarea în planul de cheltuieli aprobat pentru reîntregirea şi extinderea 
patrimoniului. 
6) Întocmeşte şi transmite documentaţia pentru obţinerea aprobării la casare. 
7) Întocmeşte şi transmite procesele verbale de casare. 
8) Încheie contracte de închiriere pentru spaţii, în conformitate cu cererile aprobate 
9) Urmăreşte buna desfăşurare a contractelor de închiriere, întocmirea de acte aditionale şi 
rezilierea contractelor. 
 
Serviciul Bugete, Analize Economice, Contabilitate Secţii 
 
A. Misiune 
 
Fundamentează şi transmite bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii; urmăreşte încadrarea 
costurilor de producţie prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe centre de cost. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
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B.1.1. Mentenanţă (ps-08) 
1) Avizează planul anual de achiziţii publice. 
 
B.1.2. Management financiar (ps-15) 
2) Execută programarea/planificarea activităţii financiar-contabile.  
3) Identifică personalul avizat pentru realizarea activităţilor.  
4) Determină datele de intrare în proces.  
5) Avizează oportunităţile de îmbunătăţire.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
6) Fundamentează şi transmite propunerea de buget de venituri şi cheltuieli a Societăţii. 
7) Fundamentează şi transmite propunerile de indicatori de plan anuali pentru Societate.  
8) Defalcă bugetul de venituri şi cheltuieli pe elemente de costuri şi resurse, structuri 
organizatorice şi perioade de timp.  
9) Întocmeşte situaţii analitice şi sintetice ale principalilor indicatori economico-financiari 
conform reglementarilor în vigoare.  
10)  Fundamentează propunerile de preţ la produsele din activitatea de bază şi la alte produse, 
lucrări şi servicii.  
11) Realizează evidenţa costurilor planificate şi realizate, pe elemente de cheltuieli şi pe centre 
de cost.  
12) Identifică şi analizează abaterile de la elementele de cheltuieli planificate, informand 
conducerea Societăţii. 
13) Întocmeşte rapoarte lunare cu privire la gradul de încasare a creanţelor, producţia marfă 
facturată şi încasată la scadenţă.  
14) Întocmeşte “Raportul financiar anual” şi raportează lunar rezultatele contabile obţinute de 
Societate.  
15)  Raportează lunar către Consiliul Judeţean principalii indicatori economico-financiari.  
 
Serviciul Achiziţii Publice 
 
A. Misiune 
 
Asigură întocmirea şi realizarea planului anual de achiziţii publice şi concesiuni în care 
Societatea are calitate de entitate contractantă, potrivit prevederilor legale. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Servicii de Aprovizionare (ps-07) 
1) Întocmeşte planul preliminar de aprovizionare şi îl transmite direcţiilor Societăţii.  
 
B.1.2. Investiţii (ps-10) 
2) Primeste cereri pentru achiziţii de bunuri, analize de oferte/ licitaţie pentru realizarea 
SPF/SF. 
3) Realizează achiziţiile publice. 
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B.1.3. Mentenanţă (ps-08) 
4) Elaborează planul anual de achiziţii publice. 
 
B.1.4. Dezvoltare şi modernizare (ps-19) 
5) Avizează prognoza şi evaluarea solutiilor de dezvoltare şi retehnologizare. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
6) Elaborează planul anual de achiziţii publice, pe baza necesităţilor şi a priorităţilor comunicate 
de direcţiile şi sectoarele de specialitate din cadrul Societăţii, program pe care il supune 
aprobarii conducerii Societăţii. 
7) Propune conducerii Societăţii constituirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică sau concesiune, cu înştiinţarea direcţiilor de specialitate, potrivit 
procedurilor legale. 
8) Propune ordonatorului de credite/conducerii Societăţii măsuri pentru derularea în condiţiile 
legii a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi concesiune (licitaţii, dialog 
competitiv, negociere, cerere de ofertă, concurs de solutii), precum şi măsurile necesare pentru 
derularea acestora.  
9) Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 
sau, în cazul organizării unui concurs de solutii, a documentaţiei de concurs. 
10)  Asigură publicitatea, elaborează şi transmite anunţurile de intenţie, participare, de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică sau concesiune , precum şi celelalte documente, către Monitorul 
Oficial al României, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Autoritatea Naţională de Reglementare 
a Achiziţiilor Publice, Operatorul Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, la termenele şi în 
condiţiile stabilite de reglementările legale. 
11)  Aplică şi finalizează procedurile de atribuire.  
12)  Comunică ofertanţilor rezultatele participării la procedura de achiziţie publică sau 
concesiune.  
13)  Asigură corespondenţa cu autorităţile publice care au atribuţii în monitorizarea achiziţiilor 
publice, potrivit legii. 
14)  Întocmeşte şi gestioneaza dosarul achiziţiilor publice şi al concesiunilor, cu respectarea 
procedurilor legale şi a dispozitiilor ordonatorului principal de credite.  
15)  Pastrează şi actualizează evidenţa tuturor contractelor de achiziţii sau concesiune în care 
Societatea este parte contractantă, în vederea respectării principiilor prevăzute de lege pentru 
atribuirea acestor contracte. 
16)  Elaborează note justificative, în toate situatiile în care procedura de atribuire propusa pentru 
a fi aplicată este alta decât licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, sau negociere cu publicarea în 
prealabil a unui anunţ de participare. 
17)  Informează toţi ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în cel mult 3 
zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire. 
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Direcţia Producţie 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţilor de producţie în cadrul Societăţii. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producerea de energie termică şi electrică (PP1) 
1) Coordonează procesul şi planifică producţia.  
2) Aprobă dispecerarea. 
3) Aprobă subprocesul 1: Prelucrare materii prime. 
4) Aprobă subprocesul 2: Producere abur viu.  
5) Aprobă transformarea aburului SRRR şi SRRP.  
6) Avizează SP-3: Prelucrarea aburului în turbine. 
7) Avizeaza SP-4: Generare, transformare energie electrică. 
8) Aprobă alimentarea clienţilor interni cu energie termică şi energie electrică.  
9) Aproba alimentarea clienţilor urbani cu energie termică şi energie electrică. 
10)  Aprobă recepţia condensului returnat.  
11)  Avizeaza DEN – Client/Furnizor.  
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0) 
12)  Aprobă planificarea producţiei. 
13)  Aprobă planificarea producţiei zilnice şi participarea la piata de energie electrica. 
14)  Aprobă derularea proceselor de realizare a produselor. 
15)  Avizează încadrarea în planificarea anuala a producţiei. 
16)  Aprobă sinteza datelor de producţie, livrare, consumuri de combustibili şi indicatori tehnico-

economici.  
17)  Avizează îmbunătăţirile aduse subprocesului.  
 
B.1.3. Mentenanţă (ps-08) 
18)  Aprobă recepţia lucrărilor. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
19)  Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Societăţii în domeniul exploatarii corespunzatoare a 
instalatiilor, echipamentelor şi construcţiilor, precum şi menţinerea funcţionării acestora în limita 
parametrilor nominali. 
20)  Asigura coordonarea procesului  de producere a energiei electrice şi termice pentru 
consumatorii urbani, în vederea realizării cantităţilor şi regimurilor programate. 
21)  Conduce activitatea de exploatare la secţiile subordonate Societăţii şi urmăreşte 
comportamentul în exploatare a instalaţiilor şi  echipamentelor. 
22)  Verifică respectarea disciplinei tehnice şi a organizării stabilite. 
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23)  Monitorizează şi controlează lucrările de revizii şi reparatii executate, în scopul realizării 
parametrilor de calitate şi cantitate conform graficelor, specificaţiilor şi documentaţiilor de execuţie 
şi recepţie.  
24) Urmăreşte introducerea de soluţii noi şi generalizarea lucrărilor vizând creşterea eficienţei 
agregatelor şi instalatiilor energetice. 
25) Stabileşte şi transmite necesarul de aprovizionat (materiale, piese de schimb şi servicii) pentru 
activităţile din subordine. 
 
Departament Reparaţii 
 
A. Misiune 
 
Asigură executarea lucrărilor de întretinere, revizii şi reparaţii la echipamentele, instalaţiile şi 
construcţiile din Societate, cu scopul de menţinere a acestora în limitele parametrilor nominali; 
asigură execuţia de confecţionări şi recondiţionări de piese de schimb pentru echipamentele şi 
instalaţiile care se repară. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Furnizare servicii publice (PP-2) 
1) Coordonează procesul. 
2) Avizează intrările de materii prime şi energie. 
3) Măsoară şi monitorizează procesul. 
 
B.1.2. Mentenanţă (ps-08) 
4) Avizează programul anual de mentenanţă, planul anual de achiziţii publice şi planul lunar de 
mentenanţă.  
5) Avizează pregătirea din punct de vedere tehnic şi material a lucrărilor de mentenanţă şi 
aprobă pregătirea organizatorică a acestora. 
6) Aprobă lansarea lucrărilor de mentenanţă cu forţe proprii şi avizează lansarea lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe. 
7) Aprobă execuţia lucrărilor de mentenanţă cu forţe proprii şi avizeaza execuţia lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe. 
8) Aprobă receptia lucrărilor. 
9) Aprobă evaluarea şi analiza lucrărilor de mentenanţă.  
10)  Avizează înregistrarea şi arhivarea valorică a lucrărilor de mentenanţă. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Realizează execuţia comenzilor de reparaţii, cu încadrarea în volumul aprobat, termenele 
prevăzute şi resursele financiare alocate. 
2) Realizează executia lucrărilor de intervenţie accidentală, solicitate de personalul de exploatare. 
3) Controlează executarea reviziilor, reparaţiilor şi pieselor de schimb pe faze şi final, conform 
planului de control conformitate, verificari şi incercari (PCCVI). 
4) Efectuează verificările şi încercările profilactice, conform prescripţiilor şi graficelor aprobate. 
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5) Analizează tehnologiile, instrucţiunile, normele de revizii şi reparaţii şi propune actualizarea şi 
îmbunătăţirea lor. 
6) Întocmeşte şi transmite situaţia lucrărilor executate, consumurilor de materiale şi piese de 
schimb şi forţei de muncă utilizate.  
7) Controlează şi inspectează starea tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor din Societate. 
8) Realizează planul lunar de executare a lucrărilor de revizii şi reparaţii. 
9) Întocmeşte şi transmite necesarul de piese de schimb şi materiale ce sunt necesare, în funcţie 
de situaţia reală a stocurilor şi consumurilor. 
10)  Înregistrează documentele rezultate din execuţia lucrărilor, verificărilor şi incercărilor. 
11)  Întocmeşte şi transmite necesare anuale cu echipamente de măsura şi încercare. 

 
Secţia Reparaţii Turbine 
 
A. Misiune 
 
Asigură executarea lucrărilor de întretinere, revizii şi reparaţii la echipamentele, instalaţiile şi 
construcţiile din sectorul turbine. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1 Mentenanţă (ps-08) 
1) Pregăteşte, din punct de vedere organizatoric, lucrările de mentenanţă. 
2) Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
3) Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
4) Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
5) Recepţionează lucrările. 
6) Înregistrează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
7) Asigură executarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii la echipamentele şi instalaţiile din 
cadrul sectorului turbine, cu scopul menţinerii acestora în limitele parametrilor nominali. 
 
Secţia Reparaţii Cazane 
 
A. Misiune 
 
Asigură executarea lucrărilor de întretinere, revizii şi reparaţii la echipamentele, instalaţiile şi 
construcţiile din sectorul cazane. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1 Mentenanţă (ps-08) 
8) Pregăteşte, din punct de vedere organizatoric, lucrările de mentenanţă. 
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9) Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
10) Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
11) Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
12) Recepţionează lucrările. 
13) Înregistrează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
14) Asigură executarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii la echipamentele şi instalaţiile din 
cadrul sectorului cazane, cu scopul menţinerii acestora în limitele parametrilor nominali. 
 
Serviciul Pregătire, Lansare, Urmărire 
 
A. Misiune 
 
Asigură pregătirea, urmărirea şi evidenţa economică a lucrărilor de revizii şi reparaţii executate 
cu forţe proprii sau cu terţi, în scopul realizării parametrilor de calitate şi cantitate. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
1) Elaborează programul anual de mentenanţă şi planul lunar de mentenanţă. 
2) Pregateşte din punct de vedere material lucrările de mentenanţă. 
3) Execută repartiţia lucrărilor de mentenanţă cu firme terţe. 
4) Execută lucrările de mentenanţă cu firme terţe.  
5) Urmareşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
6) Recepţionează lucrările.  
7) Raportează, arhivează şi menţine evidenţa curentă a activităţii de mentenanţă cu forţe 
proprii, cu firme terţe, precum şi evidenţa valorică. 
8) Îmbunătăţeşte continuu subprocesul. 
 

B.1.2. Mentenanţă (ps-08) 
9) Monitorizează SISC-urile privind ciclul de funcţionare şi starea lor. 
10)  Elaborează planul anual de mentenanţă, planul anual de achiziţii publice şi planul lunar de 
mentenanţă.  
11)  Pregăteşte, din punct de vedere tehnic şi material, lucrările de mentenanţă. 
12)  Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii şi cu firme terţe. 
13)  Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii şi cu firme terţe. 
14)  Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
15)  Recepţionează lucrările. 
16)  Evaluează şi analizează rezultatele activităţii de mentenanţă. 
17)  Înregistrează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii şi cu firme terţe, precum şi 
valoric. 
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B.2. Alte atribuţii 

18)  Pregăteşte şi transmite propunerea privind bugetul de reparaţii şi urmăreşte încadrarea în 
bugetul aprobat. 
19)  Asigură stabilirea ciclurilor normale de funcţionare şi încadrarea mijloacelor fixe în tipurile de 
reparaţii normate (RT, RC, RK). 
20)  Întocmeşte " Biblioteca de devize tip ", pentru toate tipurile de lucrări de reparaţii şi pentru 
toate agregatele/ utilajele din Societate. 
21)  Stabileşte lucrările de reparaţii ce se vor executa în cursul anului următor la agregatele, 
echipamentele şi instalatiile din Societate şi le defalcă pe executanti. 
22)  Întocmeşte graficele anuale şi lunare de reparaţii, urmărind încadrarea duratelor de execuţie a 
reparaţiilor în duratele normate cuprinse în normative (PE-016). 
23)  Întocmeste şi transmite propunerea de program anual de reparaţii. 
24)  Întocmeşte caietele de sarcini pentru lucrările ce urmeaza a se executa cu personal propriu. 
25)  Organizează licitaţiile pentru contractarea lucrărilor de reparaţii, obţine vizele  şi aprobările 
conform legislatiei în vigoare.  
26)  Organizează expertizarea tehnică a instalaţiilor înainte de începerea lucrărilor de reparaţii. 
27)  Monitorizează şi controlează execuţia lucrărilor de reparaţii, asigurând respectarea normelor, 
documentaţiilor şi standardelor specificate în documentaţii. 
28)  Organizează recepţiile parţiale şi finale efectuate asupra lucrărilor de revizii şi reparaţii. 
29)  Întocmeşte şi transmite necesarele de echipamente, subansamble, piese de schimb şi 
materiale de baza. 
30)  Întocmeste şi transmite necesarul de materiale mărunte şi SDV. 
31)  Întocmeşte planurile cu controalele de conformitate, verificările şi încercările (PCCVI) ce se 
efectuează în timpul execuţiei lucrărilor de reparaţii executate cu forţe proprii, precum şi la 
execuţia sau recondiţionarea pieselor de schimb în atelierele proprii. 
32)  Întocmeşte şi transmite  "Dosarul reparaţiei ". 
33)  Actualizează devizele estimative cu lucrările şi materialele suplimentare rezultate ca necesare 
în timpul executiei reparaţiei. 
34)  Analizează deficienţele şi neconformităţile apărute în timpul reparaţiilor, stabileşte măsurile 
corective necesare şi urmăreşte aplicarea măsurilor corective, precum şi eficacitatea aplicării lor. 
35)  Întocmeste rapoarte privind probele şi incercarile de performanţă la sfârşitul lucrărilor de 
reparaţii. 
36)  Întocmeşte raportul lunar privind realizările fizice şi valorice la lucrările de reparaţii, pe tipuri de 
reparaţii programate, fonduri fixe şi executanţi. 
37)  Controlează cheltuielile efectuate pentru executarea lucrărilor de reparaţii, pe stadii de 
execuţie şi la final. 
 
Biroul Pregătire Reparaţii 
 
A. Misiune 
 
Asigură pregătirea lucrărilor de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii sau cu terţi. 
 
B. Atribuţii 
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1) Pregăteşte şi transmite propunerea privind bugetul de reparaţii şi urmăreşte încadrarea în 
bugetul aprobat. 
2)  Asigură stabilirea ciclurilor normale de funcţionare şi încadrarea mijloacelor fixe în tipurile de 
reparaţii normate (RT, RC, RK). 
3)  Întocmeşte " Biblioteca de devize tip ", pentru toate tipurile de lucrări de reparaţii şi pentru 
toate agregatele/ utilajele din Societate. 
4)  Stabileşte lucrările de reparaţii ce se vor executa în cursul anului următor la agregatele, 
echipamentele şi instalatiile din Societate şi le defalcă pe executanti. 
5)  Întocmeşte graficele anuale şi lunare de reparaţii, urmărind încadrarea duratelor de execuţie a 
reparaţiilor în duratele normate cuprinse în normative (PE-016). 
6)  Întocmeste şi transmite propunerea de program anual de reparaţii. 
7)  Întocmeşte caietele de sarcini pentru lucrările ce urmeaza a se executa cu personal propriu. 
8)  Organizează licitaţiile pentru contractarea lucrărilor de reparaţii, obţine vizele  şi aprobările 
conform legislatiei în vigoare.  
9)  Organizează expertizarea tehnică a instalaţiilor înainte de începerea lucrărilor de reparaţii. 
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Divizia Energetică 
 
A. Misiune 
 Incheierea contractelor de vanzare energie electrica si termica pe pietele reglementate.    
Stabilirea prognozei si programarii productiei in scopul respectarii reglementarilor si incadrarii in 
cerintele pietei de energie, analiza costurilor de productie si functionarii instalatiilor; controlul 
instalatiilor si asigurarea suportului tehnic pentru activitatea de productie. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1) 
1) Coordonează procesul şi planifică producţia. 
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0) 
2) Avizează planificarea producţiei. 
3) Avizează planificarea producţiei zilnice şi participarea la piaţa de energie electrică. 
4) Execută lunar calculul şi analiza datelor de producţie şi a indicatorilor tehnico-economici. 
5) Execută încadrarea în planificarea anuală a producţiei. 
6) Avizează sinteza datelor de producţie, livrarea, consumurile de combustibili şi indicatorii 
tehnico-economici. 
7) Analizează şi îmbunătăţeşte subprocesul.  
 
B.2. Alte atribuţii 
1) Asigura interfata intre procesele de productie( dispecerat, sectii de exploatare) si cele de 
management( conducere CET GOVORA): rapoarte statistice si de analiza, programarea 
productiei, schema normala de functionare, control instalatii. 
2) Asigura realizarea contractelor de energie electrica. 
3) Asigura reprezentarea catre ANRE. 
4) Asigura reprezentarea catre OPCOM. 
5) Aigura reprezentarea catre ARCE. 
6) Asigura comunicarea cu Transelectrica, DEN, DET. 
 
Serviciul Producţie 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a controlului producţiei, precum şi suportul tehnic 
pentru activitatea de producţie. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1) 
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1) Coordonează procesul şi planifică producţia. 
 
B.1.2. Prelucrare materii prime: cărbune, păcura, CH4, aer (SP-1.3) 
2) Supraveghează activităţile. 
3) Aprobă transportul cărbunelui.  
4) Aprobă uscarea şi măcinarea. 
5) Aprobă reglarea presiunii şi debitului metanului. 
6) Aprobă încălzirea şi vehicularea păcurei. 
7) Aprobă prepararea aerului de combustie, instrumental, tehnologic.  
 
B.2. Alte atribuţii 
1) Asigura comunicarea si asimilarea reglementarilor in domeniul energiei. 
2) Verifica inregistrarea zilnica a datelor si parametrilor de productie,face analiza productiei. 
3) Asigura corelarea programelor de productie cu cele de reparatii. 
4) Asigura suportul tehnic pentru activitatea de productie prin participarea la realizarea de studii, 
proiecte si documentatii tehnice, lucrari stiintifice. 
 
Compartimentul Tranzacţii Energetice 
A. Misiune 
Asigura vanzarea de energie electrica si participarea la pietele de energie electrica 
B. Atribuţii 
B1. Atributii in cadrul proceselor 
B1.1 Producerea de energie termica si electrica (PP1) 

1) Coordoneaza procesul de producere a energiei electrice. 
B1.2 Planificarea productiei (SP-O) 
2.) Avizeaza producerea de energie electrica. 
3.) Executa zilnic si lunar calculul pretului de vanzare a energiei electrice. 
4) Avizeaza participarea la piata de echilibrare. 
 
Compartimentul Audit Energetic 
A. Misiune 
Asigura optimizarea consumurilor interne pentru producerea cu costuri minime a energiei 
termice si elctrice . 
B. Atribuţii 
B1.Atributii in cadrul proceselor. 
B1.1. Producerea de nergie termica si electrica (PP-1) 

1.) Coordoneaza procesul de producere a energiei electrice prin folosirea 
echipamentelor disponibile care au cele mai bune randamente. 

B1.2. Planificarea productiei (SP-O) 
2.) Stabileste echipamentele optime ce vor fii folosite in procesul de productie. 
3.) Masoara caracteristicile echipamentelor si propun solutii pentru diminuarea 

consumurilor energetice. 
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Dispeceri Şefi Tură Centrală 
 
A. Misiune 
 
Asigură conducerea activităţilor de deservire operativă, în conformitate cu Regulamentul pentru 
conducerea prin dispecer în sistemul energetic (PE 117/92) şi în conformitate cu Ordinul de 
împărţire a instalaţiilor din punct de vedere al conducerii operative. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP1) 
1) Dispecerează. 
2) Avizează subprocesul 1: Prelucrare materii prime. 
3) Avizează subprocesul 2: Producere abur viu.  
4) Avizează transformarea aburului SRRR şi SRRP.  
5) Execută SP-3: Prelucrarea aburului în turbine. 
6) Execută SP-4: Generare, transformare energie electrică. 
7) Avizează alimentarea clienţilor interni cu energie termică şi energie electrică.  
8) Avizează alimentarea clienţilor urbani cu energie termică şi energie electrică. 
9) Avizează receptia condensului returnat.  
10)  Execută DEN – Client/Furnizor.  
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0) 
11)  Aprobă verificarea şi monitorizarea produsului.  
 
B.1.3. Furnizare servicii publice (PP-2) 
12)  Supraveghează intrările de materii prime şi energie. 
 
B.1.3. Servicii de termoficare Râmnicu Vâlcea (SP-5) 
13)  Supraveghează intrările de apă fierbinte din procesul principal 1 şi de gaz metan, apa 
potabilă şi energie electrică.  
 

 
B.2. Alte atribuţii 

14)  Conduce activitatea de exploatare a instalaţiilor şi a echipamentelor energetice, în 
conformitate cu programele aprobate şi în baza reglementărilor şi a instrucţiunilor specifice. 
15)  Coordonează manevrele şi acţiunile ocazionate de evenimente deosebite: incidente, incendii, 
calamităţi naturale, poluare chimică şi atac aerian. 
16)  Organizează exerciţii de incidente şi de stingere a incendiilor în timpul turelor de completare, 
conform graficului aprobat. 
17)  Asigură realizarea şi mentinerea regimurilor de siguranţă în funcţionare şi economice stabilite. 
18)  Asigură realizarea normelor impuse de prevenire şi lichidare a incidentelor şi accidentelor. 
19)  Conduce activităţile de stingere a incendiilor şi de salvare, până la sosirea formaţiilor 
profesioniste capabile să preia problemele. 
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20)  Consemnează în raportul de tură abaterile de la schema normală, abaterile de la parametrii 
principali de exploatare, abaterile de la starea operativa a agregatelor de baza, starea şi mişcarea 
personalului, precum şi cazurile de indisciplină tehnologica şi administrativă. 
21)  Efectueaza controale prin sondaj la diferitele sectoare ale instalaţiei şi verifică starea tehnica 
şi de curăţenie a instalaţiilor, precum şi starea fizică a personalului de deservire operativă. 
22)  Avizează efectuarea lucrarilor pe bază de ITI, ITI-P, autorizaţie de lucru, proces verbal de 
predare în reparaţie. 
23)  Propune îmbunătăţirea tehnicilor de supraveghere a exploatării, de protecţie a mediului sau 
de ameliorare a stării tehnice a instalaţiilor. 
24)  Realizează şi transmite evidenţele privind controlul operativ al procesului de exploatare. 
25)  Execută activităţile de comandă prevăzute de planurile de alarmare a subunităţii de serviciu, 
planurile de alarmare a personalului Societăţii, instrucţiunile privind protectia civilă şi schemele de 
înştiinţare operativă a rezerviştilor din Societate.  
 
Secţia Turbine 
 
A. Misiune 
 
Asigură supravegherea şi controlul funcţionării instalaţiilor de producere a energiei electrice şi 
termice, precum şi a celor aferente acestora, în vederea realizării regimurilor programate în 
cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1) 
1) Execută SP-1: Prelucrare materii prime. 
2) Execută transformarea aburului SRRR şi SRRP. 
3) Alimentează clienţii interni cu energie termica şi energie electrică. 
4) Alimentează clientii urbani cu energie termică şi energie electrică. 
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0) 
5) Derulează procesele de realizare produse. 
6) Verifică şi monitorizează produsul.  
 
B.1.3. Prelucrare materii prime: apă alimentare cazane (SP-1.4) 
7) Coordonează activitatea subprocesului din punct de vedere tehnic şi administrativ. 
8) Aprobă supravegherea activităţilor.  
9) Aprobă manevrele de exploatare ale operatorilor de turbine CCT şi ale operatorilor de turbine 
8 (6) m, la partea de condensaţie a turbinelor şi monitorizare a procesului de condensare a 
aerului. 
10)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor de turbine CCT şi ale operatorilor 
de turbine 8 (6) m, pentru obţinerea aerului la prize fixe.  
11)  Aprobă manevrele de exploatare pe circuitul de preîncălzire regenerativă de joasă presiune 
ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de turbine 8 (6) m. 
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12)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor de turbine CCT şi ale operatorilor 
de turbine 8 (6) m, pe o schemă diferită, ca urmare a scoaterii din funcţie a circuitului de 
preîncalzire regenerativă de joasă presiune.  
13)  Aprobă manevrele de exploatare ale operatorilor de instalaţii auxiliare şi ale operatorilor 
EPA pentru degazare chimică şi degazare termică a apei demi şi a condensatelor din care se va 
produce apa de alimentare.  
14)  Aprobă manevrele de exploatare ale operatorilor EPA şi supravegherea electropompelor 
pentru apa de alimentare. 
15)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de 
turbine 8 (6) m, pentru obţinerea aburului la prize fix, cu parametrii corespunzători treptelor de 
preîncălzire regenerativă de înaltă presiune. 
16)  Aprobă manevrele de exploatare pe circuitul de preîncălzire regenerativă de înaltă presiune 
ale operatorilor de turbine CCT şi ale operatorilor de turbine 8 (6) m, la finalul cărora se obţine 
apa de alimentare caldă.  
17)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor de turbine CCT şi ale operatorilor 
de turbine 8 (6) m, pe o schemă diferită, ca urmare a scoaterii din funcţiune a circuitului de 
preîncălzire regenerativă de înaltă presiune.  
18)  Aprobă manevrele de exploatare ale operatorilor de turbine CCT, ale operatorilor de turbine 
8 (6) m şi ale operatorilor de instalaţii auxiliare, astfel încât apa de alimentare produsă să fie 
furnizată la parametrii (presiune şi debit) solicitaţi de clientul intern.  
 
B.1.4. Prelucrare abur în turbină (SP-3) 
19)  Coordonează activitatea subprocesului din punct de vedere tehnic şi administrativ. 
20)  Aprobă supravegherea activităţilor.  
21)  Aprobă alimentarea cu abur a turbinei. 
22)  Aprobă prelucrarea aburului în turbină (destindere). 
23)  Aprobă producerea aburului de 1,2 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă.  
24)  Aprobă producerea aburului de 13 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă.  
25)  Aprobă producerea lucrului mecanic.  
26)  Aprobă producerea aburului de 6 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă.  
27)  Aprobă furnizarea aburului la prize fixe.  
28)  Aprobă condensarea aburului. 
29)  Aprobă producerea aburului de 35 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă.  
30)  Aprobă alimentarea clientului intern cu apa demi şi condens.  
31)  Aprobă alimentarea clientului intern cu abur 1,2 bar şi 13 bar. 
32)  Aprobă alimentarea staţiei de reducere-răcire 64/35 din priza fixă.  
33)  Aprobă producerea şi alimentarea aferenta pentru procesul principal 2: furnizare servicii 
publice. 
34)  Aprobă alimentarea clientului urban cu abur de 35 bar. 
35)  Aprobă alimentarea clientului urban cu abur de 13 bar. 
36)  Aproba furnizarea aburului de 6 bar demi şi producerea şi furnizarea aburului de 6 bar 
dedurizată. 
37)  Aprobă alimentarea clientului intern (generator electric). 
 
B.1.5. Mentenanţă (ps-08) 
38)  Monitorizează SISC-urile privind ciclul de funcţionare şi starea lor. 
39)  Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
40)  Recepţionează lucrările.  
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B.2. Alte atribuţii 
 
41) Supraveghează şi controlează funcţionarea instalaţiilor din gestiune, pentru realizarea 
regimurilor programate, în cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
42) Organizează şi controlează activitatea în ture pentru personalul care deserveste operativ 
instalaţiile şi agregatele din gestiune. 
43) Urmăreşte comportarea în exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor din gestiune, 
înregistrează toate abaterile, anomaliile, perturbaţiile etc. apărute şi compleatează istoricul 
agregatului sau instalaţiei respective.  
44) Lansează cererile de retragere din exploatare şi de repunere în explotare pentru 
echipamentele din gestiune. 
45) Execută manevrele pentru realizarea sarcinii (încărcării) comandate, cu respectarea regimului 
normal de exploatare a instalaţiilor şi a producerii de energie programate. 
46) Execută manevrele necesare pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi accidentelor. 
47) Execută manevrele necesare pentru realizarea probelor profilactice şi periodice  în exploatare.  
48) Întocmeşte şi transmite programul de probe şi verificări profilactice. 
49) Elaborează rapoarte de incidente şi accidente şi clarifică cauzele perturbaţiilor şi deteriorărilor. 
50)  Formulează propuneri privind stabilirea/achiziţionarea studiilor de fiabilitate şi siguranţă în 
funcţionare pentru instalaţiile gestionate. 
51)  Înregistrează şi transmite parametrii şi datele necesare pentru urmărirea procesului 
tehnologic, a consumurilor specifice, stărilor operative, comportamentului echipamentelor şi a 
întocmirii evidenţelor statistice. 
52)  Asigură utilizarea corectă a echipamentelor de măsura şi încercare de lucru din dotare, în 
conformitate cu reglementarile metrologice în vigoare. 
53)  Întocmeste şi transmite necesarul anual de echipamente de măsura şi încercare. 
54)  Întocmeşte şi transmite necesarul de materii, materiale şi piese de schimb, pentru 
întreţinerea curentă a instalaţiilor şi echipamentelor gestionate. 
 
Secţia Cazane 
 
A. Misiune 
 
Asigură supravegherea şi controlul funcţionării instalaţiilor de producere a energiei electrice şi 
termice, precum şi a celor aferente acestora, în vederea realizării regimurilor programate în 
cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1) 
1) Execută SP-1: Prelucrare materii prime. 
2) Execută SP-2: Producere abur viu. 
3) Execută transformarea aburului SRRR şi SRRP. 
4) Alimentează clientii interni cu energie termică şi energie electrică. 
5) Alimentează clientii urbani cu energie termică şi energie electrică. 
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B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0) 
6) Derulează procesele de realizare a produselor. 
7) Verifică şi monitorizează produsul.  
 
B.1.3. Prelucrare materii prime: cărbune, păcură, CH4, aer (SP-1.3) 
8) Coordonează subprocesul. 
9) Aprobă supravegherea activităţilor. 
 
B.1.4. Producere abur viu (SP-2) 
10)  Coordonează subprocesul. 
11)  Aprobă supravegherea activităţilor.  
 
B.1.5. Mentenanţă (ps-08) 
12)  Monitorizează SISC-urile privind ciclul de funcţionare şi starea acestora. 
13)  Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
14)  Recepţionează lucrările. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
15) Supraveghează şi controlează funcţionarea instalaţiilor din gestiune, pentru realizarea 
regimurilor programate, în cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
16) Organizează şi controlează activitatea în ture pentru personalul care deserveste operativ 
instalaţiile şi agregatele din gestiune. 
17) Urmăreşte comportarea în exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor din gestiune, 
înregistrează toate abaterile, anomaliile, perturbaţiile etc. apărute şi compleatează istoricul 
agregatului sau instalaţiei respective.  
18) Lansează cererile de retragere din exploatare şi de repunere în explotare pentru 
echipamentele din gestiune. 
19) Execută manevrele pentru realizarea sarcinii (încărcării) comandate, cu respectarea 
regimului normal de exploatare a instalaţiilor şi a producerii de energie programate. 
20) Execută manevrele necesare pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi accidentelor. 
21) Execută manevrele necesare pentru realizarea probelor profilactice şi periodice  în 
exploatare.  
22) Întocmeşte şi transmite programul de probe şi verificări profilactice. 
23) Elaborează rapoarte de incidente şi accidente şi clarifică cauzele perturbaţiilor şi 
deteriorărilor. 
24)  Formulează propuneri privind stabilirea/achiziţionarea studiilor de fiabilitate şi siguranţă în 
funcţionare pentru instalaţiile gestionate. 
25)  Înregistrează şi transmite parametrii şi datele necesare pentru urmărirea procesului 
tehnologic, a consumurilor specifice, stărilor operative, comportamentului echipamentelor şi a 
întocmirii evidenţelor statistice. 
26)  Asigură utilizarea corectă a echipamentelor de măsura şi încercare de lucru din dotare, în 
conformitate cu reglementarile metrologice în vigoare. 
27)  Întocmeste şi transmite necesarul anual de echipamente de măsura şi încercare. 
28)  Întocmeşte şi transmite necesarul de materii, materiale şi piese de schimb, pentru 
întreţinerea curentă a instalaţiilor şi echipamentelor gestionate. 
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Secţia A.M.C. 
 
A. Misiune 
 
Asigură întreţinerea, reglarea, verificarea profilactică, pe bază de grafic sau accidental, a 
protecţiilor echipamentelor termomecanice, automatizărilor instalaţiilor termomecanice, 
aparatajului de măsura a mărimilor neelectrice. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţă (ps-08) 
1) Pregateşte din punct de vedere organizatoric lucrările de mentenanţă. 
2) Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
3) Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
4) Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
5) Receptează lucrările.  
6) Înregistează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii. 
 
B.1.2. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (ps-09) 
7) Decide repararea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.  
8) Înlocuieste dispozitivele de măsurare şi monitorizare.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
9) Execută comenzile primite, în volumul aprobat, termenele prevăzute şi resursele financiare 
alocate. 
10) Efectuează verificari şi încercari profilactice, conform prescripţiilor şi graficelor aprobate. 
11) Remediează în timp util defectiunile consemnate în registrele de defecţiuni. 
12) Reactualizează schemele instalaţiilor pe care le întreţin, verifică şi repară, precum şi 
reactualizarea instrucţiunilor tehnice interne de exploatare. 
 
Secţia Combustibil 
 
A. Misiune 
 
Asigură supravegherea şi controlul funcţionării instalaţiilor de producere a energiei electrice şi 
termice, precum şi a celor aferente acestora, în vederea realizării regimurilor programate în 
cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1) 
1) Execută SP-1: Prelucrare materii prime. 
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B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0) 
2) Derulează procesele de realizare a produselor. 
3) Verifică şi monitorizeaza produsul.  
 
B.1.3. Descărcare, depozitare şi transport combustibil solid (SP-1.2) 
4) Coordonează subprocesul. 
5) Aprobă supravegherea activităţilor. 
6) Avizează descărcarea carbunelui.  
7) Aprobă preluarea şi transportul carbunelui. 
8) Aprobă sortarea cărbunelui. 
9) Aprobă concasarea cărbunelui. 
10)  Aprobă transportul cărbunelui. 
11)  Aprobă depozitarea cu maşina combinată. 
12)  Aprobă preluarea cu maşina combinată.  
13)  Aprobă deversarea cărbunelui în buncăre. 
14)  Aprobă reparatiile la agregate. 
 
B.1.4. Mentenanţă (ps-08) 
15)  Monitorizează SISC-urile privind ciclul de funcţionare şi starea lor. 
16)  Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
17)  Recepţionează lucrările.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
18) Supraveghează şi controlează funcţionarea instalaţiilor din gestiune, pentru realizarea 
regimurilor programate, în cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
19) Organizează şi controlează activitatea în ture pentru personalul care deserveste operativ 
instalaţiile şi agregatele din gestiune. 
20) Urmăreşte comportarea în exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor din gestiune, 
înregistrează toate abaterile, anomaliile, perturbaţiile etc. apărute şi compleatează istoricul 
agregatului sau instalaţiei respective.  
21) Lansează cererile de retragere din exploatare şi de repunere în explotare pentru 
echipamentele din gestiune. 
22) Execută manevrele pentru realizarea sarcinii (încărcării) comandate, cu respectarea regimului 
normal de exploatare a instalaţiilor şi a producerii de energie programate. 
23) Execută manevrele necesare pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi accidentelor. 
24) Execută manevrele necesare pentru realizarea probelor profilactice şi periodice  în exploatare.  
25) Întocmeşte şi transmite programul de probe şi verificări profilactice. 
26) Elaborează rapoarte de incidente şi accidente şi clarifică cauzele perturbaţiilor şi deteriorărilor. 
27)  Formulează propuneri privind stabilirea/achiziţionarea studiilor de fiabilitate şi siguranţă în 
funcţionare pentru instalaţiile gestionate. 
28)  Înregistrează şi transmite parametrii şi datele necesare pentru urmărirea procesului 
tehnologic, a consumurilor specifice, stărilor operative, comportamentului echipamentelor şi a 
întocmirii evidenţelor statistice. 
29)  Asigură utilizarea corectă a echipamentelor de măsura şi încercare de lucru din dotare, în 
conformitate cu reglementarile metrologice în vigoare. 
30)  Întocmeste şi transmite necesarul anual de echipamente de măsura şi încercare. 
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31)  Întocmeşte şi transmite necesarul de materii, materiale şi piese de schimb, pentru 
întreţinerea curentă a instalaţiilor şi echipamentelor gestionate. 
 
Atelier Reparaţii Combustibil 
 
A. Misiune 
 
Asigură executarea lucrărilor de întretinere, revizii şi reparaţii la echipamentele, instalaţiile şi 
construcţiile din sectorul combustibili. 
 
B. Atribuţii 
 

 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 

B.1.1. Descărcare, depozitare şi transport combustibil solid (SP-1.2) 
1) Supraveghează activităţile subprocesului. 
2) Preia şi transporta cărbunele.  
 
B.1.2. Mentenanţă (ps-08) 
3) Pregăteşte, din punct de vedere organizatoric, lucrările de mentenanţă. 
4) Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
5) Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
6) Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
7) Recepţionează lucrările. 
8) Înregistrează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
9) Execută lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii la echipamentele şi instalaţiile din cadrul 
gestiunii combustibil, cu scopul menţinerii acestora în limitele parametrilor nominali. 
 
Secţia PRAM 
 
A. Misiune 
 
Asigură întreţinerea, reglarea, verificarea profilactica a protecţiilor echipamentelor şi instalaţiilor 
electrice, automatizărilor instalaţiilor electrice, aparatelor de măsură a mărimilor electrice; asigură 
verificarea profilactica a echipamentului electric primar, pe bază de grafic şi accidental, verificarea 
uleiului electroizolant din echipamentele electrice, verificarea mijloacelor de protecţie 
electroizolante, verificarea instalaţiilor de emisie/recepţie aferente reţelelor radio CE.  
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
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1) Pregăteşte din punct de vedere organizatoric lucrările de mentenanţă. 
2) Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
3) Urmăreste execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
4) Recepţionează lucrările.  
5) Raportează, arhivează şi menţine evidenţa curentă a activităţii de mentenanţă cu forţe 
proprii. 
6) Îmbunătăţeşte continuu subprocesul. 
 
B.1.2. Mentenanţă (ps-08) 
7) Pregăteşte din punct de vedere organizatoric lucrările de mentenanţă. 
8) Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
9) Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
10)  Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
11)  Recepţionează lucrările.  
12)  Înregistează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii. 
 
B.1.3. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (ps-09)    
13)  Decide repararea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.  
14)  Înlocuieşte dispozitivele de măsurare şi monitorizare. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
15) Execută comenzile primite, în volumul aprobat, termenele prevăzute şi resursele financiare 
alocate. 
16) Efectuează verificari şi încercari profilactice, conform prescripţiilor şi graficelor aprobate. 
17) Remediează în timp util defectiunile consemnate în registrele de defecţiuni. 
18) Reactualizează schemele instalaţiilor pe care le întreţin, verifică şi repară, precum şi 
reactualizarea instrucţiunilor tehnice interne de exploatare. 
 
Secţia Chimică 
 
A. Misiune 
 
Asigură supravegherea şi controlul funcţionării instalaţiilor de producere a energiei electrice şi 
termice, precum şi a celor aferente acestora, în vederea realizării regimurilor programate în 
cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1) 
1) Execută SP-1: Prelucrare materii prime. 
2) Execută recepţia condensului returnat.  
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0) 
3) Derulează procesele de realizare a produselor. 
4) Verifică şi monitorizează produsul.  
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B.1.3. Prelucrare apă (SP-1.1) 
5) Coordonează subprocesul. 
6) Aprobă măsurarea, monitorizarea şi recepţia calitativă. 
7) Supraveghează activităţile.  
8) Aprobă pre-tratarea apei. 
9) Aprobă limpezirea apei. 
10)  Aprobă reţinerea substanţelor organice. 
11)  Aprobă demineralizarea apei. 
12)  Aprobă dedurizarea apei. 
13)  Aprobă prepararea şi dozarea reactivilor. 
14)  Aprobă neutralizarea apei. 
15)  Aprobă limpezirea apei de răcire. 
16)  Aprobă limpezirea apei de incendiu. 
17)  Aprobă livrarea apei produse.  
 
B.1.4. Mentenanţă (ps-08) 
18)  Monitorizează SISC-urile privind ciclul de funcţionare şi starea lor. 
19)  Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
20)  Recepţionează lucrările.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
21) Supraveghează şi controlează funcţionarea instalaţiilor din gestiune, pentru realizarea 
regimurilor programate, în cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
22) Organizează şi controlează activitatea în ture pentru personalul care deserveste operativ 
instalaţiile şi agregatele din gestiune. 
23) Urmăreşte comportarea în exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor din gestiune, 
înregistrează toate abaterile, anomaliile, perturbaţiile etc. apărute şi compleatează istoricul 
agregatului sau instalaţiei respective.  
24) Lansează cererile de retragere din exploatare şi de repunere în explotare pentru 
echipamentele din gestiune. 
25) Execută manevrele pentru realizarea sarcinii (încărcării) comandate, cu respectarea regimului 
normal de exploatare a instalaţiilor şi a producerii de energie programate. 
26) Execută manevrele necesare pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi accidentelor. 
27) Execută manevrele necesare pentru realizarea probelor profilactice şi periodice  în exploatare.  
28) Întocmeşte şi transmite programul de probe şi verificări profilactice. 
29) Elaborează rapoarte de incidente şi accidente şi clarifică cauzele perturbaţiilor şi deteriorărilor. 
30)  Formulează propuneri privind stabilirea/achiziţionarea studiilor de fiabilitate şi siguranţă în 
funcţionare pentru instalaţiile gestionate. 
31)  Înregistrează şi transmite parametrii şi datele necesare pentru urmărirea procesului 
tehnologic, a consumurilor specifice, stărilor operative, comportamentului echipamentelor şi a 
întocmirii evidenţelor statistice. 
32)  Asigură utilizarea corectă a echipamentelor de măsura şi încercare de lucru din dotare, în 
conformitate cu reglementarile metrologice în vigoare. 
33)  Întocmeste şi transmite necesarul anual de echipamente de măsura şi încercare. 
34)  Întocmeşte şi transmite necesarul de materii, materiale şi piese de schimb, pentru 
întreţinerea curentă a instalaţiilor şi echipamentelor gestionate. 
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Secţia Electrică 
 
A. Misiune 
 
Asigură supravegherea şi controlul funcţionării instalaţiilor de producere a energiei electrice şi 
termice, precum şi a celor aferente acestora, în vederea realizării regimurilor programate în 
cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1.Producere de energie termică şi electrică (PP-1) 
1) Execută SP-1: Prelucrare materii prime. 
2) Execută SP-2: Producere abur viu. 
3) Execută SP-4: Generare, transformare energie electrică. 
4) Alimentează clienţii interni cu energie termică şi energie electrică. 
5) Alimentează clienţii urbani cu energie termică şi energie electrică. 
6) Execută DEN – Client/Furnizor.  
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-2) 
7) Derulează procesele de realizare produse. 
8) Verifică şi monitorizează produsul.  
 
B.1.3. Generare şi transformare energie electrică (SP-4) 
9) Coordonează activitatea subprocesului. 
10)  Aprobă supravegherea activităţilor.  
11)  Aprobă monitorizarea parametrilor pe generatoare. 
12)  Aprobă monitorizarea funcţionarii trafo pe putere. 
13)  Aprobă monitorizarea celulelor trafo de bloc şi de servicii generale. 
14)  Aprobă monitorizarea funcţionării trafo de servicii generale. 
15)  Aprobă monitorizarea funcţionării statiilor de MT. 
16)  Aprobă monitorizarea funcţionării trafo de MT/JT. 
17)  Aprobă monitorizarea statiilor de JT. 
18)  Aprobă monitorizarea alimentării din staţiile de MT şi JT a consumatorilor interni. 
19)  Aprobă monitorizarea schimbului de energie cu SEN. 
20)  Aprobă monitorizarea alimentării din staţiile de MT şi staţia 11kV a clienţilor urbani. 
 
B.1.4. Mentenanţă (ps-08) 
21)  Monitorizează SISC-urile privind ciclul de funcţionare şi starea lor. 
22)  Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
23)  Recepţionează lucrările. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
24) Supraveghează şi controlează funcţionarea instalaţiilor din gestiune, pentru realizarea 
regimurilor programate, în cadrul limitelor de eficienţă şi securitate impuse. 
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25) Organizează şi controlează activitatea în ture pentru personalul care deserveste operativ 
instalaţiile şi agregatele din gestiune. 
26) Urmăreşte comportarea în exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor din gestiune, 
înregistrează toate abaterile, anomaliile, perturbaţiile etc. apărute şi compleatează istoricul 
agregatului sau instalaţiei respective.  
27) Lansează cererile de retragere din exploatare şi de repunere în explotare pentru 
echipamentele din gestiune. 
28) Execută manevrele pentru realizarea sarcinii (încărcării) comandate, cu respectarea regimului 
normal de exploatare a instalaţiilor şi a producerii de energie programate. 
29) Execută manevrele necesare pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi accidentelor. 
30) Execută manevrele necesare pentru realizarea probelor profilactice şi periodice  în exploatare.  
31) Întocmeşte şi transmite programul de probe şi verificări profilactice. 
32) Elaborează rapoarte de incidente şi accidente şi clarifică cauzele perturbaţiilor şi deteriorărilor. 
33)  Formulează propuneri privind stabilirea/achiziţionarea studiilor de fiabilitate şi siguranţă în 
funcţionare pentru instalaţiile gestionate. 
34)  Înregistrează şi transmite parametrii şi datele necesare pentru urmărirea procesului 
tehnologic, a consumurilor specifice, stărilor operative, comportamentului echipamentelor şi a 
întocmirii evidenţelor statistice. 
35)  Asigură utilizarea corectă a echipamentelor de măsura şi încercare de lucru din dotare, în 
conformitate cu reglementarile metrologice în vigoare. 
36)  Întocmeste şi transmite necesarul anual de echipamente de măsura şi încercare. 
37)  Întocmeşte şi transmite necesarul de materii, materiale şi piese de schimb, pentru 
întreţinerea curentă a instalaţiilor şi echipamentelor gestionate. 
 
 
Atelier Reparaţii Electrice 
 
A. Misiune 
 
Asigură executarea lucrărilor de întretinere, revizii şi reparaţii la echipamentele, instalaţiile şi 
construcţiile din sectorul electrice. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1 Mentenanţă (ps-08) 
1) Pregăteşte, din punct de vedere organizatoric, lucrările de mentenanţă. 
2) Lansează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
3) Execută lucrările de mentenanţă cu forţe proprii. 
4) Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
5) Recepţionează lucrările. 
6) Înregistrează şi arhivează activităţile de mentenanţă cu forţe proprii. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
7) Execută lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii la echipamentele şi instalaţiile electrice, cu 
scopul menţinerii acestora în limitele parametrilor nominali. 
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Direcţia Termoficare Urbană 
 
A. Misiune 
 
Asigură exploatarea şi întreţinerea centralelor termice şi a punctelor termice de pe raza 
Judeţului Vâlcea, care sunt concesionate de către Societate,  a reţelelor primare (ducere şi 
întoarcere) de termoficare urbană (de la PV- 2 şi până la toate PT-urile date în exploatare); a 
reţelelor secundare de termoficare urbană, reţele care se întind de la PT-urile concesionate şi 
modernizate de către Societate pâna la consumatori (asociatii de proprietari şi locatari), conform 
punctelor de delimitare stipulate în contractele de furnizare servicii (AI şi ACM) şi reglementărilor 
în vigoare. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1 Furnizare servicii publice (PP-2) 
1) Aprobă coordonarea procesului. 
2) Aprobă intrările de materii prime şi energie. 
3) Aprobă serviciile de termoficare urbană. 
4) Aprobă mentenanţa. 
5) Aprobă furnizarea serviciilor la client. 
6) Aprobă măsurarea şi monitorizarea procesului. 
 
B.1.2. Servicii de termoficare Râmnicu Vâlcea (SP-5) 
7) Aprobă coordonarea subprocesului. 
8) Aprobă intrările de apă fierbinte, gaz metan, apă potabila şi energie electrică. 
 
B.1.3. Servicii de alimentare cu energie termică Olăneşti-Călimăneşti (SP-9) 
9) Aprobă coordonarea subprocesului. 
10)  Aprobă furnizarea apei calde de consum şi a agentului termic la clienţii urbani. 
11)  Aprobă măsurarea şi monitorizarea subprocesului. 
 
B.1.4. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
12)  Aprobă centralizarea evidenţei tehnice a SISC, cicluri de funcţionare şi normative. 
13)  Avizează programul anual de mentenanţă şi aprobă planul lunar de mentenanţă. 
14)  Avizează pregătirea tehnică şi materială a lucrărilor de mentenanţă şi aprobă pregătirea 
organizatorică a lucrărilor de mentenanţă.  
15)  Aprobă repartiţia lucrărilor de mentenanta cu forţe proprii şi avizează repartiţia lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe. 
16)  Aprobă execuţia lucrărilor de mentenanţă cu forţe proprii şi avizează execuţia lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe.  
17)  Aprobă urmărirea lucrărilor de mentenanţă. 
18)  Aprobă recepţia lucrărilor de mentenanţă. 
19)  Aprobă evidenţa curentă a activităţii de mentenanţă cu forţe proprii şi cu firme terţe şi 
avizează evidenţa curentă valorică a activităţii de mentenanţă.  
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20)  Avizează îmbunătăţirea continuă.  
 
B.1.5. Servicii de vânzări (ps-16) 
21)  Aprobă identificarea serviciilor de vânzări. 
22)  Aprobă transmiterea către clienţii urbani a ofertelor comerciale şi analiza capabilităţii 
acestora. 
23)  Aprobă elaborarea contractelor. 
24)  Aprobă negocierea obiecţiunilor. 
25)  Aprobă perfectarea contractelor comerciale pentru produsele Societăţii şi pentru prestări 
servicii. 
26)  Aprobă derularea contractelor. 
27)  Aprobă facturarea. 
28)  Aprobă încasarea. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
29)  Execută lucrări de prestări servicii (montare contori, verificare metrologică contori, 
verificarea, întretinerea, repararea instalaţiilor interioare), pe bază de contract. 
30)  Monitorizează funcţionarea fiecărui punct termic şi a consumatorilor, prin instalaţia de 
automatizare, respectiv contoarele de energie termică 
31)  Încheie contracte ferme pentru serviciile prestate alimentare cu AI şi ACM, prestări servicii 
către asociaţiile de proprietari şi locatari. 
32)  Încheie contracte cu  furnizori (energie electrica, apa rece, gaz metan) pentru preparare AI 
şi ACM. 
33)  Facturează şi încasează direct contravaloarea serviciilor prestate către/ de la asociaţiile de 
proprietari şi locatari. 
34)  Finalizează compensările datoriilor salariaţilor Societăţii cu cele ale asociaţiilor de proprietari 
şi locatari apartinând PT-urilor concesionate. 
35) Finalizează documentele pentru subvenţiile acordate de Consiliul Local al Primăriei Râmnicu 
Vâlcea, conform reglementarilor în vigoare, cu asociaţiile de proprietari şi locatari din PT-urile 
concesionate. 
36) Întocmeşte bilanţurile energetice, conform Legii 199/2000 privind utilizarea eficienţă a 
energiei termice. 
37)  Asigură elaborarea auditului energetic, conform O.V. 63/1998 privind utilizarea eficientă a 
energiei termice, cu specialişti interni şi externi. 
 
Consilieri 
 
A. Misiune 
Furnizeaza conducerii Directiei Termoficare Urbana informatiile si analizele necesare elaborarii 
deciziilor  
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Strategie şi analiză (ps-01) 
1)  Realizeaza culegerea datelor pentru stabilirea  politicii  de dezvoltare a Directiei de 
Termoficare Urbana . 
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      2) Analizeaza datele pe baza carora se  realizeaza  programarea şi planificarea pentru 
dezvoltare in sectorul serviciilor de furnizare si distributie agent termic si apa calda menajera.  
      3) transmite propuneri catre directorul general privind îmbunătăţirea continuă a procesului PP2 
,in acord cu licentele detinute si cu legislatia aplicabila. 

 
B.2. Alte atribuţii 
 
1) Întocmeşte documentaţiile necesare pentru licitaţiile de servicii publice şi de concesionare a 
serviciilor publice de gospodărie comunală. 
2) Urmăreşte derularea contractelor de concesiune a serviciilor publice de gospodărie 
comunală. 
3) Transmite datele şi documentele către ANRSC. 
4) Urmăreşte facturile emise de ANRSC pentru serviciile prestate. 
5) Analizează studiile şi proiectele referitoare la furnizarea serviciilor de gospodărie comunală. 
6) Avizează preţurile pentru serviciile de gospodărie comunală. 
7) Întocmeşte contracte de concesiune şi contracte de furnizare pentru servicii de gospodărie 
comunală. 
8) Avizează documentaţia cu datele referitoare la servicii de gospodarie comunală. 
9) Prospectează piaţa de servicii publice de gospodarie comunală, producere, transport şi 
distribuţie apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, canalizarea apelor meteorice, preţuri de 
livrare, prin analize cost- beneficiu. 
10)  Urmăreşte derularea contractelor de concesiune a serviciilor publice de gospodarie 
comunala, redevenţa reinvestită. 
 
Dispeceri 
 
A. Misiune 
Asigura conducerea si coordonarea personalului de deservire operativa si supravegherea 
functionarii instalatiilor deservite 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Furnizare servicii publice (PP-2) 
1) Coordonează procesul. 
2) Dispecerizează procesul. 
3) Realizează intrările de materii prime şi energie.  
4) Execută serviciile de termoficare. 
5) Furnizează servicii la client. 
6) Măsoară şi monitorizează procesul.  
 
B.1.2. Servicii de termoficare Râmnicu Vâlcea (SP-5) 
7) Coordonează subprocesul. 
8) Dispecerizează subprocesul.  
9) Realizează intrări de apă fierbinte, gaz metan, apă potabila şi energie electrică. 
10)  Repompează apa fierbinte.  
11)  Produce apă caldă de consum şi agent termic în PT-uri şi CT. 
12)  Furnizează apă caldă de consum şi agent termic la client. 
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13)  Măsoară şi monitorizează subprocesul.  
 
B.2. Alte atribuţii 
1. Supravegherea si mentinerea in stare de functionare permanenta, optima si in conditii de 
siguranta (privind alimentarea consumatorilor) a instalatii1or de preparare a agentului termic 
(cazane, schimbatoare de caldura, pompe, armaturi, aparate de masura si control). 
2. Supravegherea permanenta a referatelor de transport si distributie la si dc la PT-uri prin 
urmarirea principalilor parametrii (presiune, debit, temperatura). 
3. Efectueaza manevre in reteaua de termoficare si PT-uri in scopul asigurarii unei functionari 
continue a sistemului de termoficare. 
4. Urmareste functionarea aparatelor de masura si control aflate in retea, efectueaza citirea 
contoarelor de energie termica. 
5. Asigura functionarea CT-urilor si PT-urilor conform cu diagrama de reglaj a agentului termic. 
6. Asigura parametrii de livrare a agentului termic (AI si ACM) la consumatori, Asociatii de 
proprietari/locatari si agenti economici conform contractelor. 
7. Asigura monitorizarea functionarii PT-urilor si alimentarea consumatorilor prin dispecerat, 
stabilind regimurile optime de circulatie a agentului termic in retelele de termoficare din punct de 
vedere tehnic si hidraulic. 
8. Colaboreaza cu dispeceratul CET Govora pentru mentinerea parametrilor agentului termic 
primar, in concordanta cu regimul termic si hidraulic al PT-urilor si rezervei necesare, pentru 
asigurarea parametrilor calitativi contractati cu Asociatiile de proprietari/locatari si agenti 
economici (presiuni, temperaturi). 
9. Prognozeaza cat mai corect necesitatile de consum de caldura pentru orele si respectiv zilele 
urmatoare preliminand repartitia pe surse a sarcinii termice si a regimului hidraulic si termic (prin 
dispecerat). 
10. Creeaza baza de date necesara stabilirii strategiei generale a S.C. CET Govora S.A. privind 
producerea de energie electrica si termica pentru regimul dc iarna, vara si anul urmator, 
colaborand cu Serviciul Productie al S.C. CET Govora S.A., Sectia Turbine si Serviciul Tehnic-
Productie , Centrul  de Cost si Profit. 
11. Stabileste necesitatea interventiei in caz de incident. 
12. Asigura inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor. 
13. Asigura evidenta echipamentului din retelele si punctele termice. 
 
Serviciul Contracte – Desfacere 
 
A. Misiune 
Asigura contracte ferme conform reglementarilor in vigoare pentru serviciile prestate cu 
asociatiile de proprietary si locatari, agenti economici , persoane fizice 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Furnizare servicii publice (PP-2) 
1) Realizează intrările de materii prime şi energie. 
2) Furnizează serviciile la client. 
3) Măsoară şi monitorizează procesul. 
 
B.1.1. Servicii de vânzări (ps-16) 
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1) Realizeaza prospectarea pietei de furnizare servicii de termoficare urbana. 
2) Intocmeste ofertele comerciale către clienţi şi analizeaza capabilitatea realizarii acestora, in 
baza reglementarilor aplicabile  
3) Elaboreaza contractele si urmareste derularea acestora.  
4) Urmareste incasarea contravalorii facturilor emise la clienti . 
 
B.1.2. Managementul informaţiei (ps-17) 

2) Realizeaza o comunicare eficace interna cu sectorul de exploatare ,  cu clientii  pentru 
satisfacerea cerintelor conform contracte. 

3) Realizeaza raportari prin canalele de comunicare  stabilite , cu reprezentantii autoritatilor 
de reglementare locale / centrale. 

 
 
B.2. Alte atribuţii 
5) Încheie contracte ferme pentru serviciile prestate (alimentare cu AI şi ACM, prestari servicii) 
cu asociaţiile de proprietari şi locatari. 
6) Încheie contracte ferme cu furnizorii de utilităţi (energie electrică, apă rece, gaz metan). 
7) Facturează serviciile prestate, conform contractelor, şi încasează direct contravaloarea 
serviciilor de la asociaţiile de proprietari şi locatari. 
8) Elaborează modificările de structura din anexe (suprafaţa radiantă termică, număr de 
persoane, intrări sau ieşiri de asociaţii etc) şi emite modificările anexelor la contractele de 
furnizare AI şi ACM, conform legislaţiei în vigoare. 
9) Realizează compensările cu Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru subvenţiile 
acordate populaţiei apartinând asociaţiilor de proprietari şi locatari, pentru PT-urile 
concesionate. 
10) Realizează compensarea datoriilor privind cheltuielile de întreţinere pentru salariaţii Societăţii 
cu asociaţiile de proprietari şi locatari apartinând PT-urilor concesionate. 
11)  Realizează situaţiile de plăti pe consumatori. 
12)  Întocmeşte închiderea lunară a consumurilor pe punctele termice concesionate. 
13)  Realizează evidenţa citirilor de contoare la PT-uri şi consumatori pentru baza de date pentru 
bilanţuri energetice, decontări de facturi şi servicii prestate. 
 
Biroul Prelucrare Automată a Datelor 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţilor de prelucrare automată a datelor în cadrul 
Direcţiei. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Managementul informaţiei (ps-17) 
1)  PDCA-ul   la nivel de  Directie Termoficare Urbana a sistemului de gestiune informatica a 
datelor. 
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B.2. Alte atribuţii 
 
1) Proiectează, implementează şi îmbunătăţeşte sistemului informatic de gestiune, stabileşte 
structura datelor, organizarea fişierelor şi a bazei de date, altgoritmii şi limbajele de programare, 
procedurile de prelucrare automată a datelor şi configuraţia echipamentelor. 
2) Elaborează şi transmite propuneri privind dotarea cu echipamente şi programe. 
3) Efectuează lucrări de exploatare a bazelor de date, urmărind completitudinea, corectitudinea şi 
coerenţa fondului de date, şi asigura transpunerea corecta a informaţiilor de pe documentele 
primare, încadrarea în graficele de execuţie şi predare a lucrărilor, respectarea cerinţelor de 
calitate. 
4) Stabileşte drepturile de acces ale utilizatorilor în baza de date centrală, necesităţile de 
protecţie a datelor, prelucrările şi fluxurile de prelucrare, necesităţile de reorganizare logică a 
datelor pentru domeniul de care răspunde. 
5) Urmăreşte modul de respectare a contractelor de service cu firmele furnizoare, privind 
echipamentele achizitionate. 
6) Stabileşte aplicaţiile informatice pentru care există posibiltatea de analiză, proiectare şi 
programare cu forţe proprii, elaborează şi documentează produse-program proprii. 
7) Asigură confidenţialitatea şi integritatea datelor.           
 
Serviciul Financiar – Contabilitate 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţilor financiar-contabile din cadrul Direcţiei. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
B.1.1. Management financiar (ps-15) 
1) Execută programarea/planificarea activităţii financiar-contabile specifice Directiei Termoficare 
Urbana . 
2) Coordoneaza personalul avizat pentru realizarea activităţilor.  
3) Determină datele de intrare în proces., cat si datele de iesire .  
4) Avizează oportunităţile de îmbunătăţire.  
 
B.1. Alte atribuţii 
 
1) Înregistrează toate operaţiile privind evidenţa şi mişcarea clienţilor, materialelor, mijloacelor 
fixe, precum şi decontarea între Direcţie şi Societate. 
2) Verifică punctajele la conturile de clienţi şi decontările cu balanţa de la Societate. 
3) Operează în calculator bonurile valorice, procesele verbale de compensare şi ordinele de plată 
preluate din extrasul de cont de la Societate. 
4) Realizează evidenţa de gestiune (GESTOC). 
5) Emite fişe pentru punctajul cu clienţii. 
6) Emite, distribuie şi colectează tabelele cu datoriile personalului Societăţii şi procesele verbale 
bonuri, pentru compensarea cu asociaţiile de locatari. 
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7) Realizează evidenţa şi urmăreşte încasarile în cadrul contractelor de prestări servicii şi 
montare contori. 
8) Realizează evidenţa clienţilor rău platnici, urmăreşte încasarea şi eliminarea acestora. 
9) Realizează evidenţa chitanţierelor, predarea şi primirea acestora la şi de la casierii plătitori. 
10)  Distribuie facturile emise.    
 
Sector Termoficare Urbană Râmnicu Vâlcea 
 
A. Misiune 
 
Asigură exploatarea şi întreţinerea centralelor termice şi a punctelor termice de pe raza 
Municipiului Râmnicu Vâlcea, care sunt concesionate de către Societate,  a reţelelor primare 
(ducere şi întoarcere) de termoficare urbană (de la PV- 2 şi până la toate PT-urile date în 
exploatare); a reţelelor secundare de termoficare urbană, reţele care se întind de la PT-urile 
concesionate şi modernizate de către Societate pâna la consumatori (asociatii de proprietari şi 
locatari), conform punctelor de delimitare stipulate în contractele de furnizare servicii (AI şi ACM) 
şi reglementărilor în vigoare. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1 Furnizare servicii publice (PP-2) 
1) Aprobă coordonarea procesului. 
2) Aprobă intrările de materii prime şi energie. 
3) Aprobă serviciile de termoficare urbană. 
4) Aprobă mentenanţa. 
5) Aprobă furnizarea serviciilor la client. 
6) Aprobă măsurarea şi monitorizarea procesului. 
 
B.1.2. Servicii de termoficare Râmnicu Vâlcea (SP-5) 
7) Aprobă coordonarea subprocesului. 
8) Aprobă intrările de apă fierbinte, gaz metan, apă potabila şi energie electrică. 
 
B.1.3. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
9)  Aprobă centralizarea evidenţei tehnice a SISC, cicluri de funcţionare şi normative. 
10)  Avizează programul anual de mentenanţă şi aprobă planul lunar de mentenanţă. 
11)  Avizează pregătirea tehnică şi materială a lucrărilor de mentenanţă şi aprobă pregătirea 
organizatorică a lucrărilor de mentenanţă.  
12)  Aprobă repartiţia lucrărilor de mentenanta cu forţe proprii şi avizează repartiţia lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe. 
13)  Aprobă execuţia lucrărilor de mentenanţă cu forţe proprii şi avizează execuţia lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe.  
14)  Aprobă urmărirea lucrărilor de mentenanţă. 
15)  Aprobă recepţia lucrărilor de mentenanţă. 
16)  Aprobă evidenţa curentă a activităţii de mentenanţă cu forţe proprii şi cu firme terţe şi 
avizează evidenţa curentă valorică a activităţii de mentenanţă.  
17)  Avizează îmbunătăţirea continuă.  
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B.1.4. Servicii de vânzări (ps-16) 
18)  Aprobă identificarea serviciilor de vânzări. 
19)  Aprobă transmiterea către clienţii urbani a ofertelor comerciale şi analiza capabilităţii 
acestora. 
20)  Aprobă elaborarea contractelor. 
21)  Aprobă negocierea obiecţiunilor. 
22)  Aprobă perfectarea contractelor comerciale pentru produsele Societăţii şi pentru prestări 
servicii. 
23)  Aprobă derularea contractelor. 
24)  Aprobă facturarea. 
25)  Aprobă încasarea. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
26)  Execută lucrări de prestări servicii (montare contori, verificare metrologică contori, 
verificarea, întretinerea, repararea instalaţiilor interioare), pe bază de contract. 
27)  Monitorizează funcţionarea fiecărui punct termic şi a consumatorilor, prin instalaţia de 
automatizare, respectiv contoarele de energie termică 
28)  Încheie contracte ferme pentru serviciile prestate alimentare cu AI şi ACM, prestări servicii 
către asociaţiile de proprietari şi locatari. 
29)  Încheie contracte cu  furnizori (energie electrica, apa rece, gaz metan) pentru preparare AI 
şi ACM. 
30)  Facturează şi încasează direct contravaloarea serviciilor prestate către/ de la asociaţiile de 
proprietari şi locatari. 
31)  Finalizează compensările datoriilor salariaţilor Societăţii cu cele ale asociaţiilor de proprietari 
şi locatari apartinând PT-urilor concesionate. 
32)  Finalizează documentele pentru subvenţiile acordate de Consiliul Local al Primăriei 
Râmnicu Vâlcea, conform reglementarilor în vigoare, cu asociaţiile de proprietari şi locatari din 
PT-urile concesionate. 
33)  Întocmeşte bilanţurile energetice, conform Legii 199/2000 privind utilizarea eficienţă a 
energiei termice.  
34)  Asigură elaborarea auditului energetic, conform O.V. 63/1998 privind utilizarea eficientă a 
energiei termice, cu specialişti interni şi externi. 
 
Serviciul Tehnic 
 
A. Misiune 
Asigura documentatia tehnica necesara desfasurarii activitatii din cadrul Directiei Termoficare 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
1) Centralizează evidenţa tehnică a SISC-urilor, ciclurile de funcţionare şi normative.  
2) Elaborează programul anual de mentenanţă şi planul lunar de mentenanţă.  
3) Pregăteşte din punct de vedere tehnic, material şi organizatoric lucrările de mentenanţă.  
4) Repartizează lucrările de mentenanţă cu forţe proprii şi cu firme terţe. 
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5) Execută lucrările de mentenanţă cu firme terte.  
6) Urmăreşte execuţia lucrărilor de mentenanţă. 
7) Recepţionează lucrările de mentenanţă. 
8) Alcătuieşte evidenta curentă a activităţii de mentenanţă cu forte proprii, cu firme terţe şi 
valorică. 
9) Îmbunătăţeşte continuu subprocesul.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
10)  Realizează înregistrarea, programarea şi verificările metrologice ale aparatelor de măsură şi 
control conform normelor metrologice în vigoare. 
11)  Răspunde de autorizarea sudorilor pe grupe şi structură (electric, autogen). 
12)  Întocmeşte dosarul de reparaţii, fişele tehnice de reparaţii, fişele de constatare tehnică, 
procesele verbale de recepţie 
13)  Arhivează documentaţiile de reparatii. 
14)  Întocmeşte programul anual de reparaţii şi propuneri de modernizari şi reechipări. 
15)  Realizează baza de date privind natura şi felul intervenţiilor la reţelele de termoficare 
(primare şi secundare). 
16)  Întocmeşte planul sinoptic al sistemului de termoficare urban pe PT- uri şi consumatori. 
17)  Arhivează documentaţiile tehnice de modernizare pentru fiecare PT, avizele şi aprobările 
pentru partea de construcţii. 
18)  Programează şi urmăreşte verificările ISCIR la echipamentelor supuse normelor ISCIR în 
vigoare. 
 
 
Secţia Exploatare 
 
A. Misiune 
Asigura desfasurarea eficace si eficienta a activitatii de distributie si transport a agentului termic. 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Furnizare servicii publice (PP-2) 
1) Coordonează procesul. 
2) Avizează intrările de materii prime şi energie. 
3) Avizează serviciile de termoficare. 
4) Avizează mentenanţa. 
5) Avizează furnizarea serviciilor la client. 
6) Măsoară şi monitorizează procesul. 
 
B.1.2. Servicii de termoficare Râmnicu Vâlcea (SP-5) 
7) Coordonează subprocesul. 
8) Execută intrări de apă fierbinte, gaz metan, apa potabilă şi energie electrică. 
9) Repompează apa fierbinte.  
10)  Produce apă caldă de consum şi agent termic în PT-uri şi CT. 
11)  Aprobă furnizarea apei calde de consum şi a agentului termic la client. 
12)  Avizează măsurarea şi monitorizarea subprocesului. 
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B.2. Alte atribuţii 
 
13)  Supraveghează şi menţine în stare de funcţionare permanentă, optimă şi în condiţii de 
siguranţă a instalaţiilor de preparare a agentului termic, a reţelelor de transport şi distributie la şi 
de la PT-uri. 
14)  Efectuează manevre în reţeaua de termoficare şi PT-uri, în scopul asigurării unei funcţionari 
continue a sistemului de termoficare. 
15)  Urmăreşte funcţionarea aparatelor de măsură şi control aflate în reţea, efectuează citirea 
contoarelor de energie termică. 
16)  Asigura funcţionarea CT-urilor şi PT-urilor conform diagramei de reglaj a agentului termic. 
17)  Asigură parametrii de livrare a agentului termic (AI şi ACM) la consumatori ( asociaţii de 
proprietari şi locatari), conform contractelor. 
18) Monitorizează funcţionarea PT-urilor şi alimentarea consumatorilor prin dispecerat, stabilind 
regimurile optime de circulaţie a agentului termic în reţelele de termoficare, din punct de vedere 
tehnic şi hidraulic. 
19)  Prognozează necesităţile de consum de căldura pentru perioada următoare şi preliminează 
repartiţia pe surse a sarcinii termice şi a regimului hidraulic şi termic. 
20)  Stabileşte necesitatea interventiei în caz de incident. 
21)  Realizează evidenţa echipamentului din reţelele şi punctele termice. 
22)  Crează rezerva necesară în funcţionarea PT-urilor, atât în sursele de căldura cât şi în 
pompele de circulaţie, având în vedere posibilităţile de funcţionare izolat, în serie sau în paralel 
a acestora. 
23)  Analizează datele operaţionale de exploatare şi estimează consecinţele privind exploatarea 
şi întreţinerea instalaţiilor. 
24)  Monitorizează funcţionarea corectă a instalaţiilor de automatizare şi măsura a parametrilor 
care influenţeaza funcţionarea eficientă şi informează cu privire la neconformitatile aparute şi 
urmăreste remedierea acestora. 
25)  Furnizează informaţiile necesare facturării serviciilor prestate. 
 
Secţia Olăneşti – Calimăneşti 
 
A. Misiune 
 
Asigură exploatarea şi întreţinerea centralelor termice şi a punctelor termice din Olăneşti şi 
Calimăneşti, care sunt concesionate de către Societate,  a reţelelor primare (ducere şi 
întoarcere) de termoficare urbană (de la PV- 2 şi până la toate PT-urile date în exploatare); a 
reţelelor secundare de termoficare urbană, reţele care se întind de la PT-urile concesionate şi 
modernizate de către Societate pâna la consumatori (asociatii de proprietari şi locatari), conform 
punctelor de delimitare stipulate în contractele de furnizare servicii (AI şi ACM) şi reglementărilor 
în vigoare. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1 Furnizare servicii publice (PP-2) 
1) Aprobă coordonarea procesului. 
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2) Aprobă intrările de materii prime şi energie. 
3) Aprobă serviciile de termoficare urbană. 
4) Aprobă mentenanţa. 
5) Aprobă furnizarea serviciilor la client. 
6) Aprobă măsurarea şi monitorizarea procesului. 
 
B.1.2. Servicii de alimentare cu energie termică Olăneşti-Călimăneşti (SP-9) 
7) Aprobă coordonarea subprocesului. 
8)  Aprobă furnizarea apei calde de consum şi a agentului termic la clienţii urbani. 
9)  Aprobă măsurarea şi monitorizarea subprocesului. 
 
B.1.3. Mentenanţă la Direcţia Termoficare Urbană (SP-10) 
10)  Aprobă centralizarea evidenţei tehnice a SISC, cicluri de funcţionare şi normative. 
11)  Avizează programul anual de mentenanţă şi aprobă planul lunar de mentenanţă. 
12)  Avizează pregătirea tehnică şi materială a lucrărilor de mentenanţă şi aprobă pregătirea 
organizatorică a lucrărilor de mentenanţă.  
13)  Aprobă repartiţia lucrărilor de mentenanta cu forţe proprii şi avizează repartiţia lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe. 
14)  Aprobă execuţia lucrărilor de mentenanţă cu forţe proprii şi avizează execuţia lucrărilor de 
mentenanţă cu firme terţe.  
15)  Aprobă urmărirea lucrărilor de mentenanţă. 
16)  Aprobă recepţia lucrărilor de mentenanţă. 
17)  Aprobă evidenţa curentă a activităţii de mentenanţă cu forţe proprii şi cu firme terţe şi 
avizează evidenţa curentă valorică a activităţii de mentenanţă.  
18)  Avizează îmbunătăţirea continuă.  
 
B.1.4. Servicii de vânzări (ps-16)  
19)  Aprobă identificarea serviciilor de vânzări. 
20)  Aprobă transmiterea către clienţii urbani a ofertelor comerciale şi analiza capabilităţii 
acestora. 
21)  Aprobă elaborarea contractelor. 
22)  Aprobă negocierea obiecţiunilor. 
23)  Aprobă perfectarea contractelor comerciale pentru produsele Societăţii şi pentru prestări 
servicii. 
24)  Aprobă derularea contractelor. 
25)  Aprobă facturarea. 
26)  Aprobă încasarea. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
27)  Execută lucrări de prestări servicii (montare contori, verificare metrologică contori, 
verificarea, întretinerea, repararea instalaţiilor interioare), pe bază de contract. 
28)  Monitorizează funcţionarea fiecărui punct termic şi a consumatorilor, prin instalaţia de 
automatizare, respectiv contoarele de energie termică 
29)  Încheie contracte ferme pentru serviciile prestate alimentare cu AI şi ACM, prestări servicii 
către asociaţiile de proprietari şi locatari. 
30)  Încheie contracte cu  furnizori (energie electrica, apa rece, gaz metan) pentru preparare AI 
şi ACM. 
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31)  Facturează şi încasează direct contravaloarea serviciilor prestate către/ de la asociaţiile de 
proprietari şi locatari. 
32)  Finalizează compensările datoriilor salariaţilor Societăţii cu cele ale asociaţiilor de proprietari 
şi locatari apartinând PT-urilor concesionate. 
33)  Finalizează documentele pentru subvenţiile acordate de Consiliul Local al Primăriei 
Râmnicu Vâlcea, conform reglementarilor în vigoare, cu asociaţiile de proprietari şi locatari din 
PT-urile concesionate. 
34)  Întocmeşte bilanţurile energetice, conform Legii 199/2000 privind utilizarea eficienţă a 
energiei termice. 
35)  Asigură elaborarea auditului energetic, conform O.V. 63/1998 privind utilizarea eficientă a 
energiei termice, cu specialişti interni şi externi. 
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Sucursala Industrie 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţii Sucursalei Industrie. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Management financiar (ps-15S) 
1) Aprobă rezultatele financiar-contabile şi oportunităţile de îmbunătăţire ale procesului suport. 
 
B.2. Alte atribuţii 
  
2) Execută lucrări de prestări servicii (montare contori, verificare metrologică contori, 
verificarea, întretinerea, repararea instalaţiilor interioare), pe bază de contract. 
3)  Monitorizează funcţionarea fiecărui punct termic şi a consumatorilor, prin instalaţia de 
automatizare, respectiv contoarele de energie termică 
4)  Încheie contracte ferme pentru serviciile prestate alimentare cu AI şi ACM, prestări servicii 
către utilizatori industriali. 
5) Încheie contracte cu  furnizori (energie electrica, apa rece, gaz metan) pentru preparare AI şi 
ACM. 
6) Facturează şi încasează direct contravaloarea serviciilor prestate către/ de la utilizatorii 
industriali. 
7) Întocmeşte bilanţurile energetice, conform Legii 199/2000 privind utilizarea eficienţă a 
energiei termice. 
8) Asigură elaborarea auditului energetic, conform O.V. 63/1998 privind utilizarea eficientă a 
energiei termice, cu specialişti interni şi externi. 
 
Departamentul Financiar 
 
A. Misiune 
 
Asigură realizarea eficace şi eficientă a activităţilor Sucursalei în domeniul financiar-contabil. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Management financiar (ps-15S) 
1) Execută programarea şi planificarea activităţii financiar-contabile pentru Sucursala Industrie.  
2) Identifică personalul avizat pentru realizarea activităţilor financiar-contabile pentru Sucursala 
Industrie. 
3) Determină datele de intrare în procesele financiar-contabile ale Sucursalei Industrie. 
4) Avizează documentele financiar-contabile rezultate şi oportunităţile de îmbunătăţire.  
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B.2. Alte atribuţii 
 
5) Înregistrează toate operaţiile privind evidenţa şi mişcarea clienţilor, materialelor, mijloacelor 
fixe, precum şi decontarea între Direcţie şi Societate. 
6) Verifică punctajele la conturile de clienţi şi decontările cu balanţa de la Societate. 
7) Operează în calculator bonurile valorice, procesele verbale de compensare şi ordinele de plată 
preluate din extrasul de cont de la Societate. 
8) Realizează evidenţa de gestiune (GESTOC). 
9) Emite fişe pentru punctajul cu clienţii. 
10)  Realizează evidenţa şi urmăreşte încasarile în cadrul contractelor de prestări servicii şi 
montare contori. 
11)  Realizează evidenţa clienţilor rău platnici, urmăreşte încasarea şi eliminarea acestora. 
12)  Realizează evidenţa chitanţierelor, predarea şi primirea acestora la şi de la casierii plătitori. 
13)  Distribuie facturile emise. 
    
Departamentul Producţie 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţilor de producţie în cadrul Sucursalei 
Industrie. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Activităţi în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termica şi electrică (PP-1S) 
1) Coordonează procesul şi planifica producţia Sucursalei Industrie.  
2) Aprobă dispecerizarea procesului pentru Sucursala Industrie. 
3) Aprobă subprocesele de prelucrare a materiilor prime ale Sucursalei Industrie: SP-1.3S şi SP-
1.4S.  
4) Aprobă subprocesul de prelucrare şi depozitare a cenuşii de către Sucursala Industrie: SP-
1.5S. 
5) Aprobă subprocesul de producere a aburului viu pentru Sucursala Industrie: SP-2S. 
6) Aprobă transformarea aburului SRRR şi SRRP de către Sucursala Industrie.   
7) Avizează subprocesul de prelucrare a aburului în turbine de către Sucursala Industrie: SP-
3S. 
8) Avizează subprocesul de generare şi transformare a energiei electrice de către Sucursala 
Industrie: SP-4S. 
9) Aprobă alimentarea clienţilor externi ai Sucursalei Industrie cu energie electrica şi energie 
termică. 
10)  Aprobă recepţia condensului returnat către Sucursala Industrie. 
11)  Avizeaza DEN – Client/Furnizor.  
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0S) 
12)  Aprobă planificarea producţiei Sucursalei Industrie. 
13)  Aprobă planificarea producţiei zilnice a Sucursalei Industrie şi participarea acesteia la piaţa 
de energie electrică. 
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14)  Aprobă derularea proceselor de realizare a produselor Sucursalei Industrie (PP-1S şi PP-
2S). 
15)  Avizează încadrarea Sucursalei Industrie în planificarea anuala a producţiei. 
16)  Aprobă sinteza datelor de producţie ale Sucursalei Industrie, livrarea produselor acesteia, 
consumurile de combustibili ale acesteia şi indicatorii tehnico-economici ai acesteia.  
17)  Avizează analiza şi îmbunătăţirea subprocesului pentru Sucursala Industrie.  
18)  Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Sucursalei îndustrie în domeniul exploatarii 
corespunzatoare a instalaţiilor, echipamentelor şi construcţiilor, precum şi menţinerea funcţionării 
acestora în limita parametrilor nominali. 
19)  Asigura coordonarea procesului  de producere a energiei electrice şi termice pentru 
consumatorii industriali, în vederea realizării cantităţilor şi regimurilor programate. 
20)  Conduce activitatea de exploatare a Societăţii Industrie şi urmăreşte comportamentul în 
exploatare a instalaţiilor şi  echipamentelor. 
21)  Verifică respectarea disciplinei tehnice şi a organizării stabilite. 
22)  Monitorizează şi controlează lucrările de revizii şi reparatii executate, în scopul realizării 
parametrilor de calitate şi cantitate conform graficelor, specificaţiilor şi documentaţiilor de execuţie 
şi recepţie.  
23) Urmăreşte introducerea de soluţii noi şi generalizarea lucrărilor vizând creşterea eficienţei 
agregatelor şi instalatiilor energetice. 
24) Stabileşte şi transmite necesarul de aprovizionat (materiale, piese de schimb şi servicii) 
pentru activităţile din subordine. 
 
B1.3.Management financiar (ps-15s) 
 Aproba rezultatele financiar –contabile si oportunitatile de imbunatatire ale procesului suport. 
 
B.2.Alte atributii  
25) Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Sucursalei îndustrie în domeniul exploatarii 
corespunzatoare a instalaţiilor, echipamentelor şi construcţiilor, precum şi menţinerea funcţionării 
acestora în limita parametrilor nominali. 
26)  Asigura coordonarea procesului  de producere a energiei electrice şi termice pentru 
consumatorii industriali, în vederea realizării cantităţilor şi regimurilor programate. 
27)  Conduce activitatea de exploatare a Societăţii Industrie şi urmăreşte comportamentul în 
exploatare a instalaţiilor şi  echipamentelor. 
28)  Verifică respectarea disciplinei tehnice şi a organizării stabilite. 
29)  Monitorizează şi controlează lucrările de revizii şi reparatii executate, în scopul realizării 
parametrilor de calitate şi cantitate conform graficelor, specificaţiilor şi documentaţiilor de execuţie 
şi recepţie.  
30) Urmăreşte introducerea de soluţii noi şi generalizarea lucrărilor vizând creşterea eficienţei 
agregatelor şi instalatiilor energetice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.C. CET GOVORA S.A. – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  – Editia E 

 

Proprietate intelectuala CET GOVORA   95 

 
Secţia Planificare 
 
A. Misiune 
 
Asigură desfăşurarea eficace şi eficientă a activităţii de planificare în cadrul Sucursalei Industrie. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1S). 
1) Coordonează procesul şi planifică producţia Sucursalei Industrie. 
 
B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0S) 
2) Avizează planificarea producţiei pentru Sucursala Industrie. 
3) Avizează planificarea productiei zilnice a Sucursalei Industrie şi participarea acesteia la piaţa 
de energie electrică. 
4) Execută lunar calculul şi analiza datelor de producţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai 
Sucursalei Industrie.  
5) Execută încadrarea în planificarea anuală a producţiei Sucursalei Industrie. 
6) Avizează sinteza datelor de producţie, livrarea, consumurile de combustibili şi indicatorii 
tehnico-economici ai Sucursalei Industrie. 
7) Analizează şi îmbunătăţeşte subprocesul. 
 
B.2. Alte atribuţii 
 
Secţia Exploatare 
 
A. Misiune 
 
Asigură supravegherea şi controlul funcţionării instalaţiilor de producere a energiei electrice şi 
termice ale Sucursalei Industrie, precum şi a celor aferente acesteia, în vederea realizării 
regimurilor programate în cadrul limitelor de economicitate şi securitate impuse. 
 
B. Atribuţii 
 
B.1. Atribuţii în cadrul proceselor 
 
B.1.1. Producere de energie termică şi electrică (PP-1S) 
1) Execută SP-1S: Prelucrare materii prime. 
2) Execută SP-2S: Producere abur viu. 
3) Execută SP-3S: Prelucrare abur în turbine.  
4) Execută SP-4S: Generare, transformare energie electrică. 
5) Execută transformarea aburului SRRR şi SRRP de către Sucursala Industrie. 
6) Execută recepţia condensului returnat de Sucursala Industrie.  
7) Alimentează clienţii externi ai Sucursalei Industrie cu energie termică şi energie electrică. 
8) Execută DEN – Client/Furnizor pentru Sucursala Industrie.  
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B.1.2. Planificarea producţiei (SP-0S) 
9) Derulează procesele de realizare produse ale Sucursalei Industrie. 
10)  Verifică şi monitorizează produsul Sucursalei Industrie.   
 
B.1.3. Prelucrare materii prime: cărbune, păcura, CH4, aer (SP-1.3S) 
11)  Coordonează subprocesul. 
12)  Aprobă supravegherea activităţilor Sucursalei Industrie. 
 
B.1.4. Prelucrare materii prime: apă alimentare cazane (SP-1.4S) 
13)  Coordonează activitatea subprocesului din punct de vedere tehnic şi administrativ. 
14)  Aprobă supravegherea activităţilor Sucursalei Industrie.  
15)  Aprobă manevrele de exploatare ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de turbine 8 
(6) m la partea de condensaţie a turbinelor şi monitorizarea procesului de condensare a aerului. 
16)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de 
turbine 8 (6) m, pentru obţinerea aerului la prize fixe.  
17)  Aprobă manevrele de exploatare pe circuitul de preîncălzire regenerativă de joasă presiune 
ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de turbine 8 (6) m. 
18)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de 
turbine 8 (6) m, pe o schemă diferită, ca urmare a scoaterii din funcţie a circuitului de 
preincalzire regenerativă de joasă presiune.  
19)  Aprobă manevrele de exploatare ale operatorilor de instalaţii auxiliare şi ale operatorilor 
EPA, pentru degazare chimică şi degazare termică a apei demi şi condensatelor din care se va 
produce apa de alimentare.  
20)  Aprobă manevrele de exploatare ale operatorilor EPA şi supravegherea electropompelor 
pentru apa de alimentare. 
21)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de 
turbine 8 (6) m, pentru obţinerea aburului la prize fixe, cu parametrii corespunzatori treptelor de 
preîncălzire regenerativă de înaltă presiune. 
22)  Aprobă manevrele de exploatare pe circuitul de preîncălzire regenerativă de înaltă presiune 
ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de turbine 8 (6) m, la finalul cărora se obţine apa 
de alimentare caldă.  
23)  Aprobă manevrele de exploatare la turbină ale operatorilor turbine CCT şi ale operatorilor de 
turbine 8 (6) m, pe o schemă diferită, ca urmare a scoaterii din funcţiune a circuitului de 
preîncălzire regenerativă de înaltă presiune.  
 
B.1.5. Producere abur viu (SP-2S) 
24)  Coordonează subprocesul. 
25)  Aprobă supravegherea activităţilor Sucursalei Industrie.  
 
B.1.6. Prelucrare abur în turbină (SP-3S) 
26)  Coordonează activitatea subprocesului, din punct de vedere tehnic şi administrativ. 
27)  Aprobă supravegherea activităţilor Sucursalei Industrie.  
28)  Aprobă alimentarea cu abur a turbinei aparţinând Sucursalei Industrie. 
29)  Aprobă prelucrarea aburului în turbină (destindere). 
30)  Aprobă producerea aburului de 1,2 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă.  
31)  Aprobă producerea aburului de 13 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă.  
32)  Aprobă producerea lucrului mecanic.  
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33)  Aprobă producerea aburului de 6 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă.  
34)  Aprobă furnizarea aburului la prize fixe.  
35)  Aprobă condensarea aburului. 
36)  Aprobă producerea aburului de 35 bar şi monitorizarea acestuia la priza reglabilă. 
37)   Aprobă alimentarea staţiei de reducere-răcire 64/35 din priza fixă.  
38)  Aprobă alimentarea clientului extern cu abur de 35 bar. 
39)  Aprobă alimentarea clientului extern cu abur de 13 bar. 
40)  Aprobă furnizarea aburului de 6 bar demi şi producerea şi furnizarea aburului de 6 bar dedu. 
 
B.1.7. Generare şi transformare energie electrică (SP-4S) 
41)  Coordonează activitatea subprocesului. 
42)  Aprobă supravegherea activităţilor Sucursalei Industrie.  
43)  Aprobă monitorizarea parametrilor pe generatoarele Sucursalei Industrie. 
44)  Aprobă monitorizarea funcţionării trafo pe putere ale Sucursalei Industrie. 
45)  Aprobă monitorizarea celulelor trafo de bloc şi de servicii generale apartinând Sucursalei 
Industrie. 
46)  Aprobă monitorizarea functionării trafo de servicii generale apartinând Sucursalei Industrie. 
47)  Aprobă monitorizarea funcţionării staţiilor de MT apartinând Sucursalei Industrie. 
48)  Aprobă monitorizarea funcţionării trafo de MT/JT apartinând Sucursalei Industrie. 
49)  Aprobă monitorizarea statiilor de JT apartinând Sucursalei Industrie. 
50)  Aprobă monitorizarea schimbului de energie al Sucursalei Industrie cu SEN. 
51)  Aprobă monitorizarea alimentării din staţiile de MT şi Statia 11kV a clienţilor externi ai 
Sucursalei Industrie.  
 
B.2. Alte atribuţii 
 
52)  Supraveghează şi menţine în stare de funcţionare permanentă, optimă şi în condiţii de 
siguranţă a instalaţiilor de preparare a agentului termic, a reţelelor de transport şi distributie la şi 
de la PT-uri. 
53)  Efectuează manevre în reţeaua de termoficare şi PT-uri, în scopul asigurării unei funcţionari 
continue a sistemului de termoficare. 
54)  Urmăreşte funcţionarea aparatelor de măsură şi control aflate în reţea, efectuează citirea 
contoarelor de energie termică. 
55)  Asigura funcţionarea CT-urilor şi PT-urilor conform diagramei de reglaj a agentului termic. 
56)  Asigură parametrii de livrare a agentului termic (AI şi ACM) la consumatori ( asociaţii de 
proprietari şi locatari), conform contractelor. 
57) Monitorizează funcţionarea PT-urilor şi alimentarea consumatorilor prin dispecerat, stabilind 
regimurile optime de circulaţie a agentului termic în reţelele de termoficare, din punct de vedere 
tehnic şi hidraulic. 
58)  Prognozează necesităţile de consum de căldura pentru perioada următoare şi preliminează 
repartiţia pe surse a sarcinii termice şi a regimului hidraulic şi termic. 
59)  Stabileşte necesitatea intervenţiei în caz de incident. 
60)  Realizează evidenţa echipamentului din reţelele şi punctele termice. 
61)  Crează rezerva necesară în funcţionarea PT-urilor, atât în sursele de căldura cât şi în 
pompele de circulaţie, având în vedere posibilităţile de funcţionare izolat, în serie sau în paralel 
a acestora. 
62)  Analizează datele operaţionale de exploatare şi estimează consecinţele privind exploatarea 
şi întreţinerea instalaţiilor. 
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63)  Monitorizează funcţionarea corectă a instalaţiilor de automatizare şi măsură a parametrilor 
care influenţeaza funcţionarea eficientă şi informează cu privire la neconformităţile apărute şi 
urmăreşte remedierea acestora. 
64)  Furnizează informaţiile necesare facturării serviciilor prestate. 
 
 
 

 
9. Dispoziţii finale 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija 
angajatorului. Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare trebuie îndeplinită de Administraţie. Informarea fiecărui salariat cu 
privire la conţinutul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare se va face la orele de instruire şi 
se va semna de luat la cunoştinţă. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi consultat 
la Departamentul Resurse Umane. 
 
Modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare se va face conform 
cerinţelor şi a modificărilor în structura organizatorică a organizatiei. Prevederile Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare trebuie să fie corelate cu cele din statutul organizaţiei şi al 
Regulamentului Intern. 
 
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este aprobat de către Adunarea Generală a 
Acţionarilor şi intră în vigoare cu data înregistrării. 
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