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PARTEA 1
Prezentarea generală a organizării
Capitolul 1. Baza legală a constituirii şi funcţionării

În anul 1956 a luat fiinţă o unitate bugetară în subordinea Direcţiei Industriale a
Comandamentului Marinei Militare cu sediul pe malul de nord al lacului Mangalia.
În anul 1963 în baza H.C.M. 767/27.09.1963 această unitate îşi schimbă titulatura în Şantierul
Naval Mangalia, unitate cu gestiune economică proprie în subordinea Direcţiei Industriale a
Ministerului Forţelor Armate.
Şantierul Naval Mangalia S.A este o societate comercială sub autoritatea Ministerului
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (în continuare MECRMA) parte
componentă a sectorului producţiei de apărare, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr.
952/27.09.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 632/09.10.2001.
Şantierului Naval Mangalia S.A. este persoană juridică romană, organizată în forma unei
societăți comerciale pe acțiuni, cu sediul în oraşul Mangalia, strada Intrarea Portului nr. 1,
județul Constanța.
Capitolul 2. Obiectul de activitate şi obiective
2.1. Domeniul de activitate al societății este - Repararea articolelor fabricate din metal,
repararea mașinilor și echipamentelor cod 331.
2.2. Obiectul principal de activitate al Şantierului Naval Mangalia S.A. este Repararea și
întreținerea navelor și bărcilor cod CAEN 3315.
2.3. În secundar, societatea desfășoară următoarele activități:
 Cod 3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare;
 Cod 3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement;
 Cod 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor
metalice;
 Cod 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
 Cod 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
 Cod 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor;
 Cod 2562 Operaţiuni de mecanică generală;
 Cod 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice ; fabricarea de lanţuri şi arcuri;
 Cod 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate ; fabricarea de nituri
şi şaibe;
 Cod 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
 Cod 2571 Fabricarea produselor de tăiat;
 Cod 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a;
 Cod 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
 Cod 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
 Cod 3020 Fabricarea materialului rulant;
 Cod 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a;
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 Cod 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor;
 Cod 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 Cod 3513 Distribuţia energiei electrice;
 Cod 3514 Comercializarea energiei electrice;
 Cod 4321 Lucrări de instalaţii electrice;
 Cod 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
 Cod 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 Cod 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse
chimice pentru industrie;
 Cod 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;
 Cod 4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi
avioane;
 Cod 4677Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
 Cod 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
 Cod 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
 Cod 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
 Cod 4942 Servicii de mutare;
 Cod 5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri;
 Cod 5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă;
 Cod 5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă;
 Cod 5224 Manipulări;
 Cod 5210 Depozitări;
 Cod 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
 Cod 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare;
 Cod 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
 Cod 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri
tangibile n.c.a. ;
 Cod 7111 Activităţi de arhitectură;
 Cod 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
 Cod 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
 Cod 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;
 Cod 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional ;
 Cod 8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;
 Cod 8552 Învăţământ în domeniul cultural ( limbi străine, muzică, teatru, dans, arte
plastice, etc.);
 Cod 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.;
 Cod 7219 Cercetare dezvoltare în alte ştiințe naturale şi inginerie.
2.4. Obiectivele şantierului sunt:
2.4.1. Îmbunătăţirea permanentă a nivelului calităţii produselor;
2.4.2. Selectarea şi instruirea întregului personal care efectuează activităţi ce
influenţează calitatea;
2.4.3. Menţinerea Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu-securitate și
sănătate în muncă) conform cerințelor standardelor în vigoare;
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2.4.4. Redimensionare şi regruparea capacităţilor de producţie şi menţinerea lor în
stare de funcţionare;
2.4.5. Achiziţionarea unor utilaje performante pentru retehnologizare, repararea unor
utilaje specializate şi organizarea mai eficientă a unor fluxuri tehnologice;
2.4.6. Obţinerea de profit.
2.4.7. Luarea de măsuri pentru respectarea legislaţiei pe linie de securitate şi sănătate
în mucă, mediu şi situaţii de urgenţă;
2.4.8. Pregătirea societății în vederea privatizării;
2.4.9. Pregătirea şi păstrarea capacităţilor de mobilizare stabilite în condiţiile legii,
astfel încât să asigure realizarea sarcinilor prevăzute în Planul de mobilizare a
economiei naţionale;
2.4.10. Redimensionarea regruparea şi menţinerea în stare de funcţionare a capacităţii
de producţie de apărare;
2.4.11. Conservarea unor elemente de patrimoniu (depozite, instalaţii, utilaje) strict
necesare producţiei de apărare;
2.4.12. Vanzarea prin valorificare a activelor care sunt dezafectate în vederea reduceri
arieratelor societății;
2.4.13. Reorganizarea managementului şi sistemului informaţional şi introducerea
unui sistem de informaţie permanent;
2.4.14. Asigurarea cu utilități a Parcului Industrial Mangalia și a persoanelor fizice și
juridice care au cumpărat active în fosta incintă a șantierului;
2.4.15. Menţinerea autorizărilor necesare funcționării societății.

Capitolul 3. Prezentarea structurii organizatorice
3.1. Adunarea Generală a Acţionarilor a Şantierul Naval Mangalia S.A. este organul de
conducere al societăţii, în integralitatea ei, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra
politicii ei economice.
3.1.1. Adunarile generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
3.1.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are urmatoarele atribuții:
a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și
normativul de constituire a compartimentelor funcționale productive;
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b) alege și revocă membrii consiliului de administrație, fixează remunerația cuvenită pentru
exercitiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație și se pronunță asupra gestiunii
acestora;
c) numește/revocă auditorul financiar și fixează durata minima a contractului de audit
financiar;
d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pentru exercitiul
financiar următor;
e) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale societății, după analizarea
rapoartelor administratorilor și ale auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului
conform legii și fixează dividendul;
f) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății
comerciale cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic,
calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
g) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor active ale
societății;
h) hotărăște cu privire la vanzarea de active din patrimoniul societății, atunci cand legea
impune o astfel de aprobare;
i) hotarăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor
externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a
creditelor comerciale și a garanțiilor;
j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

3.1.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului societății;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte
asemenea unități fără personalitate juridică, participarea la constituirea de noi persoane
juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
e) majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
conform prevederilor legale în vigoare;
f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
g) dizolvarea anticipată sau lichidarea societății;
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h) emisiunea de obligațiuni;
i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, conversia unei categorii de obligațiuni în altă
categorie sau în acțiuni, în condițiile legii;
j) orice altă modificare a actului consitutiv sau orice altă hotărare pentru care este cerută
aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit legii.
Reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Acționarilor sunt numiți și revocați de către
acționar în baza unui mandat. Fiecare acționar poate numi în scris cate un reprezentant.
3.1.4. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor
1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.
2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 luni
de la încheierea exercițiului financiar.
3) Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte, de regulă, la sediul societatii Şantierul
Naval Mangalia S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi
ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii
adunării.
5) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va
trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

6) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul,
la solicitarea acţionarului unic sau la cererea Consiliului de Administraţie.
3.1.5. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor
1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărari
dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din
capitalul social. Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luand
hotărari cu majoritatea voturilor exprimate.
2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este valabil întrunită și poate lua hotărari,
dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin trei pătrimi din
capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumatate din capitalul social.
3) Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de preşedintele Consiliului de
Administraţie, iar în lipsa acestuia de administratorul desemnat de preşedinte, care va
desemna un secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, va întocmi procesul
verbal al adunării şi după caz va/vor împărți buletinele de vot, pe care le va centraliza şi
număra.
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4) Procesul-verbal al adunării şi va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de
secretarul care l-a întocmit. 5) La procesul - verbal se vor anexa actele referitoare la
convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunarii generale a acționarilor în care se dezbat
probleme referitoare la raporturile de muncă sau personalul societății, pot fi invitați și
reprezentanții salariaților.
3.1.6. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor
1) Hotărarile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.
2) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau
reprezentați, ce dețin cel puțin un sfert din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie
secret.
3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a
auditorului financiar, pentru revocarea administratorilor și pentru luarea hotărarilor referitoare
la răspunderea acestora.
4) Hotărarile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii și a actului constitutiv
sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
5) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărarile luate la adunările generale ale acționarilor cu
privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului în străinatate, la schimbarea
formei juridice, la fuziunea sau divizarea societății, au dreptul de a se retrage din societate și
de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.
6) Pentru a fi opozabile terților, hotărarile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în
termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al
Romaniei.
3.2. Consiliul de Administrație
3.2.1. Organizare
1) Societatea comercială pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație compus
din 3 administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realeși.
2) Pe perioada îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract
de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății,
contractele lor individuale de muncă vor fi suspendate pe perioada mandatului.
3) În cazul in care unul sau mai multe posturi de administrator, sunt vacante, ceilalţi
administratori, deliberând cu votul majorităţii, vor proceda la numirea unor administratori
provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor.
4) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.
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5) Consiliul de Administrație se întrunește de regula la sediul societății, cel puțin o data la 3
luni și ori de cate ori este necesar, la convocarea președintelui, a minimum 2 dintre membrii
săi, sau a directorului general. Consiliul de Administrație se poate întruni și în alte sedii cu
menționarea acestora în convocator.
6) Președintele numește un secretar al Consiliului de Administrație.
7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 (două treimi) din
numărul membrilor Consiliului de Administrație și decizia se ia cu votul majorității absolute a
celor prezenți. În caz de paritate se aplică prevederile legii.
8) Sedințele Consiliului de Administrație au ordinea de zi stabilită prin convocare, comunicată
membrilor cu minimum o saptamană înainte.
9) La fiecare sedință se va întocmi un proces - verbal, care va cuprinde numele participanților,
ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul
- verbal va fi semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator,
precum și de către secretar.
10) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general, pe baza și în
limita împuternicirilor date de Consiliul de Administrație. În raporturile cu directorii
societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație.
11) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile
pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege
pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
12) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a
auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.
13) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de
societatea comercială, pentru prejudiciile cauzate prin infracțiuni sau abateri de la dispozitiile
legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.
14) Înainte de preluarea funcției, fiecare administrator va încheia o asigurare pentru
răspundere profesională, pentru o sumă asigurată echivalentă cu 3 remunerații lunare brute.
Aceleași prevederi se aplică și directorilor societății.
15) Pentru activitatea depusă administratorii primesc o indemnizație lunară, conform legii.
16) Preşedintele Consiliul de administraţie nu poate fi numit şi director general al societăţii.
17) Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2
membri ai consiliului și însărcinați cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de
recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor,
directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de
conducere. Întrucât Şantierul Naval Mangalia S.A. este auditată financiar, poate fi creat un
comitet de audit. Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din
administratori neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină
experienţa în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
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18) Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.
19) Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie sa fie administrator neexecutiv
independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori
neexecutivi.
20) Consiliul de Administrație înregistreaza la Registrul Comerțului numele persoanelor
împuternicite să reprezinte societatea, menționand dacă ele acționează împreuna sau separat.
Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnături.
21) Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societății, în interesul acesteia, în limita compețentelor care li se conferă prin
lege și actul constitutiv al societății.
3.2.2. Atribuțiile Consiliului de Administrație, Directorului General, Comitetului
de Direcție și directorilor executivi
A. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
d) supravegherea activității directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea
hotărarilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenței;
g) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
h) răspunde de execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
i) stabilește îndatoririle și responsabilitățile salariaților societății, pe compartimente;
j) supune aprobării Adunarii Generale a Acționarilor structura organizatorică a societății
comerciale;
k) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor contractarea de împrumuturi bancare pe
termen lung, inclusiv a celor externe;
l) stabilește pe baza strategiilor proprii, programele anuale referitoare la volumul producției de
apărare;
m) aprobă planul de afaceri;
n) stabilește programul de cercetare și nivelul fondurilor necesare desfășurării acestuia;
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o) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor planul de perspectivă pe durată medie și
lungă, în domeniul restructurării și investițiilor, studiile de strategie, investițiile principale
determinate pe baza unor studii tehnico-eonomice adecvate;
p) stabilește strategia de marketing;
r) supune anual dezbaterii și aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termenul prevazut
de lege, raportul cu privire la activitatea societății;
s) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
t) răspunde de administrarea eficientă a patrimoniului societății cu respectarea prevederilor
legii;
u) supune Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 120 de zile de la încheierea
exercițiului financiar, raportul administratorilor privind activitatea societății, situațiile
financiare ale societății precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al
societății comerciale pe anul în curs;
v) aprobă scoaterea din funcţiune şi modul de valorificare a mijloacelor fixe în conformitate
cu prevederile legale;
w) stabileşte, pentru directorul general, limitele mandatului pentru negocierea şi semnarea
Contractului Colectiv de Muncă.
x) Avizează contractarea auditorului intern al societății.
B. Directorul general are în principal urmatoarele atribuții:
a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale stabilite de Consiliul de
Administrație;
b) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;
c) suspendă sau revocă directorii executivi ai societăţii
d) contractează auditorul intern al societății cu avizul Consiliului de Administrație.
e) participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, în limita mandatului dat de catre
Consiliul de Administrație;
f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
g) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limita împuternicirilor
acordate de catre Consiliul de Administrație;
h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale, pe
compartimente;
i) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și statutului societății;
j) aprobă operațiunile de vanzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și
statutului societății;
k) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa;
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l) directorul general poate delega, pe bază de mandat, o parte din atribuțiile sale directorilor
executivi;
3.3. Conducerea executiva a şantierului este asigurată de un Comitet de Direcție numit de
Consiliul de Administraţie al Şantierul Naval Mangalia S.A.
Comitetul de Direcție are atribuții, competențe și răspunderi stabilite de Consiliul de
Administrație al societății comerciale.
Comitetul de Direcție se întrunește ori de cate ori este necesar, deliberările și hotărarile luate
fiind consemnate într-un registru care va fi prezentat Consiliului de Administrație.
Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
În Comitetul de Direcție votul nu poate fi exercitat prin delegație.
Directorii executivi ai societății comerciale sunt numiți de Consiliul de Administrație și se
află în subordinea directorului general, sunt funcționari ai societății comerciale, execută
operațiunile acesteia și sunt răspunzători pentru îndeplinirea îndatoririlor lor în aceleași
condiții ca și administratorii.
Competenţele, atribuţiile şi răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul
de Orgnizare şi Funcţionare al societăţii comerciale, aprobat de Consiliul de Administraţie.
3.4. Activitatea curentă a şantierului este condusă de Directorul General.
A. Directorului general al şantierului i se subordonează:
B. Directorul tehnic
C. Directorul economic şi următoarele compartimente:
A.1. Oficiul Juridic;
A.2. Resurse Umane, Secretariat, Registratură;
A.3. Audit Intern;
A.4. Management Integrat, Calitate, SSM, SU, Mediu, RSVTI;
B. Compartimente subordonate Directorului Tehnic:
B.1. Pregătirea Fabricației, Mobilizare;
B.2. Formație Producție, Mentenanță;
B.3. Control Tehnic de Calitate;
C. Compartimente subordonate directorului economic:
C.1. Financiar Contabilitate;
C.2. Marketing, Aprovizionare, Contracte, Devize
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Capitolul 4. Comitetul de Direcţie

1. Conducerea executivă a şantierului revine Comitetului de Direcţie, compus din trei
persoane.
2. Comitetul de Direcţie este condus de un preşedinte care este directorul general al
şantierului şi este compus din director general, directorul tehnic și directorul economic.
3. Comitetul de Direcţie are atribuții, competențe și răspunderi stabilite de Consiliul de
Administrație al societății comerciale.
4. Principalele sarcini, competenţe şi responsabilităţi ale Comitetului de Direcţie sunt
următoarele:
Decide asupra organizării şi politicii economice şi sociale ale şantierului;
Numeşte şi revocă şefii compartimentelor funcţionale;
Stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile salariaților societății pe compartimente;
Avizează operaţiunile economice, financiare, comerciale şi îndeplineşte alte sarcini de
administraţie ale societății comerciale;
• Analizează şi propune structura organizatorică şi funcţională a societății comerciale;
• Examinează şi aprobă măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul
protecţiei sociale, asigurând legătura permanentă cu sindicatul din unitate şi cu
reprezentanţii salariaţilor pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul
desfăşurării optime a activitatii;
• Răspunde de îndeplinirea programului de restructurare specific şantierului;
• Coordonează și organizează activitatea departamentelor pentru menținerea și
îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sănătate
și securitate ocupațională, conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR
EN ISO 14001:2007 și OHSAS 18001:2008;
• Examinează şi avizează bugetul de venituri şi cheltuieli;
• Stabileşte nivelul de salarizare a personalului;
4.5. Secretariatul Comitetului de Direcţie este asigurat de către consilierul juridic al societăţii.
•
•
•
•

Capitolul 5. Directorii şantierului
A. Director general
1. Directorul general al Şantierului Naval Mangalia S.A. este numit de către Consiliului de
Administraţie al Şantierului Naval Mangalia S.A. în urma desemnării prin ordin de către
ME.
2. Directorul general asigură conducerea operativă a activităţii şantierului şi duce la
îndeplinire hotărârile Comitetului de Direcţie şi ale Consiliului de Administraţie al
Şantierului Naval Mangalia S.A.
3. Directorul general asigură conducerea şantierului cu ajutorul directorului tehnic și a
directorului economic. Aceştia preiau atribuţiile specifice domeniului lor de activitate şi
răspund în faţa directorului general de respectarea lor.
4. Precizări generale
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4.1. Directorul general administrează în mod eficient patrimoniul şantierului şi răspunde
material, civil, penal sau contravenţional de buna gestionare a acestuia.
4.2. Obţine avizele şi/sau autorizaţiile de funcţionare a şantierului de la autoritățile
competente conform legislației în vigoare.
4.3. Avizele şi/sau autorizaţiile de funcţionare le obține prin intermediul
compartimentelor din subordine.
4.4. Principalele atribuții ale directorului general sunt cele prevăzute în contractul de
mandat și actul constitutiv al societății. În lipsa directorului general, conducerea
societății, și implicit a departamentelor pre care acesta le conduce nemijlocit, este
asigurată de unul dintre directorii executivi, delegat în acest sens de directorul general.
4.5. Directorul general își exercită atribuțiile specifice conform funcțiilor sale de
autoritate și control, de strategie și prognoză, de reglementare și organizare, de
reprezentare și administrare, precum și cele delegate de Consiliul de Administrație.

5. Directorul general are următoarele sarcini, competenţe, obiective individuale şi
responsabilităţi:
5.1. În domeniul comercial (prin directorul economic, compartimentul Marketing,
aprovizionare, contracte, devize):
5.1.1. Aprobă comenzile şi contractele încheiate cu furnizorii numai dacă sunt avizate
de compartimentele implicate;
5.1.2. Verifică modul în care compartimentele din subordine îşi desfăşoară activitatea
în deplină legalitate;
5.1.3. Este deplin împuternicit şi răspunzător pentru coordonarea activităţilor de:
•
•
•
•
•

elaborarea şi avizarea contractelor comerciale;
prospectarea pieţei ;
analizarea şi avizarea contractelor primite de la subcontractori;
evaluarea subcontractorilor;
elaborarea procedurilor necesare desfăşurării activităţilor de marketing,
aprovizionare, contracte;

5.2. În domeniul financiar-contabilitate (prin director economic):
5.2.1. Organizează şi ţine la zi contabilitatea proprie, întocmind declarațiile lunare și
bilanţul contabil pe care le transmite la organele abilitate;
5.2.2. Elaborează şi transmite la ME proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
5.2.3. Derulează toate operaţiunile privind încasările şi plăţile şantierului prin conturile
deschise în băncile comerciale din zona de reşedinţă;
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5.2.4. Achită la nivelul şantierului obligaţiile către bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul asigurărilor, fondurile speciale, precum şi alte taxe şi impozite;
5.2.5. Organizează activitatea de audit intern;
5.2.6. Organizează activitatea de control financiar preventiv;
5.2.7. Contractează credite bancare în limita plafonului valoric maxim aprobat de
Consiliul de Administraţie și Adunarea Generală a Acționarilor.
5.3. În domeniul organizării și controlului intern:
5.3.1. Elaborează propuneri pentru întocmirea documentelor de organizare proprii
(organigrama, stat de funcţii, Regulament de Organizare şi Funcţionare, Regulament
Intern, fişele postului);
5.3.2. Aprobă fişele postului pentru personalul din subordine și pentru personalul
TESA.
5.4. În domeniul personalului:
5.4.1. Negociază, încheie şi desface contractul individual de muncă pentru toţi
salariaţii Şantierul Naval Mangalia SA în condiţiile legislaţiei în vigoare;
5.4.2. Participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, în limita mandatului dat
de către Consiliul de Administraţie;
5.4.3. Face propuneri în Consiliul de Administraţie pentru numirea sau eliberarea
în/din următoarele funcţii:
•

Director tehnic

•

Director economic

5.4.4. Aprobă plecarea în delegaţie a salariaţilor proprii până la 30 de zile;
5.4.5. Face propuneri pentru forma de salarizare a personalului şantierului;
5.4.6. Face propuneri pentru numirea şi/sau eliberarea din funcţie a membrilor
Comitetului de Direcţie;
5.4.7 Aplică sancţiuni disciplinare salariaţilor la propunerea şefilor direcţi ai acestora;
5.4.8. Acordă recompensele şi drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă
unic, încheiat la nivelul Şantierului Naval Mangalia S.A.
5.4.9. Negociază contractele individuale de muncă cu salariaţii în baza Contractului
Colectiv de Muncă încheiat la nivelul unității şi anexele la acest contract.
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5.5. În domeniul juridic:
5.5.1. Prin consilierul juridic, încheie acte juridice, cu persoane fizice şi juridice în
limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administraţie.
5.5.2. Recuperează prin instanțele de judecată pagubele produse şantierului de către
salariaţii; transmite propuneri şi acte justificative la Consiliul de Administraţie pentru
salariaţii care ocupă următoarele posturi:
•

Director tehnic

•

Director economic

5.5.3. Formulează prin consilierul juridic plângeri penale şi/sau cereri de chemare în
judecată în vederea recuperării sumelor ce se datorează şantierului de către persoane fizice
sau juridice, după caz, şi reprezintă interesele şantierului în faţa organelor de urmărire
penală şi în faţa instanţelor de judecată sau arbitraj;
5.5.4. Formulează întâmpinări şi orice alte apărări în interesul şantierului;
5.5.5. Exercită în termen, acolo unde este cazul, căile de atac împotriva hotărârilor
judecătoreşti sau arbitraje şi/sau formulează plângeri împotriva măsurilor şi actelor de
urmărire penală;
5.6. În domeniul controlului intern:
5.6.1. Aplică politica adoptată de conducerea socității cu scopul de a asigura
obiectivele manageriale privind asigurarea sistematică și eficientă a activității, inclusiv
protecția activelor, prevenirea și descoperirea erorilor și fraudelor, acuratețea și
realitatea instrumentării tehnice și contabile astfel încat informațiile sa fie credibile.
5.6.2. Controlul intern cuprinde:
a. mediu de control - dat de atitudinea generală și de acțiunile întreprinse de conducere
privind sistemul intern de control cu efecte asupra procedurilor de control aplicate;
b. procedurile de control – pe care unitatea le-a stabilit prin conducere cu scopul de a
atinge obiectivele manageriale.
5.6.3. Coordonează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de
catre unitate;
5.6.4. Coordonează activitațile de control operativ și asigură colaborarea cu instituțiile
de specialitate;
5.6.5. Ia măsuri pentru soluționarea contestațiilor și a reclamațiilor primite.
5.7. În domeniul proprietăţii intelectuale:
5.7.1. Numeşte responsabil cu probleme de proprietate intelectuală în cadrul
şantierului prin decizie scrisă.
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5.8. În domeniul managementului integrat (calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă):
5.8.1. Răspunde de implementarea Sistemului de Management Integrat la toate
nivelurile organizatorice ale societății pe care o conduce;
5.8.2. Ia măsuri pentru obtinerea certificării Sistemului de Management Integrat,
implementat în cadrul Şantierului Naval Mangalia, de către organisme româneşti
și/sau străine;
5.8.3. Aprobă documentele Sistemului de Management Integrat şi urmăreşte
înţelegerea şi însuşirea principiilor cuprinse în acesta de către întregul personal al
şantierului;
5.8.4. Urmăreşte alocarea de resurse materiale şi umane pentru realizarea obiectivelor
Sistemului de Management Integrat în vederea desfășurării în bune condiţii a
activităţilor.
5.9. În domeniul sănătății și securității în muncă, mediului şi P.S.I.:
5.9.1. Directorul general va asigura implementa măsurilor de asigurarea securităţii şi
sănătăţii în muncă a angajaţilor conform prevederilor Legii nr.319/2006;
5.9.2. Ia măsuri de respectarea normelor de protecţia mediului şi PSI conform
legislaţiei în vigoare.
5.10. În domeniul protecţiei informaţiilor clasificate:
5.10.1. Răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de protecţie a informaţiilor secrete de
stat şi de serviciu conform legislaţiei în vigoare.
5.11. În domeniul prevenirii şi combaterii acţiunilor teroriste:
5.11.1. Răspunde de asigurarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare.
6. Relaţii
6.1. Ierarhice
•
•

este subordonat CA.
are în subordine: întregul personal al Şantierului Naval Mangalia conform
organigramei şi statului de funcţii.

6.2. Funcţionale:
•
•

cu directorul D.I.A.. din M.E.C.R.M.A.
cu directorii pe domenii din M.E.C.R.M.A.

6.3. De colaborare:
•

cu directorii celorlalte societăţii din structura D.I.A../ M.E.C.R.M.A.

6.4. De control:
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•

controlează activitatea directorului tehnic, directorului economic şi pe cea a
compartimentelor care îi sunt direct subordonate.

6.5. De reprezentare:
•

reprezintă Şantierul Naval Mangalia S.A. în relaţiile cu persoanele fizice şi
juridice în toate situaţiile şi în toate problemele ce privesc activitatea acestuia,
conform delegării de atribuţii şi a limitelor de competenţă stabilite de către
Consiliul de Administraţie.

B. Directorul tehnic
1. Directorul tehnic este propus de directorul general al şantierului şi numit de Consiliul de
Administraţie al Şantierului Naval Mangalia S.A.
2. Directorul tehnic este membru în Comitetul de Direcție al şantierului.
3. Directorul tehnic are următoarele sarcini, competenţe, obiective individuale şi
responsabilităţi:
3.1. În domeniul personalului:
3.1.1. Face propuneri directorului general pentru numirea şefilor de compartimente din
subordine;
3.1.2. Negociază contractele individuale de muncă cu salariaţii compartimentelor din
subordine, în baza prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;
3.1.3. Are dreptul de a acorda sancţiuni şi recompense pentru personalul din
subordine;
3.2. În domeniul de managementului integrat:
3.2.1. Răspunde de aplicarea şi respectarea prevederilor documentelor Sistemului de
Management Intergrat de către întregul personal din subordine;
3.2.2. Coordonează activitatea de elaborarea a procedurilor necesare desfăşurării
activităţilor compartimentelor din subordine şi impune respectarea documentaţiei
tehnice de execuţie şi a procedurilor de lucru;
3.2.3. Răspunde de implementarea şi aplicarea documentelor Sistemului de
Management Integrat la compartimentele din subordine.
3.3. În domeniul securității și sănătății în muncă, mediului şi SU
3.3.1. Răspunde de implementarea normelor din domeniul securității și sănătății în
muncă şi SU de către personalul aflat în subordine directă;
3.3.2. Solicită asigurarea condiţiilor optime de lucru precum şi a mijloacelor de
securitate și sănătate în muncă, mediului şi SU, compartimentelor specializate;
3.3.3. Verifică instruirea personalului din șantier.
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3.4. În domeniul comercial:
3.4.1. Ia măsuri şi verifică buna depozitare a produselor şi stabileşte modul de
eliminare a neconformităţilor constatate;
3.4.2. Răspunde de asigurarea depozitării în condiții optime a materiilor prime şi
materialelor necesare desfășurării activității;
3.5. În domeniul protecţiei informaţiilor clasificate:
Este membru al structurii de securitate numit prin decizie.
1. elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia
informaţiilor clasificate, potrivit legii;
2. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune
avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
3. informează șeful structurii de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în
sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea
acestora;
4. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor
legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii
clasificate;
5. actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
6. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de
unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
7. prezintă conducerii unității 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;
8. exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
3.6. Pe linie de mobilizare
1. întocmește Planul de Mobilizare;
2. anual (pana în data de 30 septembrie) verifică și întocmește lista cu “Inventarul
capacității pentru industria de apărare” pe care îl transmite în 3 exemplare la DIAPS și
care după semnarea la DIA și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale 1 exemplar este gestionat de SNM SA;
3. primește de la DIA sarcini privind asigurarea cererilor de armament, blindate, tehnică
militară;
4. calculează capacitatea de producție pe care o are SNM SA și transmite propunerile de
sarcini ce trebuiesc cuprinse în planul de mobilizare, funcție de capacitatea șantierului;
5. întocmește, după aprobarea sarcinilor, carnetul de mobilizare compus din mai multe
livrete (7 buc.);
6. calculează numărul de oameni necesari pentru mobilizare, conform Legii 477/2003, și
întocmește cererea de mobilizare a locului de muncă și numărul de oameni necesari pe
care trebuie să-i asigure Structura Teritorială pentru probleme Speciale Constanța;
7. întocmește necesarul de materiale pentru mobilizare;
8. solicită de la armată documentația tehnică.
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4. Relaţii
4.1. Ierarhice
• este subordonat directorului general al şantierului.
• are în subordine compartimentele Pregatirea Fabricației, Mobilizare, Formație
Producție,Mentenanță și Control Tehnic de Calitate.
4.2. Funcţionale
• cu şefii compartimentelor Pregatirea Fabricației, Mobilizare, Formația
Producție, Mentenanță și Control Tehnic de Calitate.
• cu directorul economic
4.3. De colaborare
• cu toţi şefii compartimentelor din şantier
4.4. De control
• controlează activitatea şefilor de compartimente din subordine
4.5. De reprezentare
• reprezintă şantierul în relaţiile cu persoane fizice şi juridice conform delegării
de competențe facută de directorul general.

C. Director economic
1. Director economic este propus de directorul general al şantierului şi numit de Consiliul de
Administraţie.
2. Este membru în Comitetul de Direcţie.
3. Directorul economic are următoarele responsabilităţi, sarcini şi competenţe:
3.1. În domeniul financiar-contabil:
3.1.1. Răspunde de elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al
şantierului;
3.1.2. În activitatea sa asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar contabile a societății;
3.1.3. Urmăreşte realizarea activităţii economice a şantierului cu un volum optim de
fonduri băneşti, ia măsuri pentru reducerea permanentă a cheltuielilor atât pe total cât
şi pe fiecare activitate în parte;
3.1.4. Răspunde de realizarea integrală şi la timp a indicatorilor planului financiar,
propune operativ Comitetului de Direcţie măsuri concrete şi eficiente de recuperare a
pierderilor financiare şi de prevenire şi înlăturare a unor situaţii nefavorabile din punct
de vedere economico-financiar;
3.1.5. Asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli, stabilit prin plan, ia măsuri
şi urmăreşte eliminarea pierderilor financiare;
3.1.6. Asigură îndeplinirea la termen a obligaţiilor şantierului faţă de bugetul statului,
bugetul local precum şi a altor obligaţii faţă de terţi;
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3.1.7. Urmăreşte încadrarea cheltuielilor la nivelul costurilor preconizate, precum şi a
nivelului cheltuielilor gospodăreşti;
3.1.8. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor cu privire la controlul financiar preventiv;
3.1.9. Răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii
gestiunilor materiale;
3.1.10. Asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor
de verificare şi a bilanţurilor contabile, precum şi a situaţiilor lunare a principalilor
indicatori economico-financiari;
3.1.11. Organizează şi răspunde împreună cu directorul general al șantierului de buna
desfăşurare a lucrărilor periodice de inventariere;
3.1.12. În colaborare cu consilierul juridic recuperează pagubele produse de salariaţii;
3.1.13. Pentru salariaţii care ocupă funcţiile de: director (pe domenii), transmite
propuneri şi acte justificative Consiliului de Administraţie;
3.1.14. Ori de câte ori este necesar informează Comitetul de Direcţie asupra situaţiei
financiare a şantierului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea ei;
3.1.15. Angajează împreună cu directorul general al șantierului, credite bancare în
limita plafonului maxim aprobat de Consiliul de Aministraţie al societății;
3.1.16. Analizează contractele economice cu cumpărătorii şi furnizorii;
3.1.17. Gestionează baza de date economice, contabile şi financiare de la
implementare până la arhivare;
3.1.18. Răspunde de întocmirea contractelor de garanţie.
3.2. În domeniul personalului:
3.2.1. Are personal în subordine.
3.3. În domeniul Sistemului de Management Integrat:
3.3.1. Răspunde de aplicarea şi respectarea prevederilor procedurilor Sistemului de
Management Integrat;
3.3.2. Stabileşte măsuri de eliminare a neconformităţilor apărute în activitate, la
termenele stabilite în rapoartele de neconformitate şi procesele - verbale de constatare;
3.3.3. Elaborareza procedurile necesare desfăşurării activităţi proprii.
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3.4. În domeniu sănătății și securității în muncă, protecția mediului și a situațiilor de
urgență:
3.4.1. Ia măsuri şi răspunde de aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă,
protecția mediului și a situațiilor de urgență, conform legislaţiei în vigoare pentru
activitatea desfăşurată;
3.4.2. Asigură resursele financiare necesare punerii în aplicare a programelor interne
pe linie de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și situații de urgență.
3.5 În domeniul informaţiilor clasificate:
Este numit prin decizie șef structură de securitate de securitate şi are următoarele atribuţii
generale:
1. coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele
acestuia;
2. asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze
măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
3. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate
şi modul de respectare a acestora;
4. consiliază conducerea societăţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea
informaţiilor clasificate;
5. informează conducerea unității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul
de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
6. acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor
legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații
clasificate;
7. asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de
acces la informații clasificate;
8. organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații
clasificate;
9. efectuează, cu aprobarea conducerii societăţii, controale privind modul de aplicare a
măsurilor legale de protecţie a informaţiilor;
10. exercită şi alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
3.6. În domeniul marketing, aprovizionare, comercial
3.6.1. Coordonează activitățile de elaborare a contractelor comerciale, prospectare a
pieței, asigurarea cu materii prime și materiale necesare realizării activităților
societății, evaluarea subcontractorilor;
3.6.2. Perfectează contractele de desfacere a produselor şi serviciilor, din domeniul de
activitate, cu beneficiarii din ţară şi străinătate, în limitele împuternicirilor acordate de
către Consiliul de Administraţie;
3.6.3. Perfectează contracte de aprovizionare cu furnizorii din țară pentru realizarea
obiectului de activitate;
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3.6.4. Verifică modul în care compartimentele din subordine îşi desfăşoară activitate în
deplină legalitate;
3.6.5. Se preocupă permanent de reducerea cheltuielilor cu aprovizionarea.

4. Relaţii:
4.1. Ierarhice
•
•

este subordonat directorului general al şantierului.
are în subordine Compartimentul Financiar-Contabilitate și Marketig,
Aprovizionare, Contracte, Devize.

4.2. Funcţionale
•

cu şefii compartimentelor din subordine

4.3. De colaborare
•

cu directorul tehnic şi toţi şefii compartimentelor funcţionale.

4.4. De control
•

asupra personalului din subordine.

4.5. De reprezentare
•

reprezintă şantierul în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, în domeniul său de
activitate.
Capitolul 6. Comisiile de lucru în cadrul şantierului

6.1. În cadrul şantierului se organizează şi funcţionează comisii şi comitete permanente şi
nepermanente. Organizarea şi funcţionarea acestor comisii şi comitete este impusă de anumite
acte normative şi/sau de rezolvarea operativă a anumitor probleme inedite pentru care
structura organizatorică nu este suficient pregătită pentru a le face faţă. Comisiile şi
comitetele sunt conduse de către preşedinţii acestora.
6.2. În Şantierul Naval Mangalia S.A. funcţionează următoarele comisii:
6.2.1. Permanente:
•
•
•
•
•
•
•

comisia de cercetare a accidentelor de muncă ce au produs incapacitate
temporară de muncă;
comisia de constatare a avariilor la fondurile fixe şi obiectele de inventar;
comisia de mediu și situații de urgență/celula de urgență;
comisia pentru analizarea, avizarea şi valorificarea mijloacelor fixe care
urmează a fi scoase din funcţiune şi întocmirea documentaţiei privind scoaterea
definitivă din funcţiune a mijloacelor fixe;
comisia pentru casarea bunurilor materiale şi obiectelor de inventar, altele
decât mijloacele fixe;
comisia pentru distrugerea documentelor secrete şi nesecrete din şantier;
comisia pentru evaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi valorificate prin
licitaţie;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

comisia pentru organizarea desfăşurării licitaţiilor mijloacelor fixe ce urmează
a fi valorificate prin licitaţie;
comisia pentru probleme de apărare;
comisia pentru recepţia mijloacelor fixe intrate în cadrul şantierului prin
investiţii sau transfer;
comisia pentru verificarea şi autorizarea legătorilor de sarcină/comisia tehnică;
comisia tehnică pentru PSI și SU;
comisia tehnico – economică;
comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
comisia de monitorizare, coordonare și indrumare metodologică a sistemului
de control intern/managerial.
comisia de analiză a riscurilor

6.2.2. Nepermanente:
•
•

comisia de inventariere;
comisii de predare.

6.3. În cadrul Şantierului Naval Mangalia S.A. comisiile şi comitetele au rolul de a sprijini
factorul decizional în luarea de hotărâri eficiente.
Propunerile şi concluziile comisiilor şi comitetelor sunt consultative.
6.4. Comisiile se constituie pe baza deciziilor interne emise de directorul general al
şantierului.
6.5. Activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor constituie sarcină de serviciu pentru
preşedinţii, membrii şi secretarii acestora.

PARTEA A 2-A
Prezentarea compartimentelor şi funcţiilor încorporate
Capitolul 1. Compartimente subordonate Directorului general

A.1. Oficiul juridic
1. Obiective
1.1. Oficiul Juridic este constituit conform normelor de structură legale, având
obligaţia, în baza Legii nr. 514/2003, art.4, să susţină interesele şantierului în justiţie.
1.2. Obiectivul principal al consilierului juridic este apărarea intereselor patrimoniale
ale şantierului.
1.3. Prin activitatea sa, consilierul juridic asigură respectarea legalităţii măsurilor luate
de Comitetul de Direcţie.
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2. Activităţi
Principalele atribuții sunt:
2.1. Asigură respectarea legalităţii şi a intereselor patrimoniale legale ale şantierului;
2.2. Dă avize consultative în diferite domenii de activitate ale şantierului;
2.3. Participă, la solicitarea Comitetului de Direcţie la analiza modului de întocmire a
contractelor economice, la analiza abaterilor de la disciplina muncii şi de la legalitate,
la analiza accidentelor de muncă, propunând măsurile legale;
2.4. Urmăreşte apariţia actelor cu caracter normativ legislativ şi ţine evidenţa acestora,
informând Comitetul de Direcţie şi compartimentele interesate cu privire la acestea;
2.5. Redactează cereri de chemare în judecată, plângeri la organele de urmărire penală
în vederea recuperării pagubelor provocate de persoane fizice sau juridice;
2.6. Redactează şi depune în termen întâmpinări în vederea apărării intereselor
şantierului, execută toate căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pe care le
consideră netemeinice şi/sau ilegale;
2.7. Reprezintă interesele şantierului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe
de jurisdicţie, organelor de urmărire penale şi notariatelor precum şi în raporturile cu
persoanele juridice sau fizice pe baza delegaţiei dată de conducerea şantierului;
2.8. Ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii
şi sprijinirea executării acestora;
2.9. Avizează asupra legalităţii proiectelor de contracte economice, contracte de
muncă, deciziilor de imputare, precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri care sunt de
natură să angajeze răspunderea patrimonială a unităţii ori să aducă atingere drepturilor
sau intereselor legitime ale acesteia sau ale salariaţilor;
2.10. Iniţiază şi participă la acţiuni de popularizare a legilor şi de prevenire a încălcării
dispoziţiilor legale;
2.11. Ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii favorabile unităţii şi
sprijină executarea acestora;
2.12. Participă la şedinţele Comitetului de Direcţie, ca secretar al acestuia şi se
pronunţă asupra legalităţii deciziilor ce urmează a se lua;
2.13. Răspunde de luarea măsurilor necesare pentru păstrarea secretelor din
documentele clasificate la care are acces.

În cadrul funcţiei de control administrativ al personalului:
2.14. Face parte din comisia de cercetare administrativă şi ia măsuri de întocmire a
documentelor de cercetare;
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2.15. Execută cercetări administrative asupra persoanelor care nu respecta prevederile
Contractului Colectiv de Muncă, a ROF şi RI şi ia masuri de avertizare, anunţare şi
sancţionare a persoanelor vizate;
2.16. Controlează legalitatea, veridicitatea şi modul de respectare a prescripţiilor
medicului de către personalul aflat în concedii medicale:

În cadrul funcţiunii de relaţii cu sindicatul:
2.17. Întocmeşte Regulamentul Intern şi îl prezintă sindicatului pentru completări,
luarea la cunoştinţă şi avizarea lui;
2.18. Pregăteşte şi participă la negocierea Contractul Colectiv de Muncă a anexelor
acestuia, adaptându-le la ultima structură organizatorică aprobată precum şi a
contractelor individuale de muncă;
2.19. Participă la negocieri sindicale pe diverse teme şi asigură dialogul cu sindicatul
din societate, în conformitate cu protocoalele şi legislaţia în vigoare;
3. Relaţii
3.1. Ierarhice
•

este subordonat directorului general

3.2. Funcţionale
•
•
•
•
•

cu toate compartimentele societății
cu compartimentul Resurse Umane, Secretariat, Registratură
cu compartimentul Marketing, Aprovizionare, Contracte, Devize
cu instanţele judecătoreşti
cu procuratura

3.3. De control
•

controlează legalitatea documentelor emise de compartimentele societăţii.

A.2. Resurse Umane, Secretariat, Registratură
1. Obiective
1.1. Compartimentul asigură îndeplinirea tuturor sarcinilor trasate de conducerea şantierului
în domeniul activităţii de personal, pregătirii şi perfecţionării personalului, în domeniul
salarizării și mobilizării la locul de muncă.
2. Activităţi
Principalele atribuții sunt:
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În domeniul personal, instruire, salarizare;
2.1. Întocmeşte contractul individual de muncă şi participă la elaborarea Contractului
Colectiv de Muncă;
2.2. Stabileşte necesarul de personal pe meserii, funcţii şi specialităţi corespunzător
planului de producţie, noilor capacităţi ale şantierului, precum şi noilor obiective de
investiţii;
2.3. Urmăreşte modul de utilizare a personalului de specialitate, precum şi integrarea
în muncă a personalului nou încadrat;
2.4. Asigură recrutarea, selecţionarea şi promovarea profesională a personalului în
funcţie de aptitudini, experienţă şi de necesităţile reale ale şantierului;
2.5. Răspunde de activitatea de cunoaştere, apreciere şi promovare în muncă a
personalului şi colaborează cu compartimentele de specialitate din alte unităţii în
vederea întocmirii notelor de relaţii şi a referinţelor de verificare;
2.6. Răspunde de organizarea desfășurării selecției de personal pentru ocupare posturi
vacante, precum şi de verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute
de lege pentru ocuparea postului respectiv;
2.7. Asigură respectarea cu stricteţe a tuturor prevederilor legale cu incidenţă în
activitatea de personal şi ia măsuri, împreună cu celelalte compartimente pentru
întărirea şi îmbunătăţirea stării disciplinare în cadrul şantierului;
2.8. Emite dispoziţii de sancţionare pe baza referatelor de sancţionare aprobate de
conducerea șantierului, cu verificarea prealabilă a legalităţii aplicării acestor sancţiuni
disciplinare;
2.9. Întocmeşte formele de încadrare în muncă a personalului, verifică îndeplinirea
condiţiilor generale şi specifice fiecărui post şi răspunde de întocmirea dosarului
personal, pentru personalul nou încadrat în unitate;
2.10. Întocmeşte formele de încetare a raporturilor de muncă din diferite motive,
verificând respectarea condiţiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
2.11. Urmăreşte ca la termenele scadente, personalului angajat temporar să i se
întocmească formele de încetare a raporturilor de muncă;
2.12. Întocmeşte, eliberează si gestioneaza, la cerere, cu respectarea legislației, diferite
acte şi documente de personal necesare salariaţilor (adeverinţe pentru diferite
necesităţi, legitimaţii, ecusoane, etc.);
2.13. Ţine evidenţa întregului personal pe locuri de muncă, pe structuri, meserii şi
specialităţi, întocmind toate lucrările de evidenţă sau statistice solicitate de conducerea
societății;
2.14. Întocmește statul de funcțiuni al societății;
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2.15. Elaborează programul anual de perfecţionare a pregătirii profesionale a
personalului pe nivele de studii, meserii şi specialităţi în raport cu cerinţele actuale şi
de perspectivă ale societății;
2.16. Răspunde de pregătirea şi ridicarea calificării forţei de muncă necesare
șantierului, precum şi de perfecţionarea pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de
personal;
2.17. Asigură interfaţa între conducerea șantierului şi reprezentanţii salariaţilor;
2.18. Asigura difuzarea documentelor managementului integrat.
2.19. Întocmește fișele de post pentru personalul societății.
Pe linie de secretariat, registratură:
2.21. Execută activităţi pe linie de secretariat şi circuitul documentelor;
2.22. Asigură activitatea de primire, înregistrare şi distribuire a corespondenţei, presei
şi expedierea acesteia la destinatari;
2.23. Organizează şi asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea documentelor secrete;
2.24. Răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea, casarea (la propunerea comisiei
de casare) documentelor create şi deţinute de arhiva şantierului;

3. Relaţii:
1. Ierarhice
•

este subordonat directorului general

2. Funcţionale
•

cu toate compartimentele din cadrul şantierului

A.3. Audit Intern
1. Obiective
Auditul Intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă organizaţiei o
asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i
îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Compartimentul de
audit intern participa la monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică pentru
dezvoltarea Sistemului de control intern/managerial avand drept misiune auditarea sistemelor
de control din cadrul entitatii si gestionarea riscurilor.
1.1. Evaluarea managementului riscurilor
1.1.1. Auditul intern trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiunilor şi sistemelor
informatice ale societăţii privind:
•

fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
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•
•
•

eficacitatea şi eficienţa operaţiilor;
protejarea patrimoniului;
respectarea legilor, reglementărilor şi contractelor;

În cursul misiunilor, auditorul intern va identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced
perimetrul misiunii, în cazul în care acestea sunt semnificative.
1.2. Evaluarea sistemelor de control
1.2.1. Auditul intern ajută societatea să menţină un sistem de control adecvat prin
evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia, contribuind la îmbunătăţirea lui continuă.
1.2.2. Evaluarea pertinenţei şi eficacităţii sistemului de control intern se va face pe
baza rezultatelor evaluării riscurilor şi va viza operaţiile şi sistemele informatice ale
societăţii din următoarele puncte de vedere:
•
•
•

fiabilităţii şi integrităţii informaţiilor financiare şi operaţionale;
eficacităţii şi eficienţei operaţiilor;
protejării patrimoniului

2. Activități
Principalele atribuții sunt:
În domeniul controlului intern
2.1. Elaborează și/sau dezvoltă sistemul de control intern/managerial inclusiv
procedurile formalizate pe activități;
2.2. Elaborează și actualizează programul de dezvoltare a Sistemului de control
intern/managerial, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabili, termene și
alte măsuri necesare dezvoltării acestuia;
2.3. Urmărește realizarea programului de dezvoltare a Sistemului de control
intern/managerial;
2.4.
Coordonează, monitorizează și îndrumă metodologic implementarea și/sau
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial evaluand anual gradul de realizare
a obiectivelor generale ale societății;
2.5.
Întocmește situațiile semestriale/anuale privind stadiul implementării și
dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul societății precum și
situațiile deosebite, constatate în acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică și le transmite entităților publice ierarhic superioare, la termenele
stabilite de acestea;
2.6.

Urmărește eficiența utilizării resurselor societății;

2.7. Urmarește respectarea reglementărilor legale în vigoare în toate domeniile de
activitate, respectarea politicilor și strategiilor la nivel național, de ramură și propriu;
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2.8. Stabilește măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea deficiențelor constatate
și îmbunatățirea activității;
2.9. Informează permanent managementul societății asupra eventualelor nereguli,
încălcări ale unor acte normative, disfuncționalități la diferite niveluri, diverse alte
probleme;
2.10. Realizează interdependența cu celelalte funcții ale managementului în vederea
creșterii eficienței și a rezultatelor pozitive la toate nivelurile.
În domeniul Auditului Intern:
2.11. Organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
2.12. Raportează direct Consiliului de Administrație.
2.13. Supraveghează gestiunea societății desfășurându-și activitatea profesională cu
respectarea strictă a prevederilor legale.
2.14. Elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară
activitatea, care sunt avizate de către Serviciul Audit Intern din cadrul MECRMA
și aprobate de Directorul general;
2.15. Întocmește planul anual de audit intern în care cuprinde toate activitățile
societății și îl supune aprobării Directorului general;
2.16. Actualizează planul anual de audit intern, prin întocmirea unui referat de
modificare a planului, ori de cate ori apar indicii sau circumstanțe care semnifică
apariția unor riscuri inerente sau de sistem, modificarea gradului de risc al
activităților sau operațiunilor deja cuprinse în plan, modificarea fondului de timp
disponibil sau alte elemente decizionale, toate de natură să conducă la necesitatea
realocării fondului de capacitate de audit pe obiectivele planului, cu aprobarea
Directorului deneral;
2.17. Efectuează activități de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de
management financiar și control al societății sunt transparente și sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, identifică
slăbiciunile acestora, precum și riscurile asociate, propunand recomandări pentru
corectare și diminuare;
2.18. Informează Directorul general despre recomandările neînsușite de cître
conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;
2.19. Transmite la Serviciul Audit Intern din cadrul MECRMA sinteze ale
recomandărilor neînsușite de către conducătorul structurii auditate;
2.20. Elaborează raportul anual al activității de audit intern, îl supune aprobării
Directorului general și îl transmite către Serviciul de Audit Intern din cadrul
MECRMA;
2.21. Aduce la cunoștință mambrilor Consiliului de Administrație neregulile în
administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului
constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante vor fi aduse la
cunoștința adunării generale;
2.22. Va avea în vedere la întocmirea raportului către Consiliul de Administrație,
reclamațiile efectuate de orice acționar care reprezintă, individual sau împreună,
cel puțin 5% din capitalul social. Este obligat să verifice faptele reclamate, iar în
cazul în care sunt confirmate, să fie consemnate într-un raport ce va fi comunicat
Consiliului de Administrație și pus la dispoziție adunării generale.
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2.23.Întocmește raportul de audit intern după fiecare misiune și îl prezintă spre avizare
Directorului general, însoțit de punctele de vedere ale persoanelor implicate în
cativitățile auditate;
2.24. În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat
Directorului general și structurii de control intern abilitate, în situația în care în
timpul misiunilor de audit intern se constată abateri de la regulile procedurale și
metodologice,
respectiv
de
la
prevederile
legale,
aplicabile
structurii/activității/operațiunii auditate, compartimentul Audit Intern trebuie să
înștințeze Directorul general în cazul identificării unor iregularități majore și poate
continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul Directorului General, care a
aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin
continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului,
informații insuficiente etc.).

3. Relaţii
1. Ierarhice
•

este subordonat directorului general și raportează direct Consiliului de
Administrație.

2. Funcționale
•
•
•

cu toate compartimentele șantierului
cu MECRMA pentru situațiile solicitate referitor la controlul intern
cu directorul general al şantierului căruia îi înaintează documentele întocmite
pentru aprobare;

3. De control
•

controlează prin audituri activitatea tuturor compartimentelor din şantier.

A.4. Managementul Integrat, Calitate, SSM, SU, Mediu, RSVTI
1. Obiective
1.1. Mentine implementat Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate
și Securitate Ocupațională.
1.2. Evaluează conformitatea cu standardele ISO 9001:2008, ISO 18001:2007, ISO
14001:2004 a Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate
ocupațională implementat în șantier.
2. Activități
Principalele atribuții sunt:
În domeniul managementului calităţii:
2.1. Elaborează, revizuieşte şi gestionează Manualul Sistemului de Management
Integrat şi procedurile de sistem;
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2.2. Elaborează și promovează politica în domeniul Sistemului de Management
Integrat stabilită de conducerea societății;
2.3. Programează activitatea de elaborare a procedurilor operaționale ce descriu
Sistemul de Management Integrat, de către compartimentele funcţionale din cadrul
şantierului şi avizează aceste documente;
2.4. Programează şi efectuează activităţii de audit intern al calității, mediului, SSM,
pentru a evalua conformitatea cu standardul de referinţă, menţinerea şi îmbunătăţirea
Sistemului de Management Integrat şi propune acţiuni corective şi preventive;
2.5. Elaborează documentația aferentă procesului de audit intern al calității, conform
procedurilor interne;
2.6. Urmăreşte aplicarea acţiunilor preventive şi corective cu privire la funcţionarea
Sistemului de Management al Integrat, stabilite prin auditurile interne și informează
conducerea asupra gradului de implementare și adecvare a acțiunilor corective și
preventive stabilite;
2.7. Gestionează documentele originale ale Sistemului de Management Integrat
(proceduri de sistem, proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru, Manualul
Sistemului de Management Integrat);
2.8. Raportează periodic, către Directorul General, stadiul menţinerii şi îmbunătăţirii
Sistemului de Management Integrat, eficacitatea acestuia și problemele rezultate din
activitatea de supraveghere;
2.9. Identifică necesitățile de instruire și urmăreşte realizarea planului de instruire a
personalului şantierului în domeniul Sistemului de Management Integrat;
2.10. Pregăteşte documentele solicitate de organismele de certificare şi participă la
auditurile efectuate de organismele de certificare sau de către client.
3. Relaţii
3.1. Ierarhice
• este subordonat directorului general
3.2. Funcționale
• cu Comitetul de Direcţie căruia îi înaintează documente spre analizare şi avizare
• cu directorul general al şantierului căruia îi înaintează documentele întocmite
pentru aprobare;
• cu toate compartimentele şantierului;
• cu compartimentul Resurse Umane, Secretariat, Registratură privitor la instruirea
personalului
• cu compartimente similare din alte şantiere navale
• cu organisme de certificare
3.3. De control
•

controlează prin audituri activitatea tuturor compartimentelor din şantier.
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Capitolul 2. Compartimente subordonate directorului tehnic

B.1. Pregătirea Fabricației, Mobilizare
1. Obiective
1.1. Asigurarea condițiilor optime pentru pregatirea fabricației produselor contractate
de societate;
1.2. Obținerea autorizațiilor necesare desfășurării activității societății;
1.3. Întocmirea programelor de restructurare a societății;
2. Activități
Principalele atribuții sunt:
1. Asigură documentaţia de execuţie pentru lansarea în fabricaţie a produselor;
2. Asigurară documentaţia tehnologică pentru realizarea
experimentarea tehnologiilor noi şi îmbunătăţirea celor existente;

produselor,

3. Furnizează date pentru întocmirea antecalculaţiilor de preţ pentru produsele ce
urmează a fi realizate;
4. Asigurară documentaţia tehnologică pentru executarea lucrărilor de întreţinere,
revizii tehnice şi reparaţii la mijloacele fixe şi obiectele de inventar existente în
şantier;
5. Planifică activitatea de întreţinere, revizii tehice şi reparaţii pentru mijloacele
fixe şi obiectele de inventar existente în şantier şi urmărirea realizării lucrărilor
planificate;
6. Asigură introducerea de tehnologi noi, propune şi planifică achiziţionarea de
utilaje performante în vederea creşterii productivităţii muncii, creşterea
eficienţei economice şi reducerii efortului fizic;
7. Organizează activitatea de programare, urmărire şi execuţie, în societate sau în
colaborare, a etapei de pregătire a fabricaţiei produselor noi;
8. Elaborează normelor interne de consum de materii prime, materiale şi
manoperă, precum şi îmbunătăţirea celor existente;
9. Lansează în fabricaţie produsele care au asigurată pregătirea de fabricaţie
(documentaţie, tehnologie, S.D.V.-uri);
10. Întocmește proiectele tehnice pentru dezvoltarea societăţii;
11. Participă la încheierea contractelor cu unităţile de proiectare pentru elaborarea
de studii sau proiecte necesare societăţii;
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12. Aprobă fişele de derogare privind înlocuirea de materiale şi modificările din
documentaţia de execuţie cu condiţia menţinerii sau îmbunătăţirii calităţii
produselor şi/sau satisfacerii cerinţelor clientului şi/sau ale Societăţii de
Clasificare;
13. Asigură datele (consumul de manoperă şi materiale şi alte informaţii) necesare
pentru întocmirea devizelor şi a antecalculaţiilor;
14. Colaborează cu compartimentul marketing la întocmirea documentaţiei de
licitaţie;
15. Asigură colaborarea tehnică cu întreprinderile furnizoare de utilaje,
echipamente şi agregate;
16. Avizează documentele elaborate sau modificate de către beneficiari sau de
către Societăţile de Clasificare;
17. Analizează cererii de ofertă primită de la compartimentul marketing pentru
estimarea condițiilor de realizare a produsului;
18. Urmăreşte realizarea de către şantier a sarcinilor rezultate din strategiile de
restructurare /privatizare, aprobate de DPAPS, a prevederilor programului de
acţiuni a Guvernului;
19. Întocmeşte şi trimite către DPAPS şi direcţiile din MECRMA, conform
instrucţiunilor, materialele necesare în procesul de monitorizare a
managementului şi a procesului de realizare a restructurării şi privatizării
societății;
20. Întocmeşte periodic şi ori de câte ori se solicită de către DPAPS şi direcţiile
din minister rapoarte şi informări ale Şantierului Naval Mangalia S.A. privind
îndeplinirea sarcinilor ce îi revin pe linie de privatizare şi restructurare;
21. Întocmește procesul–verbal de accidente în cazul avarierii utilajelor și
instalaţiilor, în vederea recuperării pagubelor produse;
22. Întocmește Planul anual de investiţii al societății.

În domenul protecţiei informaţiilor:
Este numit prin decizie funcţionar de securitate şi are următoarele atribuţii generale:
23. Elaborează şi supune aprobării conducerii societăţii normele privind protecţia
informaţiilor clasificate, potrivit legii;
24. Întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl
supune avizării funcțiilor și instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează
pentru aplicarea acestuia;
25. Informează conducerea societăţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente
în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru
înlăturarea acestora;
26. Acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, conform
competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită
accesul la informaţii clasificate;
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3. Relaţii
3.1. Ierarhice
•

este subordonat directorului tehnic

3.2. Funcţionale
•
•
•
•

cu Comitetul de Direcţie căruia îi înaintează spre analizare și avizare
documentele întocmite
cu directorul tehnic al şantierului căruia îi înaintează documentele întocmite
pentru aprobare
cu toate compartimentele
cu compartimentul Resurse Umane, Secretariat, Registratură: primește date
privind numărul de salariaţi şi utilizarea timpului de muncă

B. 2. Formație Producție, Mentenanță
Domeniul principal de activitate al formaţiei este realizarea produselor ce fac obiectul
activității societății și executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii la mijlacele fixe şi
obiectele de inventar din şantier, lucrări de calare şi andocare, transport de mărfuri, depozitare
materii prime, materiale şi echipamente necesare în procesul de producţie.
1. Obiective
1.1. Conducerea procesului de producţie prin realizarea la termen şi la nivelul de
calitate cerut de standardul de calitate a produselor ce fac obiectul activităţii
compartimentului productiv;
1.2. Încadrarea în normele de consum de materii prime şi materiale, precum şi în
normele de consum de manoperă;
1.3. Creşterea continuă a calificării forţei de muncă în vederea eficientizării activităţii
de producţie;
1.4. Implementarea procedeelor tehnologice noi prin activităţi de specializare în
domeniul noilor tehnologii;
1.5. Identificarea şi înregistrarea la ISCIR a echipamentelor din domeniu;
1.6. Urmarește efectuarea la termen a activităţii de întreţinere şi reparare a
echipamentelor din domeniul ISCIR şi supravegheaza exploatarea corectă şi legală a
acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecția ISCIR;
1.7. Asigurarea utilităților energetice și tehnologice noi prin activități de specializare
in domeniul noilor tehnologii.
1.8. Executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii mecano – energetice cu costuri mai
mici şi de o mai bună calitate, pentru utilajele şi instalaţiile din şantier, precum şi
pentru persoane fizice sau juridice terţe;
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1.9. Asigurarea depozitării în condiţii optime a materialelor, utilajelor şi instalaţiilor
necesare în procesul de producţie;
1.10. Menţinerea la un nivel înalt a preocupărilor privind respectarea normelor de
securitate, sănătate în muncă, mediu, situaţii de urgenţă.
1.11. Controlul şi gestionarea consumurilor de energie electrică şi utilităţi;

2. Activităţi
Principalele atribuții sunt:
2.1. Analizează documentaţia tehnică primită pentru organizarea cât mai
corespunzătoare a procesului de producţie şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea lui;
2.2. Execută conform documentaţiei primite toate produsele şi lucrările repartizate;
2.3. Colaborează cu compartimentele funcționale: Pregătirea fabricației, mobilizare,
controlul tehnic de calitate și mentenanță;
2.4. Ia măsurile tehnico-organizatorice cele mai eficiente pentru îndeplinirea ritmică a
sarcinilor ce îi revin;
2.5. Ia măsuri pentru creşterea productivităţii muncii şi reducerea cheltuielilor de
producţie;
2.6. Ia măsuri de încadrare în normele de consum de materii prime şi materiale şi
propune măsuri pentru reducerea cheltuielilor de producţie;
2.7. Ia măsuri pentru organizarea corespunzătoare a locurilor de muncă, pentru
asigurarea disciplinei activităţilor de producţie la toate nivelurile;
2.8. Organizează activitatea astfel încât capacităţile de producţie să fie încărcate în
mod echilibrat, exploatează în mod raţional şi eficient mijloacele de producţie şi
păstrează integritatea acestora;
2.9. Organizează calificarea personalului productiv în baza unor programe de
calificare şi recalificare;
2.10. Urmăreşte ca utilajele performante din dotare să aibă încărcare şi să fie utilizate
în aşa măsură încât să realizeze performanţele din cartea tehnică;
2.11. Propune investiţiile necesare retehnologizării;
2.12. Răspunde de elaborarea şi încadrarea în normele de consum de materii prime,
materiale, combustibili şi energie precum şi a normelor de consum de manoperă şi ia
măsuri de reducere continuă a normelor de consum stabilite pentru reparaţii mecano energetice;
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2.13. Urmăreşte respectarea riguroasă a normativelor privind exploatarea instalaţiilor,
utilajelor şi maşinilor, echiparea cu aparatura de măsurare, control şi automatizare;
2.14. Asigură îndeplinirea sarcinilor din planul de mentenanţă a utilajelor;
2.15. Răspunde de coordonarea execuţiei lucrărilor de reparaţii utilaje şi de buna
funcţionare a utilajelor din dotarea societăţii;
2.16. Execută reparaţii şi revizii la maşinile, utilajele şi instalaţiile şantierului;
2.17. Execută întreţineri corespunzătoare la instalaţiile şi utilajele exploatate direct de
către compartimentele productive;
2.18. Asigură recepţia maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor nou achiziţionate, din punct
de vedere al condiţiilor de funcţionare;
2.19. Asigurară, în mod curent, utilităţile necesare procesului de producţie (oxigen,
acetilenă, propan, aer comprimat, etc.);
2.20. Asigurară verificări, în prezenţa organelor ISCIR, la termenele scadente, a
instalaţiilor şi utilajelor aflate sub incidenţa ISCIR;
2.21. Organizează şi asigură cu echipe de supraveghere instalaţiile electrice, instalaţiile
de furnizare sau stocare a oxigenului, propanului, aer comprimat etc.;
2.22. Menţine la loc vizibil instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor şi agregatelor
şantierului;
2.23. Realizează activităţii de colaborare şi consultare cu furnizorul de energie
electrică în ceea ce priveşte gestionarea, distribuţia şi consumul de energie electrică;
2.24. Colaborează la întocmirea documentaţiei necesare autorizării personalului
muncitor care exploatează instalaţiile de distribuire de oxigen, aer comprimat, propan
etc.;
2.25. Efectuează activităţii de întreţinerea şi reparaţiile edilitare, în conformitate cu
planul de întreţinere şi reparaţii, în mod corespunzător şi cu cost minim;
2.26. Execută verificări tehnice pentru prelungirea autorizaţiei de funcţionare pentru
instalaţii de ridicat şi sub presiune din dotarea societăţii, la termenele scadente şi în
limita competenței;
2.27. Întreține instalațiile de alimentare cu apă, a rețelei de canal și a stației de
evacuare ape uzate;
2.28. Întreține instalațiile de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii
șantierului și consumatori captivi;
2.29. Intervine în instalații în caz de apariție a unor defecțiuni;
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2.30. Întreține mijloacele auto din dotare pentru a se putea asigura transportul în
interes de serviciu a personalului;
2.31. Supraveghează transportul produselor primite în condiţii corespunzătoare şi
predarea acestora cu forme legale;
2.32. Recepţionează şi asigură condiţiile de conservare pe timpul depozitării a
produselor primite;
2.33. Asigură primirea, sortarea, păstrarea, eliberarea şi evidenţa pieselor, materialelor,
semifabricatelor;
2.34. Asigura gestionarea în condiții de siguranță a materialelor deținute în depozitele
societății;
2.35. Analizează şi distribuie sarcinile de producţie reieşite din graficele lunare;
2.36. Analizează documentaţia tehnică primită pentru organizarea cât mai
corespunzătoare a procesului de producţie şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea lui;
2.37. Execută conform documentaţiei primite toate produsele şi lucrările repartizate;
2.38. Colaborează cu celelalte compartimente productive pentru realizarea unor lucrări
în comun;
2.39. Întreprinde măsuri tehnico-organizatorice cele mai eficiente pentru îndeplinirea
ritmică a sarcinilor ce îi revin;
2.40. Ia măsuri pentru creşterea productivităţii muncii şi reducerea cheltuielilor de
producţie;
2.41. Ia măsuri de încadrare în normele de consum de materii prime şi materiale şi
propune măsuri pentru reducerea cheltuielilor de producţie;
2.42. Ia măsuri pentru organizarea corespunzătoare a locurilor de muncă, pentru
asigurarea disciplinei activităţilor de producţie la toate nivelurile;
2.43. Exploatează în mod raţional şi eficient mijloacele de producţie şi păstrează
integritatea acestora;
2.44. Menţine în funcţiune, la parametrii tehnici proiectaţi, instalaţiile şi mijloacele
fixe din şantier;
2.45. Exploatează construcţiile, instalaţiile şi utilajele în conformitate cu datele din
caietul de sarcini şi din normele de întreţinere şi reparaţii;
2.46. Aplică măsurile necesare pentru creşterea randamentului la instalaţiile
consumatoare de energie şi combustibil, valorifică resursele energetice secundare şi
elimină risipa;
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2.47. Asigură, cu mijloace proprii, transportul de materii prime şi materiale necesare
procesului de fabricaţie al societăţii;
2.48. Asigurară desfăşurarea în bune condiţii a transportului uzinal şi de deservire;
2.49. Asigurară folosirea eficientă a capacităţii de transport, reducerea continuă a
consumului de carburanţi şi lubrefianţi;
2.50. Asigurară menţinerea în stare bună de funcţionare a parcului auto în conformitate
cu legislaţia rutieră în vigoare;
2.51. Execută revizii ale mijloacelor de transport conform planului de revizie anuală;
2.52. Reparară mijloacele de transport, de ridicare şi de deservire conform planului
anual de reparaţii;
2.53. Întocmeşte, periodic, necesarului de piese de schimb, lubrefianţi şi combustibil
necesare derulării normale a activităţii;
2.54. Face programarea curselor pentru a se alege ruta optimă, dar şi acoperirea cu un
număr mic de mijloace de transport a mai multor furnizori de materii prime şi
materiale şi agregate contractate de şantier;
2.55. Se preocupă ca toate mijloacele de transport care ies din parc să fie supuse
controlului tehnic;
2.56. Desfăşoară activităţii de perfecţionarea profesională a personalului muncitor ce
deserveşte utilaje cu un înalt grad de tehnicitate;
2.57. Asigură gestionarea în bune condiţii a produselor aprovizionate;
2.58. Asigurară integritatea şi conservarea materialelor aflate în depozite;
2.59. Asigură depozitarea materialelor pe sortimente şi tipuri de materiale organizând
un sistem de identificare prin etichetare, marcare inscripţionare, codificare;
2.60. Asigurară securitatea depozitelor pentru a le feri de acţiunea intemperiilor,
pentru a respecta cerinţele impuse de siguranţa şi securitatea în muncă, mediu şi
situaţii de urgenţă;
Pe linie de managementul calităţii:
2.61. Promovează pe fluxul de fabricaţie, montaj numai produsele care au fost
inspectate şi încercate de compartimentul Control Tehnic de Calitate, conform
documentaţiei tehnice;
2.62. Stabileşte acţiunile corective necesare pentru rezolvarea neconformităţilor;
2.63. Răspunde de instruirea în domeniul managementului integrat a întregului
personalul din subordine;
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2.64. Răspunde de păstrarea înregistrărilor privind pregătirea, calificarea şi instruirea
personalului din subordine;

Pe linie de SSM, protecţia mediului şi P.S.I.:
2.65. Se preocupă de efectuarea instructajului periodic al muncitorilor pentru
respectarea normelor de tehnica securităţii muncii, protecţia mediului şi P.S.I.;
2.66. Ia măsuri corespunzătoare pentru prevenirea producerii accidentelor şi
îmbolnăvirilor profesionale la locurile de muncă, prevenirea poluării mediului şi a
declanșării incendiilor;
2.67. Ia măsuri pentru dotarea maşinilor şi instalaţiilor cu apărători şi dispozitive de
protecţie, urmăreşte îngrădirea locurilor periculoase cu balustrade, asigurarea de scări
şi platforme în vederea evitării producerii oricărui accident;
2.68. Urmăreşte dotarea muncitorilor cu echipament individual de protecţie specific
locurilor de muncă şi urmăreşte folosirea corespunzătoare a acestuia;
2.70. Analizează situația locurilor de muncă care au dreptul la acordarea sporurilor
pentru condiții deosebite de muncă și face propuneri corespunzătoare;
2.71. Întocmește instrucțiuni proprii și material documentar pentru instruirea la locul
de muncă și periodică pentru securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență.
În domeniul ISCIR:
Șeful de compartiment este numit prin decizia directorului general responsabil cu
supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor și are următoarele atribuții:
2.72. Organizează identificarea şi înregistrarea la ISCIR a echipamentelor din societate
care se supun normelor ISCIR;
2.73. Urmarește efectuarea la termen a activităţii de întreţinere şi reparare a
echipamentelor din domeniul ISCIR şi supravegheaza exploatarea corectă şi legala a
acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecția ISCIR;
3. Relaţii
3.1. Ierarhice
•
•

se subordonează directorului tehnic
are în subordine personalul compartimentului
3.2. Funcţionale

•
•
•
•
•

cu compartimentul Marketing, Aprovizionare, Contracte, Devize;
cu compartimentul Resurse Umane, Secretariat, Registratură;
cu compartimentul Control Tehnic de Calitate;
cu compartimentul Management Integrat;
cu compartimentul Pregatirea Fabricației, Mobilizare.
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B. 3. Control Tehnic de Calitate
1. Obiective
1.1. Controlul tehnic al calităţii produselor pe toate fazele de realizare;
1.2. Urmărirea comportării în exploatare a produselor şi rezolvarea reclamaţiilor în
perioada de garanţie;
1.3. Recepţia din punct de vedere calitativ a materialelor şi agregatelor achiziţionate;
1.4. Gestionarea documentelor ce atestă calitatea produselor, materialelor, agregatelor
etc.;
1.5. Asigurarea activităţilor de încercări mecanice;
1.6. Asigurarea verificării şi ţinerii sub control a tuturor mijloacelor de măsurare din
şantier;
1.7. Asigurarea eficienţei controlului de calitate prin verificarea, conform planificării,
a mijloacelor de măsurare;
1.8. Asigurarea bunei funcţionări a sistemelor de automatizare şi control la navele în
construcţii şi reparaţii;
1.9. Organizarea activităţii de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale din
şantier;
1.10. Urmărirea respectării şi menţinerii condiţiilor pentru protecţia mediului
înconjurător;
1.11. Participarea la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva
incendiilor.
2. Activităţi
Principalele atribuții sunt:
1. Organizează buna funcţionare a controlului tehnic de calitate executat în baza
unui program de inspecţie, pe faze tehnologice;
2. Asigură efectuarea obligatorie a probelor de verificare a parametrilor tehnici şi
a caracteristicilor funcţionale pentru a se garanta realizarea condiţiilor impuse
produsului prin documentaţie şi contract;
3. Răspunde pentru folosirea în fabricaţie numai a materialelor ce corespund
calitativ standardelor şi cerinţelor din documentaţia tehnică;
4. Verifică dacă produsele ce se predau între compartimentele productive au
avizul inspecţiei de calitate;
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5. Întocmeşte documentele de respingere a produsului (raport de neconformitate,
notă de rebut, act de constatare);
6. Urmăreşte ca produsele să se livreze numai însoţite de acte de recepţie, de
certificate de calitate, de garanţie, buletine de analiză sau documente de
certificare a calităţii produselor, conform caietelor de sarcini;
7. Întocmeşte “Raportul inspecţiei calităţii” prin care Comitetul de Direcţie este
informat asupra abaterilor privind calitatea şi în care se fac propuneri de
prevenire şi eliminare a deficienţelor;
8. Gestionează documentele cu referire la calitate precum şi documentele de
recepţie a produselor;
9. Se implică în activitatea de service propunând Comitetului de Direcţie o gamă
de servicii ce pot fi prestate;
10. Răspunde de controlul tehnic al materiilor prime, calităţii materialelor, al
pieselor şi semifabricatelor, precum şi al agregatelor aprovizionate;
11. Elaborează propuneri privind îmbunătăţirea calităţii materiilor prime,
materialelor, subansamblelor, produselor finite inclusiv a celor care fac
obiectul colaborării;
12. Controlează modul de depozitare şi conservare a materiilor prime, materialelor,
semifabricatelor şi agregatelor urmărind introducerea în fabricaţie numai a
produselor care nu s-au degradat;
13. Se ocupă de testare unor produse, materiale sau materii prime în conformitate
cu cerinţele de încadrare în standarde şi în cerinţele din documentaţia tehnică;
14. Organizează activitatea de omologare procedee de sudură şi autorizare sudori;
15. Verifică calitativ mijloacele de măsurare aprovizionate;
16. Întocmeşte şi ţine la zi, evidenţa mijloacelor de măsurare destinate deţinătorilor
şi utilizatorilor interni;
17. Elaborează programul anual şi lunar de verificări pentru mijloacele de
măsurare din şantier;
18. Se ocupă de verificarea mijloacelor de verificare reglementate şi verificarea
mijloacelor de măsurare nereglementate în conformitate cu normele în vigoare;
19. Se ocupă de verificarea mijloacelor de măsurare de la navele în construcţii noi
sau reparaţii;
20. Propune laboratoarele, aparţinând terţilor, pentru verificarea etaloanelor şi a
mijloacelor de măsurare;
21. Asigură instruirea personalului pe linie de securitate sănătate în muncă, mediu,
situaţii de urgenţă;
22. Respectă şi aplică documentele Sistemului de Management Integrat specifice
compartimentului;
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Pe linie de securitate și sănătate în muncă, SU, mediu și PSI:
2.23. Ia măsuri şi răspunde de aplicarea normelor de SSM, protecția mediului şi PSI
conform legislaţiei în vigoare pentru activitatea desfăşurată;
2.24. Controlează la toate locurile de muncă respectarea cu stricteţe a legislaţiei
securităţii şi sănătăţii muncii, protecției mediului şi situaţiilor de urgenţă;
2.25. Răspunde de efectuarea instructajului introductiv general a personalului,
conform prevederilor legale;
2.26. Întocmeşte documentele de organizare, conducere şi evidenţă a activităţii de
securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu precizările Inspectoratului Teritorial
al muncii - Inspecţia muncii şi a legislaţiei în vigoare;
2.27. Controlează, îndrumă şi participă la efectuarea instructajelor periodice, care se
desfăşoară în compartimentele din cadrul societății şi verifică fişele de SSM prin
sondaj;
2.28. Întocmeşte planul anual de măsuri şi cheltuieli pentru securitate şi sănătatea în
muncă, protecţia mediului şi situaţiile de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare;
2.29. Pe baza planului anual de activitate, efectuează controalele pe linia respectării
normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecția mediului şi situaţii de urgenţă şi
informează periodic directorul general asupra neregulilor constatate, propunând măsuri
pentru remedierea în mod operativ a acestora;
2.30. Participă la cercetarea accidentelor de muncă produse în societate asigurând
respectarea strictă a reglementărilor în vigoare;
2.31. Urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor accidentate şi spitalizate;
2.32. Organizează efectuarea expertizei de către comisiile de specialitate a locurilor de
muncă cu condiţii grele sau vătămătoare şi confirmă determinările de noxe efectuate
de laboratoarele care lucrează în asemenea condiţii;
2.33. Urmăreşte folosirea judicioasă a fondurilor alocate pentru securitatea şi sănătatea
în muncă, protecția mediului şi situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa cheltuielilor
acestora;
2.34. Întocmeşte dările de seamă privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă,
protecția mediului şi situaţii de urgenţă;
2.35. Avizează tabele şi liste cu solicitări din partea compartimentelor productive şi
compartimentelor funcţionale privind acordarea de echipament individual de protecţie,
materiale igienico-sanitare şi alimentaţie suplimentară pentru creşterea rezistenţei
organismului, verificând dacă se încadrează în normele legale;
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2.36. Avizează certificatele medicale pentru accidentele cu incapacitate temporară de
muncă.Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor
efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare;
2.37. Încheie şi ţine evidenţa convenţiilor încheiate cu întreprinderi care lucrează în
şantier, cu comandanţii/capitanii de la navele militare şi civile aflate în reparaţii, pe
linia respectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, protecția mediului şi
situaţii de urgenţă;
2.38. Asigură dotarea societății cu materiale și mijloace necesare în domeniul
securitatii şi sănătății în muncă, protecția mediului şi situaţii de urgenţă, prin mijloace
vizuale: panouri, afişe, filme, diafilme, diapozitive şi modele de echipamente de
protecţie;
2.39. Analizează şi propune conducerii măsuri privind protecţia mediului înconjurător;
2.40. Urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite şi respectarea normelor legale de
protecţie a mediului;
2.41. Întocmeşte instrucţiuni pentru securitatea şi sănătatea în muncă, protecția
mediului şi situaţii de urgenţă, pentru instructajul introductiv general/la locul de
muncă/periodic;
2.42. Participă la instructaje şi acţiuni instructiv-educative pentru prevenirea
incendiilor;
2.43. Anunţă imediat directorul general despre existenţa unor împrejurări de natură să
provoace accidente, incendii sau degradări ale mediului;
2.44. Urmăreşte respectarea Legii nr. 319/2006;
2.45. Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor;
2.46. Propune în bugetul de cheltuieli fonduri necesare organizării activităţii de
apărare împotriva incendiilor;
2.47. Organizează întreţinerea mijloacelor P.S.I. din şantier şi afişează la loc vizibil
normele de P.S.I. conform legilor în vigoare;
2.48. Organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de P.S.I. în
şantier;
2.49. Coordoneaza activitatea de ofițer de serviciu prin intermediul electricienilor de
serviciu timp de 24 de ore din 24;
2.50. Coordonează activitatea de pază la poarta unității și verifică îndeplinirea
atribuțiilor personalului de pază;
2.51. Execută controale inopinate la poartă și în incinta șantierului;
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2.52. Colaborează cu organizatțile specializate pentru întocmirea documentaţiilor și
studiilor necesare pentru obținerea autorizaţiei de mediu pentru societate.

3. Relaţii
3.1. Ierarhice
•

este subordonat directorului tehnic

3.2. Funcţionale
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

cu directorul tehnic-transmite planul de măsuri şi cheltuieli pentru securitatea
şi sănătatea în muncă, protecția mediului şi situaţii de urgenţă
cu compartimentul Producție
cu compartimentul Control Intern
cu compartimentul Marketing, Aprovizionare, Comtracte, Devize
cu toate compartimentele din cadrul şantierului cărora le transmite:materiale
documentare pentru securitatea şi sănătatea în muncă, protecția mediului şi
situaţii de urgenţă, materiale de propagandă, instrucţiuni pe linie de securitate
şi sănătate în muncă
cu clienţii şi reprezentantul echipajelor navelor în construcţie şi reparaţie
Socitățile de Clasificare
cu Direcţia Regională de Metrologie Legală
cu Inspectoratul Teritorial al muncii - Inspecţia muncii.
cu Agenţia de Protecţia Mediului Constanţa
cu Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa
cu Brigada de Pompieri
cu şantierele navale - serviciile interne omoloage;

3.2. De control
•

asupra tuturor compartimentelor societăţii în domeniul său de activitate.

Capitolul 3. Compartimente subordonate directorului economic
C.1. Compartiment Financiar Contabilitate
Compartimentul Financiar Contabilitate este compartimentul prin care se realizează
gestiunea şi controlul patrimoniului şantierului şi rezultatelor obţinute ca urmare a exploatării
acestui patrimoniu.
1. Obiective
1. Cunoaşterea în ansamblu a activităţii economice din punct de vedere contabil;
2. Determinarea costurilor producţiei, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor financiare;
3. Stabilirea rentabilităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor executate;
4. Asigurarea îndepliniri sarcinilor ce revin societăţii în domeniul financiar, organizarea şi
conducerea evidenţei contabile pentru următoarele operaţiuni financiare:
a) înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor;
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b) contabilizarea sintetică şi analitică pentru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conturile de împrumuturi pe termen lung şi mediu;
conturile de credite bancare pe termen scurt;
conturile de imobilizări financiare;
conturile de furnizori şi clienţi;
conturile privind drepturile de personal şi conturi asimilate;
conturile de asigurări sociale, protecţie socială;
conturile privind decontările cu bugetul referitor la TVA, impozit pe
salarii, fonduri speciale, alte datorii şi creanţe privind bugetul statului;
conturile de debitori şi creditori diverşi;
conturile trezoreriei privind încasările în numerar.

5. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului conturilor de producţie,
calculul drepturile salariale şi alte drepturi băneşti, întocmirea documentaţiei necesare
pentru obţinerea creditelor bancare, întocmirea decontului de TVA, păstrarea şi
arhivarea tuturor documentelor justificative care stau la baza întocmirii notelor contabile
ce aparţin compartimentului financiar.
2. Activităţi
Principalele atribuții sunt:
1. Ţine evidenţa post calcul;
2. Ţine evidenţa mijloacelor fixe;
3. Ține evidenţa producţiei marfă obţinută şi vândută;
4. Întocmeşte semestrial bilanţul;
5. Stabileşte rezultatele economice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale ale
şantierului;
6. Ţine evidenţa contabilă a mişcării materialelor din gestiune;
7. Calculează costul efectiv al produselor executate şi serviciilor prestate;
8. Întocmeşte notele de decontare a materialelor;
9. Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte
definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii;
10. Exercită potrivit legii controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea şi
oportunitatea operaţiunilor;
11. Planifică fondul de amortizare a mijloacelor fixe;
12. Verifică lunar prin sondaj existenţa stocurilor de materiale şi materii prime în
magazii;
13. Ţine evidenţa formularelor cu regim special;
14. Organizează arhiva documentelor cu regim special;
15. Ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică la:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intrarea, ieşirea şi mişcarea mijloacelor fixe;
uzura şi omologarea mijloacelor fixe;
intrarea valorilor materiale primite de la furnizori;
ieşirea valorilor materiale prin consumuri de producţie şi livrarea la terţi;
transferările între gestiuni;
obiectele de inventar;
materialele primite în custodie;
cheltuielile pentru investiţii;
cheltuielile pentru transportul şi aprovizionarea materialelor;
deconturile privind asigurările sociale;
cheltuielile generale ale şantierului şi repartizarea acestora.

16. Întocmeşte documentaţie pentru contracte de credit;
17. Întocmeşte documentaţie scrisoare de garanţie bancară;
18. Întocmeşte documentaţie bonificaţie de dobândă;
19. Întocmeşte fişe de cont conform legislaţiei economice în vigoare;
20. Întocmeşte ordine de deplasare, le primeşte şi le verifică;
21. Verifică deconturile de cheltuieli;
22. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli;
23. Întocmeşte planul costurilor de producţie;
24. Întocmeşte decont TVA;
25. Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi de la, respectiv la persoane fizice şi juridice;
27. Întocmeşte statele de plată şi ţine evidenţa salariilor şi altor drepturi băneşti;
28. Asigură pe plan financiar fondurile necesare desfăşurării activității;
29. Efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor economici şi financiari: capacitate
de plată, rentabilitate, solvabilitate, lichiditate etc.;
30. Ţine evidenţa furnizorilor, clienţilor şi debitorilor;
31. Respectă şi aplică documentele Sistemului de Management Integrat specifice
compartimentului.
3. Relaţii
3.1. Ierarhice
•

este subordonat directorului economic.

3.2. Funcţionale
•
•
•
•

cu toate compartimentele din şantier;
cu Administraţia Financiară Mangalia;
cu D.G.A.F.P Constanta;
cu Curtea de Conturi
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C.2. Marketing, Aprovizionare, Contracte, Devize
1. Obiective
1. Studierea pieţei pentru produse şi servicii;
2. Încheierea contractelor de desfacere a produselor şi serviciilor cu beneficiarii.
3. Gestionarea tuturor contractelor şi documentelor contractuale pentru produsele şi
serviciile furnizate de şantier, până la ducerea la îndeplinire a tuturor obligaţiilor
contractuale;
4. Perfectarea formalităţilor cu subcontractori serioşi cu care să se încheie contracte
pentru lucrări de colaborare la preţuri avantajoase;
5. Planificarea şi realizarea aprovizionării materiale a şantierului în concordanţă cu
necesităţile planului de producţie;
6. Asigurarea îndeplinirii sarcinilor contractuale ale şantierului cu privire la
aprovizionarea cu materii prime, materiale, combustibili, utilaje, instalaţii şi piese de
schimb din ţară;
7. Elaborarea planului anual de achiziții, desfăşurarea lui pe luni și urmărirea realizării
acestuia;
2. Activităţi
Principalele atribuții sunt:
1. Preluarea de la compartimentul Pregatirea Fabricatiei a necesarului de manoperă şi
materiale pentru produsele şi serviciile solicitate de clienţi pentru întocmirea
antecalculaţiilor de preţ;
2. Prelucrarea de la compartimentul Financiar Contabilitate a valorii materiilor prime şi
materialelor aflate în stoc;
3. Colaborarea cu Căpitănia Portului, Societăţi de Clasificare, Direcţia Generală a
Vămilor, societăţi de asigurare, pentru rezolvarea problemelor societăţii;
4. Actualizarea periodică a preţurilor unitare de materii prime şi materiale și întocmirea
antecalculaţiilor de preţ în condiţiile de eficienţă economică;
5. Reanalizează preţul de execuţie rezultat în urma negocierilor, pe care îl comunică
compartimentului pregătirea fabricaţiei pentru încadrarea în costuri;
6. Analizează lunar costurile de producţie marfă împreună cu compartimentul financiar
contabilitate;
7. Respectă prevederile documentelor Sistemului de Management Integrat pentru
asigurarea calităţii produselor;
8. Cercetează piaţa în domeniul de activitate al şantierului pentru produsele și serviciile
oferite;
9. Întocmeşte oferte pentru desfacerea produselor şi serviciilor;
10. Studiază propunerile de contract venite din partea potenţialilor clienţi;
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11. Perfectează contractele şi documentele contractuale de vânzare (inclusiv prestările de
serviciu) ale şantierului cu beneficiarii;
12. Gestionează contractele de vânzare încheiate pentru produsele şi serviciile furnizate
de şantier urmărind îndeplinirea sarcinilor contractuale;
13. Raportează directorului general, prin directorul economic, orice abatere de la
clauzele contractuale;
14. Facturează produsele şi serviciile executate de şantier;
15. Lansează comanda internă;
16. Valorifică deşeurile şi a alte resurse materiale devenite disponibile prin emiterea de
oferte către potenţialii cumpărători;
17. Urmăreşte dacă se respectă termenele contractuale de asigurare a materialelor de
către client pentru materialele care intră în sarcina acestuia;
18. Întocmeşte toată corespondenţa şi documentele necesare pentru încheierea şi
derularea contractelor cu subcontractori;
19. Transmite extrase din contracte la toate compartimentele interesate;
20. Ia măsuri pentru rezolvarea problemelor legate de nerespectarea termenilor
contractuali atât de către subcontractori, de către clienţi cât şi de şantier;
21. Urmăreşte ca facturile pentru lucrările executate prin colaborare de către
subcontractori să fie verificate din punct de vedere al corectitudinii şi al prevederilor
contractuale;
22. Perfectarea formalităţilor de import şi de export;
23. Aprovizionarea cu materii prime, materiale, subansambluri, echipamente şi piese de
schimb necesare procesului de producţie şi funcţionării şantierului, respectând
legislaţia în vigoare şi reglementările aplicabile;
24. Contractarea materialelor conform prescripţiilor tehnice şi condiţiilor de calitate
prevăzute în documentaţia tehnică, în care scop emite cerere de ofertă la cel puţin trei
furnizori, analizează ofertele primite şi emite comandă fermă furnizorului care a avut
oferta cea mai convenabilă din punct de vedere al raportului calitate preţ;
25. Participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi materialelor
aprovizionate;
26. Ţine evidenţa stocurilor din depozite pentru preîntâmpinarea formării stocurilor
supranormative şi propune măsuri de reducere a acestor stocuri prin utilizarea lor la
alte produse aflate în fabricaţie sau valorificarea prin vânzare;
27. Răspunde de respectarea disciplinei contractuale în ce priveşte cantitatea, calitatea,
termenele de livrare, preţul etc.;
28. Pune la dispoziţia conducerii datele necesare acţionării în judecată sau la arbitraj a
furnizorilor, în caz de nerespectare de către aceştia a obligaţiilor contractuale;
29. Rezolvă împreună cu compartimentul Control Tehnic de Calitate reclamaţiile
referitoare la calitatea materiilor prime şi materialelor aprovizionate;
30. Avizează contractele de aprovizionare;
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31. Respectă normele de securitate şi sănătate în muncă, protectia mediului şi P.S.I. la
operaţiunile de descărcare şi încărcare a materialelor şi agregatelor;
32. Urmăreşte ca facturile pentru materialele aprovizionate şi intrate în magazii să fie
verificate din punct de vedere al corectitudinii şi al prevederilor contractuale şi le
predă la compartimentul financiar contabilitate;
33. Se ocupă de perfectarea formalităţilor vamale şi a documentelor necesare pentru
importul materialelor şi echipamentelor;
34. Participă la recepţia materialelor şi echipamentelor venite din import;
35. Se ocupă de perfectarea formalităţilor vamale şi a documentelor necesare pentru
livrarea la export a produselor;
36. Urmăreşte realizarea ritmică şi integrală a planului lunar de achiziție.

3. Relaţii
3.1. Ierarhice
•

este subordonat directorului economic

3.2. Funcţionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cu compartimentul de Control Tehnic de Calitate
cu Oficiul juridic
cu compartimentul Producţie, Mentenanță
cu compartimentul Pregătirea Fabricaţiei, Mobilizare
cu compartimentul Financiar-Contabilitate
cu clienţii şi potenţialii clienţi
cu subcontractorii
cu Căpitănia Portului
cu Societăţile de Clasificare
cu organele vamale
cu societăţile de asigurări;
cu compartimentul Management Integrat.
PARTEA A 3-A
Dispoziții finale

1. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare este elaborat în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 a societăților comerciale și a actului constitutiv al societății.
2. Compartimentele societății sunt direct răspunzătoare de conținutul, corectitudinea și
legalitate informațiilor conținute de prezentul Regulament de Organizare și
Funcționare.
3. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare prin Hotărarea
Consiliului de Administrație al Șantierului Naval Mangalia S.A.
4. După intrarea în vigoare a prezentului Regulament, orice alte acte, dispoziții sau

instrucțiuni contra prevederilor sale își încetează valabilitatea.
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