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PARTEA I  -  DISPOZIŢII GENERALE 
 

CAPITOLUL  I  -   GENERALITĂŢI 
 
 

1.1. ROLUL  

 

Art.1 SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI   aplică politica de închidere a minelor, asigurând 
managementul activităţii prin atribuirea contractelor de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia 
în vigoare pentru toate elementele componente (conservare, proiectare, închidere subterană, 
ecologizare, monitorizare, valorificarea materialelor recuperate, asistenţă tehnică) inclusiv pentru 
situaţii neprevăzute (calamităţi), urmărirea implementării proiectelor inclusiv în faza de monitorizare 
postînchidere, utilizarea eficientă a resurselor , corelarea periodică a legislaţiei cu celelalte domenii de 
activitate cu care se vine în contact şi nu în ultimul rând asigurarea unui dialog permanent cu 
comunitatea. 
 

1.2. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA 

 
 

Art. 2. Denumirea 
( 1 ) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială de Conservare şi Închidere 

a Minelor  CONVERSMIN  - S.A. , denumită în continuare S.C.  CONVERSMIN  – S.A. 
( 2 ) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la societate, 

denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele 
"S.A.", de capitalul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerţului, de codul  unic de 
înregistrare şi sediul social. 

 
 

Art. 3. Forma juridică  
S.C. CONVERSMIN  – S.A. este persoană juridică română cu capital integral de stat, acţionar 

unic statul român prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, având forma juridică de 
societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu 
actul  constitutiv. 
 

 
Art. 4. Sediul 

( 1 ) Sediul S.C. CONVERSMIN  – S.A. este în România, municipiul Bucureşti , str. Mendeleev nr. 
36-38 , sectorul 1. 

( 2 ) Sediul S.C. CONVERSMIN  – S.A. poate fi mutat în altă localitate din România, în baza 
hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii. 

( 3 ) S.C. CONVERSMIN  – S.A. poate avea subunităţi fără personalitate juridică sau filiale 
situate în oricare localităţi din ţară sau din străinătate. 

( 4 ) S.C. CONVERSMIN  – S.A. are in componenta sediile secundare din anexa nr. 1 la actul 
constitutiv. 
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Art. 5. Durata 

Durata S.C. CONVERSMIN  – S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în 
registrul comerţului. 

 
 

1.3. SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SURSE DE FINANŢARE 

 
Art. 6. Scopul 

Scopul S.C. CONVERSMIN  -S.A. este efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de lucrări de 
conservare şi închidere a minelor subterane şi monitorizarea lor după închidere. 

 
 

Art.7. Obiectul de activitate 
 

Domeniul principal de activitate a S.C. CONVERSMIN  - S.A. este de activități de servicii anexe 
pentru extracția mineralelor, grupa 099 conform actualizării Clasificării activităţilor din economia 
naţională aprobată prin Ordinul Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 293 / 03.05.2007. 

 
A. Activitatea principală: 
0990 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
 
B. Activităţi secundare: 
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 
0129 Cultivarea altor plante permanente 
0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere    
0220 Exploatarea forestieră 
0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 KJ/KG) 
0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 KJ/KG) 
0710 Extracţia minereurilor feroase  
0721 Extracţia minereurilor  de uraniu şi toriu 
0729 Extracţia altor minereuri  neferoase 
0893 Extracţia sării 
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 
3312 Repararea maşinilor 
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deşeurilor periculoase 
3821 Tratarea şi diminuarea deşeurilor nepericuloase 
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 
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4291 Construcţii hidrotehnice  
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 
4311 – Lucrări de demolare a construcţiilor  
4312 Lucrări de pregătire a terenului 
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 
4321 Lucrări de instalaţii electrice 
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire si de aer condiţionat 
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
4331 Lucrări de ipsoserie 
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor  
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 
5210 Depozitări 
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale nca 
6420 Activităţi ale holdingurilor 
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor)birourilor administrative centralizate 
7111 Activităţi de arhitectură 
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării. 
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management. 
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 
7211 Cercetare – Dezvoltare  în  Biotehnologie 
7219 Cercetare – Dezvoltare  în alte ştiinţe naturale şi inginerie 
7220 Cercetare – Dezvoltare   în ştiinţe sociale şi umaniste 
7320 Activităţi de studiere a pieţei  şi de sondare a opiniei publice 
7410 Activităţi de design specializat 
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice nca. 
8129 Alte activităţi de curăţenie 
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi nca 

 
 

Art.8. Surse de finanţare 
(1) Sursele de finanţare ale S.C. CONVERSMIN  S.A. se  constituie din : 

1. Sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Turismului, pentru realizarea lucrărilor cuprinse în Programul anual de conservare, închidere, 
reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere a obiectivelor miniere, denumit în continuare 
program anual; 

2. Veniturile proprii realizate din lucrările şi serviciile desfăşurate şi anume : 
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a) venituri rezultate din activitatea de valorificare a dependinţelor şi anexelor 
tehnologice (active, utilaje, instalaţii, echipamente), prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 
632/1999, şi a deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice reciclabile, provenite de la minele şi 
carierele la care a fost aprobată de către Guvern închiderea definitivă, venituri care vor fi convenite cu 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în condiţiile legii; 

b) venituri realizate din contractarea şi executarea de lucrări, finanţate prin 
programe şi proiecte financiare încheiate pe baza acordurilor dintre statul român şi organisme 
internaţionale; 

c) venituri realizate din contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize 
tehnice în domeniul activităţilor de închidere, reconstrucţie ecologică, activităţi postînchidere şi 
activităţi monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere ; 

d) venituri din realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice; 
3. Alte surse legal constituite . 

 
(2) S.C. CONVERSMIN  S.A. va urmări, potrivit obiectului său de activitate, asigurarea resurselor 
financiare pentru realizarea programului anual. 

 
Art.9. (1) S.C. CONVERSMIN  S.A. propune, potrivit strategiei Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Turismului şi supune aprobării acestuia, eşalonarea lucrărilor din cadrul programul anual. 

(2) În termen de 30 de zile de la data aprobării programului anual, Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Turismului încheie un contract cu S.C. CONVERSMIN  S.A.  pentru realizarea lucrărilor 
cuprinse în programul anual. 

(3) S.C. CONVERSMIN  S.A. poate executa lucrări şi presta servicii, altele decât cele precizate în 
programul anual, în nume propriu sau cu terţi. Costurile activităţii proprii pentru realizarea lucrărilor 
cuprinse în proiectele tehnice vor fi prevăzute în devizele generale ale lucrărilor contactate sau prin 
contractele de lucrări şi servicii cu terţii . 

(4) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale lucrărilor incluse în programul prevăzut 
la alin. ( 1 ) se face în condiţiile legii. 
 
 

1.4. CAPITALUL SOCIAL , ACŢIUNILE 

 
Art. 10. Capitalul social 

( 1 ) Capitalul social al S.C. CONVERSMIN  – S.A. subscris şi vărsat este de 500.000 lei, împărţit 
în 50.000 acţiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare. 

( 2 ) Capitalul social este subscris de statul român în calitate de acţionar unic, până la 
transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, 
în condiţiile legii. 

( 3 ) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art.136 alin. ( 4 ) din 
Constituţie şi la art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia . 

( 4 ) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului reprezintă statul ca acţionar unic la S.C. 
CONVERSMIN  – S.A. şi exercită toate drepturile ce decurg din această calitate . 
 
Art. 11. Acţiunile 

( 1 ) Acţiunile S.C. CONVERSMIN  – S.A. sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele 
prevăzute de lege. 

( 2 ) S.C. CONVERSMIN  – S.A. va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru 
numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul său 
. 
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Art. 12. Reducerea sau majorarea capitalului social 

( 1 ) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. 

 
 

Art. 13. Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni 
( 1 ) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul 

la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organismele de 
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispoziţiilor legale şi prevederilor 
prezentului act constitutiv, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de actul constitutiv.  

 ( 2 ) Drepturile şi obligaţiile ce decurg din acţiuni urmează regimul juridic al acţiunilor în cazul 
trecerii lor în proprietatea altor persoane . 

( 3 ) Obligaţiile S.C. CONVERSMIN  - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar 
acţionarii răspund în limita capitalului social subscris. 

( 4 ) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie 
transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea 
drepturilor rezultând din acţiuni.  

( 6 ) Patrimoniul S.C. CONVERSMIN  - S.A.  nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii 
personale ale acţionarilor. 
 
Art. 14. Cesiunea acţiunilor 

( 1 ) În orice raporturi cu S.C. CONVERSMIN  – S.A. aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un 
singur proprietar. 
( 2 ) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau între aceştia şi terţi se face în 
condiţiile şi cu procedura prevăzute în lege . 
 
 

1.5. PRINCIPII 

 
 
Art.15. Principiile care stau la baza activităţii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI sunt : 

a) îmbunătăţirea continuă a eficienţei sistemului de management al calităţii , mediului şi 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

b) transparenţa decizională  în toate domeniile sale de activitate; 
c) coerenţa şi stabilitatea; 
d) colaborarea cu partenerii sociali 
e) perfecţionarea continuă; 
f) tratamentul egal faţă de toţi salariaţii 
g) asigurarea de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate 
h) asigurarea de condiţii de securitate şi sănătate în muncă. 
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CAPITOLUL  II  -  SISTEMUL DE MANAGEMENT 
 
 

2.1. CONDUCEREA SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  

 
Art.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor sale SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  are ca 
structură un colectiv central cu sediul în Bucureşti , două sucursale,  cinci puncte de lucru, şi două 
laboratoare de analize fizico – chimice : 

- Sucursala Deva – mun. Deva; 
- Sucursala Baia - Mare: – mun. Baia – Mare; 
- Punct de lucru Ploieşti – mun. Ploieşti; 
- Punct de lucru Oraviţa – oraşul Oraviţa; 
- Punct de lucru Petroşani – mun. Petroşani; 
- Punct de lucru Vatra - Dornei – oraşul Vatra – Dornei; 
- Punct de lucru Târgu Jiu – mun. Târgu Jiu . 
- Punct de lucru Laborator Vatra Dornei - localitatea Iacobeni 
- Laborator Deva - Bolcana 

 
Art.2. SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  are în componenţă  organe de conducere, organe ale 
administraţiei, organe de control : 
1.) ORGANELE DE CONDUCERE : Adunarea Generală a Acţionarilor; 
2.) ORGANE ALE ADMINISTRAŢIEI : Consiliul de Administraţie; 
3.) ORGANE DE CONTROL : Comisia de Cenzori.  

 
 

2.2. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 
 
 Art.3. Reprezentarea 

( 1 ) În perioada în care statul este acţionar unic la S.C. CONVERSMIN  – S.A., interesele acestuia 
în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Turismului.  

( 2 ) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de trei 
( 3 ) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi si revocaţi prin ordin al 

Ministrului Economiei. 
 

Art.4. Atribuţiile adunării generale a acţionarilor 

 ( 1 ) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al S.C. CONVERSMIN  – S.A.,  
care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei economice. 

( 2 ) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. Când actul constitutiv 
nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societăţii şi în localul ce se va indica în convocare. 

 ( 3 ) Pentru activitatea depusă, reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor au 
dreptul la o indemnizaţie . 

( 4 ) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii : 
a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi 

restructurare economico – financiară a S.C. CONVERSMIN  – S.A. ; 
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b) discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administraţie, de cenzori după caz, de auditorul financiar independent  
si fixează dividentul; 

c) alege si revoca membrii consiliului de administraţie şi cenzorii;  
d) numeşte sau demite auditorul financiar si fixează durata contractului de audit 

financiar; 
e) fixează renumeraţia cuvenita, pentru exerciţiul in curs, membrilor consiliului de 

Administraţie  si cenzorilor; 
f) se pronunţă asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a 

directoratului;  
g) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate, pe 

exerciţiul financiar următor; 
h) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau  mai multor unităţi ale 

societăţii; 
i) fixează limitele generale ale tuturor renumeraţiilor si a oricăror alte avantaje ce 

pot fi acordate de consiliul de Administraţie  al societăţii,  in  conformitate cu prevederile  
art. 15318 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată;  

 ( 5 ) Pentru atribuţiile prevăzute la alin. ( 4 ) lit. c), e), g), h) şi i) adunarea generală 
ordinară a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii unui mandat special de la 
organul care l-a numit.  

 ( 6 ) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de cate ori este 
necesar a se lua o hotărâre pentru: 

a) schimbarea formei juridice a societăţii;  
b) mutarea sediului societăţii; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentante 

sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; 
e) majorarea capitalului social; 
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 
g) fuziunea cu alte societăţi a societăţii; 
h) dizolvarea anticipata a societăţii; 
i) conversia acţiunilor dintr-o categorie in cealaltă; 
j) conversia unei categorii de obligaţiuni in alta categorie sau in acţiuni; 
k) emisiunea de obligaţiuni; 
l) aproba asocierea in vederea construirii de noi societăţi comerciale sau participarea 

cu capital la alte societăţi comerciale; 
m)  hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursa, vânzarea si tranzacţionarea pe 

piaţă a acţiunilor proprii; 
n) aprobă vânzarea, închirierea, asocierea in participaţiune, aportul la capitalul social 

al unei societăţi comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului având ca obiect activele  
societăţii comerciale, in sensul definirii acestora din legislaţia in domeniul privatizării societăţilor 
comerciale;  

o) numeşte directorul general al S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti; 
p) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care 

este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; 
( 7 ) Pentru atribuţiile prevăzute la alin.(6) lit. a), b), c), e), f), g), h), i), j), n) si k), adunarea 

generala extraordinara a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât in urma obţinerii unui mandat 
special de la organul care l-a numit. 

 
Art.5.Convocarea adunării generale a acţionarilor 
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(1)  Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare 

generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.  

(2) Adunarea generală a acţionarilor  se convoacă  ori de câte ori va fi necesar de către consiliul 
de administraţie. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în 
Monitorul  Oficial  al României  Partea a IV –a. 

(3) Convocarea  se publică în „Monitorul Oficial”  al României Partea a IV-a  şi în unul din ziarele  de largă 
răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii  sau din cea mai apropiată localitate. 

(4) Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale 
electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data ţinerii adunării la adresa acţionarului înscris în registrul acţionarilor.  Schimbarea adresei nu poate  fi opusă 
societăţii, dacă nu  i-a fost comunicată în scris de acţionar. 

(5) Convocarea va cuprinde locul şi data Adunării Generale a Acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea 
explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. 

(6) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menţiona că lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.  

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa 
cuprindă textul integral al propunerilor. 

(8) Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau la o altă adresă indicată  în convocare. 
(9) Membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să participe la şedinţele Adunării Generale  ale Acţionarilor 

(10)  Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. 
(11)  Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an în cel mult cinci luni de la 

încheierea exerciţiului financiar, pentru  examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi 
pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul în curs. 
 
Art.6. Desfăşurarea şedinţelor adunării generale a acţionarilor 

 
 (1)  Adunarea  Generala a Acţionarilor va fi deschisă de  către Preşedintele Consiliului de administraţie. Adunarea 

Generală a Acţionarilor numeşte un secretar, care va  verifica lista de  prezenţă a acţionarilor, va întocmi procesul verbal şi 
va îndeplini toate formalităţile  cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea şedinţei. 

(2)  Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor va fi semnat de persoana care a prezidat 
şedinţa şi de secretar. Procesul verbal  se va scrie apoi într-un registru sigilat şi parafat. La procesul 
verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor. 

 
Art.7. Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor si comunicarea 
hotărârilor acesteia 

 
(1) Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se iau prin vot deschis. 
(2) Votul secret este obligatoriu pentru  numirea sau revocarea membrilor Consiliului de 

Administraţie şi a auditorilor interni, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la 
răspunderea   membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii. 

(3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezenta a cel 
puţin o pătrime din numărul total de acţionari cu drept de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare 
se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 

(4) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima 
convocare, prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar 
la convocările următoare, prezenta acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de 
drepturi de vot. 

(5) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al 
societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, 
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divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin doua treimi din drepturile de vot 
deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 

(6) Hotărârile luate de Adunările Generale ale Acţionarilor în limitele legii şi ale  actului constitutiv, sunt obligatorii 
chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la Adunarea Generală a Acţionarilor sau care au votat împotriva. 

(7)  Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la 
oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al Român iei, 
Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de mai sus. 

(8) Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor  se comunică persoanelor sau sucursalelor după 
caz, în copie sau în extras şi este obligatorie. 

(9) Registrul special şi hotărârile emise de Adunarea Generală a Acţionarilor  au regimul 
de arhivare potrivit legii şi se vor păstra în mod corespunzător în arhiva societăţii. 
 
 

2.3. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  

 
 Art.8.Organizare 

( 1 ) S.C. CONVERSMIN  – S.A. este administrată în sistem unitar de către un consiliu de 
administraţie compus din 5 membri. 

( 2 ) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi si revocaţi in baza  ordinului  ministrului 
Economiei, Comerţului şi Turismului emis  in acest sens pentru  reprezentanţii statului in adunarea 
generala a acţionarilor. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioada de 4 ani. 

(3) Membrii consiliului de administraţie vor putea fi  revocaţi de către adunarea generala 
ordinara a acţionarilor, conform legii. 

(4) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor  administratori, consiliul de administraţie 
procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a 
acţionarilor. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi  egală cu 
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. 

(5) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc pe care îl stabileşte, 
ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 luni. 

(6) Şedinţele consiliul de administraţie vor fi convocate după cum urmează: 
- de către preşedintele consiliului de administraţie ori de câte  ori este necesar dar cel puţin 

odată la 3 luni 
- de către 2 dintre membrii săi. 
(7) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie, odinea de zi şi materialele ce 

urmează a fi supuse dezbaterii în şedinţă, vor fi comunicate administratorilor cu suficient timp înainte 
de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. 

(8) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie, va fi transmisă fiecărui 
administrator în scris prin fax sau prin poşta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale 
permise de comunicare, la adresa sau numărul de fax al respectivului administrator.  Fiecare 
administrator este obligat să anunţe societatea în scris prin fax sau prin poşta electronică sau prin 
intermediul altor mijloace legale permise de comunicare  cu privire la modificarea adresei /sau a 
numărului  de fax,  dacă acestea nu au fost comunicate în scris de către administrator. 

(9) Convocarea pentru întrunirea  consiliului de administraţie va cuprinde: data, şi locul unde se 
va ţine şedinţa. 

(10) Şedinţele consiliului de administraţie pot avea loc şi prin intermediul mijloacelor 
electronice de comunicare (inclusiv prin conferinţe telefonice sau video - conferinţe). 

(11) Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în caz de 
urgenţă şi cu condiţia ca hotărârile adoptate să fie ratificate la următoarea şedinţă  de membrii 
absenţi. 
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(12) Directorii  şi cenzorii sau după caz auditorii interni  pot fi convocaţi  la orice  întrunire a 
consiliului de administraţie, întruniri  la care aceştia sunt obligaţi să participe . Ei nu au drept de vot , 
cu excepţia directorilor care sunt şi administratori. 

(13) Consiliul de administraţie hotărăşte în legătură cu probleme privind activitatea societăţii, 
cu excepţia celor care potrivit legii sau actului constitutiv sunt date în competenţa altor persoane sau 
organe. 

(14) Consiliul de administraţie este prezidat de  preşedinte, iar în cazul în care preşedintele se 
află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate, 
consiliul de administraţie  poate însărcina  pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de 
preşedinte. 

(15) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate îndeplini si funcţia de director general al 
societăţii. 

(16) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din 
afara acestuia. 

(17) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din membrii ai 
consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.. 

(18) Dezbaterile şi deliberările se consemnează în procesul verbal al şedinţei care se scrie într-
un registru  sigilat şi parafat de  preşedintele Consiliului de Administraţie. Procesul verbal  al şedinţei va 
cuprinde: numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi 
opiniile separate. Procesul verbal se semnează de toţi membrii  consiliului de  administraţie şi de 
secretar. 

(19) Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea 
acestuia, care se semnează de către preşedinte. 

(20) Registrul special şi hotărârile emise de Consiliul de Administraţie au regimul de arhivare 
potrivit legii şi se vor păstra în mod corespunzător în arhiva societăţii. 

(21) Prin hotărâre, consiliul de administraţie, în condiţiile legii deleagă conducerea societăţii 
către directorul general. Directorul general reprezintă societatea în raport cu terţii. 

(22) Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi cenzorilor,  la 
cererea acestora, toate documentele societăţii. 

(23) Administratorii societăţii nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele de 
afaceri ale societăţii la care au acces. Această obligaţie  le revine şi după încetarea mandatului  de 
administrator, timp de 2 ani. 

(24) Administratorii societăţii işi vor exercita mandatul cu  prudenţă şi  diligenţa unui bun 
administrator , în interesul companiei. 

(25) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispoziţiile legale referitoare la 
mandat precum şi de cele speciale prevăzute de legea 31/1990. Administratorii sunt solidar 
răspunzători  faţă de societate pentru :  

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; 
- existenţa reală a dividendelor plătite; 
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale ; 
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul  constitutiv le impun. 
(26) Nu pot avea calitatea de membrii ai consiliului de administraţie persoanele care potrivit 

legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, 
uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită,  pentru infracţiunile 
prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei  sau cele prevăzute de Legea nr. 31/1990. 

(27) Administratorii vor fi asiguraţi pentru răspundere profesională, în condiţiile legii 
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Art.9. Atribuţiile Consiliului De Administraţie   

(1) Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii: 
a) Stabilirea direcţiilor principale de activitate şi  dezvoltare ale societăţii. 
b) Stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare. 
c) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărârilor acesteia; 
d) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei. 
e) Elaborează regulamentul său de organizare şi funcţionare; 
f) Încheie acte  juridice prin care societatea sa dobândească, sa înstrăineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa 

constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul sau, cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, atunci când legea 
impune aceasta condiţie. 

g) numeşte, suspendă sau revocă directorul general al S.C. CONVERSMIN  – S.A., aprobă 
delegarea de competenţă pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea S.C. 
CONVERSMIN  – S.A. în vederea executării operaţiunilor acesteia, şi avizează numirea, suspendarea sau 
revocarea directorilor, respectiv a directorilor executivi din cadrul S.C. CONVERSMIN  – S.A. ;  

h)  Stabileşte remuneraţia directorului general în limitele fixate de Adunarea Generală a 
Acţionarilor şi reprezintă operatorul economic la încheierea contractului de mandat; 

i) Stabileşte negocierea si încheierea Contractului Colectiv de Munca prin mandatarea 
directorului general. 

j) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului 
general. 

k) Aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare şi investiţii; 
l) Aprobă politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea şi sănătatea în muncă, 

potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
m)  Poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membrii ai consiliului  şi 

însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii 
precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor. Comitetele vor înainta 
consiliului în mod regulat,  rapoarte asupra activităţii lor.  

n)  Supune anual adunării generale a acţionarilor  în termen de 90 de zile de la  încheierea 
exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, situaţiile financiare anuale pe anul 
precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 
al societăţii. 

o) Va convoca adunarea generala a acţionarilor, dacă constată că în urma unor pierderi, 
stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca 
diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acestora, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din 
valoarea capitalului social subscris pentru dizolvarea societăţii.  

p) Convoacă adunarea generală  a acţionarilor  ori de câte ori este necesar. 
q) Stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a 

creditelor comerciale pe termen scurt si mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor. 
r) Rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală  a acţionarilor; 
s) Prezintă  cenzorilor sau auditorului financiar extern, cu cel puţin  30 de zile înainte de ziua 

stabilită  pentru şedinţa adunării generale a acţionarilor,  situaţia financiară anuală  pentru exerciţiul 
financiar precedent, însoţită de raportul lor şi documentele justificative.  

t) Va solicita Oficiului Registrului Comerţului înregistrarea numirii directorilor, precum şi a 
oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor şi publicarea acestor date în 
Monitorul Oficial al României Partea a IV – a. 

u) Este obligat ca în termen de 15 zile de  la data  de la data adunării generale  a acţionarilor, să 
depună la  registrul comerţului, copii  pe suport de hârtie şi în formă  electronică  sau numai în formă 
electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, ale situaţiilor financiare anuale, însoţite de 
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raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari , precum şi procesul verbal  al 
adunării generale a acţionarilor, în condiţiile  prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 
republicată. Un anunţ prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat  în Monitorul Oficial 
al României Partea a IV –a  pe cheltuiala societăţii. 

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

w) Stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului S.C. CONVERSMIN  – S.A., 
conform structurii organizatorice aprobate; 

x) Stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală 
a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limitele competenţelor pentru care a primit mandat; 

y) Stabileşte plafoane valorice şi competenţele de efectuare a cheltuielilor; 
z) Membrii consiliului de administraţie sunt obligaţi sa participe la adunările generale ale 

acţionarilor. 
aa) Adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea societăţii, cu excepţia celor care sunt de 

competenţa adunării generale  a acţionarilor. 
 

(2)  Atribuţiile consiliului de administraţie prevăzute la alin (1) litera a ) – d) nu pot fi delegate 
directorilor. De asemenea nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de 
administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, respectiv: 

-  mutarea sediului societăţii; 
- schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
- majorarea capitalului social 

 
2.4. CENZORII 

 

Art.10. ( 1) Gestiunea S.C. CONVERSMIN  – S.A. este controlată de acţionari, de 3 cenzori şi un cenzor 
supleant care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie 
expert contabil. 

(2) Cenzorii au obligaţia să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă situaţiile 
financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă aceste sunt ţinute regulat, dacă 
evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut  conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi 
prezentarea  situaţiilor financiare; 

(3) Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea sunt 
însoţite de raportul cenzorilor; 

(4) Cenzorii vor aduce la cunoştinţă membrilor consiliului de administraţie neregulile în 
administraţie  şi încălcările dispoziţiilor legale  şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată 
iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţă adunării generale a acţionarilor. 

(5) Sunt incompatibile  cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidenţa prevederilor 
legii 31/1990  cu modificările şi completările ulterioare republicată. 

(6) Cenzorii sunt obligaţi de asemenea: 
- să ia parte la adunările generale extraordinare şi ordinare ale acţionarilor, urmărind inserarea în 
ordinea de zi a propunerilor  pe care le vor considera necesare. 
- să vegheze  ca dispoziţiile legii  ale contractului de societate  sau ale actului constitutiv să fie 
îndeplinite de administratori şi lichidatori; 
- să constate încheierea asigurării profesionale de către administratori. 

(7) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în 
exerciţiul mandatului lor. 

 
 

2.5. DIRECTORUL GENERAL   
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Art.11. Conform actului constitutiv al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi în baza contractului de 
mandat încheiat,  Directorul general are  în principal următoarele atribuţii : 

a) reprezintă S.C. CONVERSMIN  – S.A. în raporturile cu terţii; 
b) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale S.C. CONVERSMIN  – S.A, aprobate de 

adunarea generală a acţionarilor; 
c) numeşte, suspendă sau revocă directorii si directorii executivi, cu avizul consiliului de 

administraţie ; 
d) angajează, promovează şi concediază personalul salariat , în condiţiile legii; 
e) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; 
f) încheie acte juridice în numele şi pe seama S.C. CONVERSMIN  – S.A., în limitele 

împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; 
g) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului act 

constitutiv; 
h) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi 

prezentului act constitutiv; 
i) împuterniceşte directorii executivi şi orice altă persoană să exercite orice atribuţii din 

sfera sa de competenţă; 
j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa. 

 
Art.12. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi , privind sistemul integrat al managementului 
calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

- respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate , 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

 
Art.13.Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind  prevenirea şi protecţia în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

- pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

- va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

 
Art.14.Limite de competenţă şi responsabilităţi: 

- în conformitate cu limitele de competenţă şi răspunderile încredinţate de Adunarea Generală a 
Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie. 
 - răspunde potrivit legii pentru realizarea măsurilor de protecţie  muncii în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă în cadrul atribuţiilor sale de control în procesul de muncă . 
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CAPITOLUL  III  -  ORGANIZAREA  SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

 
3.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  

 
Art.1. (1) Consiliul de Administraţie al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI aproba structura 
organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a 
compartimentelor funcţionale şi de producţie. Structura funcţională a SC CONVERSMIN SA Bucureşti 
trebuie să respecte următoarele cerinţe : 

a) pentru constituirea unui compartiment este necesar un număr de minim 2 posturi;  
b) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minim 3 posturi; 
c) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minim 4 posturi; 
d) pentru constituirea unui oficiu este necesar un număr de minim 4 posturi; 
e) pentru constituirea unui laborator este necesar un număr de minim 4 posturi; 
f) pentru constituirea unui departament este necesar ca acesta să aibă în subordine minim 2 

structuri şi un număr de minim 6 posturi; 
g) pentru constituirea unei direcţii este necesar ca aceasta să aibă în subordine minim 2 structuri 

şi un număr de minim 8 posturi; 
h) pentru asigurarea activităţii de Control financiar de gestiune se defineşte structura: CONTROL 

FINANCIAR DE GESTIUNE prevăzută cu un post . 
(2) Structura organizatorică a unei entităţi este reprezentată printr-o organigramă şi un stat de 

funcţii. Organigrama reprezintă  construcţia grafică in care nivelurile ierarhice sunt subordonate de 
sus in jos, iar legăturile ierarhice sunt redate prin linii orizontale.  Statul de funcţii reprezintă 
documentul sub forma de schema generala ce cuprinde posturile, funcţiile, limitele de salarizare si de 
încadrare ale personalului dintr-o entitate. Atât organigrama cât şi statul de funcţii ale SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI sunt în strânsă corelaţie cu Bugetul de venituri şi cheltuieli şi pot fi 
adaptate nevoilor organizaţiei numai în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la nivel de 
societate . În funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi de 
necesităţile justificate ale direcţiilor din cadrul organizaţiei, organigrama şi statul de funcţii pot fi 
modificate şi supuse aprobării consiliului de administraţie. 

(3) SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI are organigrama prevăzută în Anexa 1 la prezentul 
regulament , care se compune astfel :  

 
(I) O STRUCTURĂ EXECUTIVĂ FORMATĂ DIN : 

 
a.) DIRECTOR GENERAL ADJUNCT acesta având în subordine directă: 

- Serviciul Achiziţii, Contracte  
- Serviciul Programe, Proiecte, Avizări 

 
 

b.) DIRECŢIA PRODUCŢIE condusă de Directorul Producţie, acesta având în subordine : 
- Serviciul Monitorizare Contracte  

- 5 Puncte de lucru. 
- Serviciul Analiză Contracte, Decontări 
- Serviciul Monitorizare Postînchidere 
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b.) DIRECŢIA ECONOMICĂ condusă de Directorul Economic, acesta având în subordine : 
- Serviciul  Financiar – Contabil 
- Controlul Financiar de Gestiune 
 
d.) DEPARTAMENT ORGANIZARE, COMUNICARE, MANAGEMENT, STRATEGII condusă de Şef de 
departament, acesta având în subordine :  
- Serviciul Organizare, Salarizare , Personal Administrativ 
- Serviciul Management, Strategii, Comunicare 
 
e.) OFICIUL JURIDIC 
 
f.)  COMPARTIMENT CONSILIERI  
 
g.) BIROU AUDIT PUBLIC INTERN 
 
h.) BIROU DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ŞI 
INSPECŢIE GENERALĂ 
 
 
(II) DOUĂ SUCURSALE TERITORIALE: 
a.)  SC CONVERSMIN SA - SUCURSALA DEVA condusă de Directorul de sucursală, acesta având în 

subordine : 
- Serviciul Monitorizare Obiective Miniere 
 

b.) SC CONVERSMIN SA - SUCURSALA BAIA MARE, condusă de Directorul de sucursală, acesta având 
în subordine : 
- Serviciul Monitorizare Obiective Miniere 

 
(III) LABORATORUL VATRA DORNEI, condus de Şeful de laborator 
 
(IV) LABORATORUL DEVA-BOLCANA, condus de Şeful de laborator 
 

 (3) În partea a II-a , Capitolul 5 din cadrul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI se prezintă detaliat organizarea tuturor structurilor componente precum 
şi atribuţiile acestora. 

 
Art. 2. (1) Statul de funcţii pentru SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI se aprobă prin Hotărâre a Consiliul 
de Administraţie al societăţii . 

(2)  Numărul maxim de posturi pentru SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI se aprobă prin Bugetul 
de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru societate, prin Hotărâre de Guvern.  

(3) Încadrarea  în muncă a  persoanelor în cadrul SC  CONVERSMIN-SA BUCUREŞTI  se face 
numai pe un post vacant şi numai prin concurs. Personalul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI este 
încadrat în baza unui contract individual de muncă . 
 
Art.3. (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile pentru fiecare post din organigrama SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI se stabilesc prin fişa postului, pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Fişa 
postului este anexă la Contractul Individual de Muncă al ocupantului postului. 

(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului , altele decât cele prevăzute 
prin fişa postului, pot fi stabilite prin decizie a directorului general al societăţii. 
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3.2. RELAŢII FUNCŢIONALE 

 
Art.4. Relaţii ierarhice: 

1.) subordonarea directorilor executivi, ai directorilor de sucursală, a șefilor de laborator   , a 
Şefului de departament şi a şefilor compartimentelor independente (Oficiul Juridic, Birou 
Audit Public Intern,  Birou Prevenire şi Protecţie în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă 
şi Inspecţie Generală, Compartiment Consilieri) faţă de directorul general; 

2.) subordonarea şefilor de servicii/birou/compartiment faţă de directorul general, directorul 
general adjunct, directori executivi, directori de sucursală, şef de departament, după caz; 

3.) subordonarea şefilor punctelor de lucru faţă de directorul general, directorul general 
adjunct, directori executivi, şefii de servicii/birouri, după caz; 

4.) subordonarea întregului personal de execuţie faţă de directorul general, directorul general 
adjunct, directorii executivi, directorii de sucursală, şeful de departament,  şefii de 
serviciu/oficiu/birou/compartiment/punct de lucru/laborator, după caz. 

 
Art.5. Relaţii de coordonare.  
Se stabilesc între directorul general, directorul general adjunct, directorii executivi, şeful de 
departament, şefii compartimentelor independente ( Oficiul Juridic, Birou Audit Public Intern,  Birou 
Prevenire şi Protecţie în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă şi Inspecţie Generală, Compartiment 
consilieri) , şefii de servicii ai SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi personalul de la sucursalele sale, de la 
punctele de lucru și de la laboratoare . 

 
Art.6. Relaţii de colaborare.  
Se stabilesc între compartimentele componente ale SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  , între acestea şi 
entităţile ierarhic superioare, între acestea şi unităţile organizatorice corespondente din cadrul, în 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea  ministerului, sau între compartimentele componente 
ale societăţii şi firmele colaboratoare. 

 
Art.7. Relaţii de reprezentare. 
 În limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat  directorului general ,are rolul de a reprezenta 
SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, 
organizaţii, organisme, ONG-uri, societăţi comerciale, etc.,din ţară sau din străinătate. 

 
Art. 8. Relaţii funcţionale.  
Se stabilesc în conformitate cu obiectul de activitate , atribuţiile specifice fiecărui compartiment şi cu 
competenţele acordate prin decizie a directorului general şi în limitele prevederilor legale. 
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CAPITOLUL  IV  -  APROBAREA ŞI ACTUALIZAREA 
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 
 
 

Art. 1. (1) În conformitate cu Actul constitutiv al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 
printre atribuţiile Consiliului de Administraţie este prevăzută şi  stabilirea drepturilor , obligaţiilor şi 
responsabilităţilor personalului societăţii , conform structurii organizatorice aprobate. Pentru aceasta, 
la nivel de SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI este elaborat un Regulament de organizare şi funcţionare, 
regulament care necesitată adaptarea permanentă în funcţie de nevoile organizaţiei.  

(2) În funcţie de modificările intervenite în cadrul organizaţiei, se revizuiesc şi se 
actualizează  atribuţiile, responsabilităţile, limitele de competenţă, relaţiile şi modul de subordonare al 
fiecărei entităţi organizatorice de conducere; se operează modificările intervenite datorită schimbării 
denumirilor serviciilor; se introduc atribuţiile, responsabilităţile, limitele de competenţă, relaţiile şi 
modul de subordonare al serviciilor nou înfiinţate ; se actualizează modul de delegare al competenţelor 
pe nivelele ierarhice şi  tipul competenţei (decizie, coordonare, colaborare) conform  organigramei 
societăţii; 

 
Art. 2. (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se  supune aprobării în Consiliul 

de administraţie iar prevederile lui se aplică începând cu data hotărârii Consiliului de Administraţie. 
(2) Prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare sunt obligatorii pentru 

toţi angajaţii SC CONVERSMIN - S.A. În baza prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
se elaborează fişa postului pentru fiecare dintre angajaţii societăţii. Fişa postului se constituie anexă 
la CIM şi va fi semnată şi însuşită de către angajat. Prevederile cuprinse în fişa postului vor fi 
îndeplinite integral şi obligatoriu de toţi angajaţii societăţii comerciale.  
  

Art. 3. Modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI se realizează: 

- la iniţiativa  structurilor din cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI, justificată de 
necesităţi şi de modificarea legislaţiei în vigoare ; 

-  din iniţiativa Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii , ca 
urmare a modificărilor intervenite în structura organizatorică  

- sau la recomandarea unor autorităţi cu atribuţii de control , care au ca efect modificarea 
atribuţiilor specifice SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI . 

  

 Art.4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va intra în vigoare după aprobarea sa în 
Consiliul de administraţie al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI . 



SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII  

 22 

 
 
 

PARTEA A II-A  -  REGULAMENTUL DE 
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

DETALIAT 
 
 
 

CAPITOLUL  V  -  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCŢIONARE AL STRUCTURILOR DIN CADRUL  

SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  
 
 

  În cele ce urmează se prezintă atribuţiile şi competenţele directorului general adjunct, direcţiilor, 
departamentului, serviciilor, oficiului juridic, birourilor, sucursalelor, punctelor de lucru, laboratoarelor  
şi a compartimentelor din cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI . 

 

5.1. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT 
 
Art. 1.  Relaţii: 

a) Ierarhice: 
- este subordonat: directorului general al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI; 
- are în subordine : direcţia producţie, direcţia economică, serviciul programe, proiecte, 

avizări, serviciul achiziţii contracte, sucursalele, punctele de lucru şi laboratorul   din 
cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

b) Funcţionale: 
-  primeşte sarcini de serviciu de la directorul general al SC CONVERSMIN SA; 

c) De colaborare: 
- colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul societăţii; 
- colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul ministerului de resort şi 

cu alte organe de specialitate din cadrul altor ministere; 
d)   De reprezentare: conform împuternicirilor date de directorul general al societăţii. 
 

Art.2. Atribuţii, sarcini, competenţe : 
Activitatea de achiziţii 

1. răspunde de elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de 
celelalte servicii şi compartimente ale S.C CONVERSMIN S.A şi în conformitate cu Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli,  unui Program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se 
planifică procesul de achiziţie.   

2. coordonează activitatea de organizare a procedurilor de achiziţie de produse, servicii şi 
lucrări prevăzute de legislaţia în vigoare  

3. coordonează activităţile necesare pentru elaborarea  documentaţiei de atribuire, 
respectiv întocmirea fişei de date a achiziţiei şi stabilirea cerinţelor minime de calificare a ofertanţilor 
în conformitate cu nota justificativă; 
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4. coordonează  îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, respectiv transmiterea 
în SEAP şi după caz, în Jurnalul Uniunii Europene, a  anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire 
precum şi transmiterea invitaţiilor de participare; 

5. coordonează activitatea de negociere a preţurilor pentru produse, servicii, lucrări, 
6.  coordonează activitatea de întocmire a proceselor verbale de deschidere a 

ofertelor/intermediare/negociere;  
7. coordonează activităţile necesare pentru finalizarea procedurilor de atribuire conform 

rapoartelor întocmite de comisiile de evaluare; 
8. coordonează , organizează şi răspunde de evidenţa contractelor de achiziţii produse, 

servicii şi lucrări încheiate. la nivel de SC CONVERSMIN SA . 
9. urmăreşte şi răspunde de întocmirea situaţiilor privind derularea achiziţiilor prevăzute 

în programul anual de achiziţii de produse, servicii şi lucrări; 
10. analizează furnizarea de produse / prestarea de servicii / executarea de lucrări, luând 

măsuri pentru eliminarea disfuncţionalităţilor , 
11. intervine la furnizori/ prestatori/ executanţi atunci când se produc întârzieri în 

derularea contractelor şi a programelor de achiziţii ; 
12. organizează activitatea de întocmire şi avizare a programelor generale de produse, 

lucrări şi servicii, 
13. aprobă şi urmăreşte realizarea programelor generale de produse,  lucrări şi servicii 
14. analizează ofertele unor potenţiali parteneri pentru documentaţii de asistenţă tehnică 

referitoare la programul de închidere, conservare şi ecologizare a perimetrelor miniere; 
15. asigură pregătirea negocierilor,tranzacţiilor de vânzare-cumpărare, întocmirea 

contractelor, semnarea şi avizarea acestora; 
16. iniţiază procedurile de negociere a preţurilor şi tarifelor  potrivit legislaţiei în vigoare; 
 
Activitatea de proiectare 
17. coordonează elaborarea de strategii şi prognoze de lucrări şi servicii de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung şi răspunde de actualizarea anuală a acestora; 
18. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind 

strategia de dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor şi de implementare a programelor; 
19. coordonează activitatea Consiliului Tehnico-Economic al SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; 
20.  analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru conservare, închidere a 

minelor,  sintetizează observaţiile specialiştilor din cadrul SC CONVERSMIN -S.A. şi prezintă conducerii 
societăţii comerciale propunerile de avizare, însuşire şi aprobare, după caz; 

21. răspunde de încadrarea devizelor generale în valorile aprobate prin ordin al ministrului 
şi în valoarea contractată, respectând documentaţiile aprobate 

22. răspunde de colaborarea eficientă dintre servicii, astfel încât procedurile să respecte 
întocmai graficul de timp stabilit. 

23. coordonează implicarea personalului de la punctele de lucru , atunci când este cazul, în 
acţiunile desfăşurate la SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI   

24. verifica şi vizează deconturile de proiectare in partea tehnica a situaţiilor de plata 
lunare;  

- contribuie la îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind strategia de 
dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor; 

25. întreprinde demersuri, potrivit legii, pentru încheierea între SC CONVERSMIN - S.A. şi 
proiectant a contractelor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor; 

26. analizează şi formulează observaţii asupra studiilor de prefezabilitate ,  de fezabilitate şi 
a proiectelor; 
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27. transmite studiile de prefezabilitate , de fezabilitate şi proiectele la factorii interesaţi  
pentru analiză şi avizare; 

28. aprobă referatul de prezentare pentru întocmirea şi avizarea documentaţiilor ; 
29. prezintă documentaţiile în CTE-ul  ministerului de resort şi întreprinde demersuri pentru 

aprobarea studiilor de prefezabilitate , de fezabilitate şi a proiectelor, potrivit competenţelor legal 
stabilite; 

30. participă, când este cazul, la prezentarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor la 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi Consiliul 
Interministerial, în vederea avizării şi înaintării la Guvern pentru aprobare; 

31. - coordonează dezvoltarea sistemului de control intern managerial al SC CONVERSMIN 
SA BUCUREŞTI ; 

32. - coordonează actualizarea şi monitorizarea aplicării procedurilor interne de lucru la 
nivel de SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

33. - răspunde de aplicarea politicilor şi strategiei aprobate ale societăţii, precum şi a 
programelor aferente, în cadrul activităţii proprii; 

34. - coordonează relaţiile dintre compartimentele SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI, în 
vederea realizării sarcinilor proprii; 

35. - răspunde de îndeplinirea obiectivelor specifice activităţii proprii, de modul de realizare 
a activităţii proprii şi aferent structurii organizatorice pe care o conduce, în condiţii de calitate şi la 
termenele stabilite, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

36. - răspunde de promovarea imaginii unitare asupra SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 
37. - propune acţiuni de eficientizare pentru domeniul de activitate al SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI ; 
38. - execută dispoziţiile date de superiorul ierarhic în vederea realizării strategiilor 

societăţii;  
39. - răspunde de raportarea şi informarea la nivelul conducerii privind strategia societăţii; 
40. - verifică şi sesizează în timp util Directorul general cu privire la problemele ivite în 

derularea  activităţii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  şi propune măsuri de îmbunătăţire acolo unde 
este cazul. 

41. sprijină directorul general cu privire la problemele în derulare legate de închiderea 
obiectivelor miniere şi reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de activităţile de extragere şi 
valorificare a substanţelor minerale utile,  

42. sprijină directorul general cu privire la aspectele de facilitare publică la nivelul 
comunităţilor locale 

43. coordonează dezvoltarea unor noi proceduri de control managerial  
44. coordonează dezvoltarea şi implementarea  cadrului procedural pentru derularea 

activităţilor de selecţie a obiectivelor miniere, în ordinea unei prioritizări tehnice, economice, de interes 
zonal, de protecţie a mediului, etc., într-un context de dezvoltare durabilă, pentru propunerea 
programului anual  

45. analizează, previzionează şi prioritizează obiectivele miniere aparţinătoare S.C. 
CONVERSMIN S.A. Bucureşti în funcţie de dimensiunea economică, documentaţia tehnică existentă, 
riscurile ecologice, umane şi sociale la închidere, realizând corelarea între proiectare şi execuţie, astfel 
încât să se realizeze o eficienţă a folosirii fondurilor alocate; 

46. prezintă săptămânal sau ori de câte ori se solicită, stadiul realizării obiectivelor şi alte 
documentaţii solicitate, precum şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora. 

47. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, 
ordonanţe, dispoziţii), în domeniul său de activitate şi participă la fundamentarea situaţiilor în 
domeniul închiderii şi monitorizării obiectivelor miniere; 
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48. inventariază şi prioritizează toate obiectivele societăţii în funcţie de situaţiile în care se 
află (RF, RTL, execuţie, planificare, monitorizare ) oferind soluţii pentru o abordare eficientă din punct 
de vedere economic şi de mediu; 

49. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, 
creşterea randamentului în funcţionare, monitorizarea post închidere a obiectivelor miniere ; 

50. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind 
strategia de dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor; 

51. analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru conservare, închidere a 
minelor, monitorizare , sintetizează observaţiile specialiştilor din cadrul SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI  

52. răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, 
ordonanţe, dispoziţii), în domeniul său de activitate; 

53.  coordonează şi urmăreşte activitatea compartimentelor de muncă din subordine; 
54. coordonează fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate 

secţiunile în realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale în domeniul său de activitate; 
55. urmăreşte realizarea programelor generale de lucrări şi servicii; 
56. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru; 
57. organizează independent sau împreună cu organismele de stat (teritoriale, naţionale) 

acţiuni de control planificate sau inopinate la unităţile unde îşi desfăşoară activitatea ; 
58. raportează trimestrial directorului general şi/ sau consiliului de administraţie, până în a 

doua decadă a lunii imediat următoare, asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor. 
59. verifică şi sesizează în timp util directorul general cu privire la problemele ivite în 

derularea normală a activităţii şi propune masuri de îmbunătăţire . 
 
60. raportează directorului general periodic despre problemele deosebite şi rezultatele 

activităţii şi propune măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii; 
61. consiliază Directorul General pe probleme tehnice, organizatorice şi manageriale, în 

vederea optimizării managementului şi întregii activităţi a companiei. 
62. analizează şi face propuneri Directorului General în ceea ce priveşte concepţia şi 

respectarea legalităţii managementului societăţii  
63.  formulează opinii cu privire la reglementarea unitară a unor probleme la nivelul 

societăţii  
64. urmăreşte, analizează şi face propuneri în  domeniile ce privesc strategia societăţii; 
65. prezintă opinii referitoare la direcţionarea activităţilor de cercetare, proiectare şi 

dezvoltare ale societăţii; 
66. studiază, analizează  şi prezintă puncte de vedere asupra implicării factorilor ce 

condiţionează strategia societăţii , având în vedere aspecte social-economice, tehnico-materiale şi 
umane; 

67. execută lucrări, rapoarte, analize comparative, analize tehnico-economice, note 
informative, referate şi alte documente specifice domeniului său de activitate; 

68. coordonează în mod direct activitatea arhivistului; 
69. îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii specifice domeniului său de activitate, dispuse 

de Directorul General. 
 

 
Art.3. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin Directorului general adjunct în calitate de Şef al 

Structurii de Securitate ,  în activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate: 

70. elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor 

clasificate, potrivit legii; 
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71. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate si îl supune avizării 

instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; 

72. coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; 

73. asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile 

privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

74. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de 

respectare a acestora; 

75. consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor 

clasificate; 

76. informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie 

a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

77. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe 

linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul la informaţii clasificate; 

78. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; 

79. asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la 

informaţii clasificate; 

80. prezintă conducătorului unităţii 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; 

81. efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor 

legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

82. exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. 
 

Art.4. Atribuţii,sarcini şi responsabilităţi privind sistemul integrat al managementului calităţii, 
mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate, 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

Art.5. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

1. respectarea prevederilor Legii nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 
nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii NR. 
319/2006 precum şi instrucţiunile proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. respectarea legislaţiei de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr.307 din 12 iulie 
2006 şi Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor. 
 
Art.6. Limite de competenţă: 

1. angajează societatea în limita mandatelor încredinţate prin decizii de către directorul general. 
Art.7. Responsabilităţi: 

1.  răspunde de aducerea la îndeplinire a tuturor atribuţiilor de la punctul 5;  
2.  răspunde disciplinar, material şi penal după caz, de exactitatea datelor înscrise în documentele 

pe care trebuie să le elaboreze; 
3. - răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor încredinţate; 
4. - răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 

Art.8. Alte elemente :  
1. are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l ocupă; 
2. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general; 
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Art. 9. Postul de director general adjunct se organizează şi funcţionează în subordinea directă a 
Directorului General şi are în directa subordine  următoarele servicii : 

- 5.1.1. Serviciul Achiziţii, Contracte  
- 5.1.2. Serviciul Programe, Proiecte, Avizări 

 
Art. 10.  Postul de director general adjunct este conceput ca parte a conducerii care gestionează în 
mod direct toate atributele legate de următoarele domenii: 
 - lucrări de proiectare şi avizări; 

- achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, 
 
Art. 11. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul serviciilor 
din directa subordine a directorului general adjunct privind sistemul integrat al 
managementului calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de 
calitate , mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului 
integrat de management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

 
Art. 12. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul serviciilor 
din directa subordine a directorului general adjunct privind  prevenirea şi protecţia în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 
 

1. - pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. - va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

 
5.1.1 SERVICIUL ACHIZIŢII , CONTRACTE  

 
Art.1. Serviciul Achiziţii , Contracte se organizează şi funcţionează în subordinea 

directă a Directorului General Adjunct şi este condus/coordonat de un Sef de serviciu. 
 
Art. 2. Atribuţiile principale ale Serviciului Achiziţii, Contracte :; 
1. coordonarea  activităţii  serviciului achiziţii  contracte ; 
2.  elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte servicii şi 

compartimente ale S.C CONVERSMIN S.A şi în conformitate cu Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli,  unui Program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza 
căruia se planifică procesul de achiziţie.   

3.  elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire, 
respectiv întocmirea fişei de date a achiziţiei şi stabilirea cerinţelor minime de calificare a 
ofertanţilor în conformitate cu nota justificativă; 

4.  îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, respectiv transmiterea în SEAP şi după 
caz, în Jurnalul Uniunii Europene, a  anunţurilor de intenţie, de participare, de atribuire 
precum şi transmiterea invitaţiilor de participare; 

5.  participarea în comisiile de evaluare a ofertelor împreună cu specialişti în domeniul 
obiectului contractului care urmează să  fie atribuit la evaluarea ofertelor;  

6.  aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor;  



SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII  

 28 

7. coordonarea şi participarea la întocmirea proceselor verbale de deschidere a 
ofertelor/intermediare/negociere;  

8. asigură finalizarea procedurilor de atribuire conform rapoartelor întocmite de comisiile de 
evaluare;  

9. asigură încheierea contractelor de achiziţie publică în conformitate cu scrisorile de acceptare 
a ofertelor;  

10. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.  
11. organizează evidenţa contractelor de achiziţii la nivel de SC CONVERSMIN SA  
12. urmăreşte întocmirea situaţiilor privind derularea achiziţiilor prevăzute în programul anual 

de achiziţii de produse, servicii şi lucrări;  
13. asigură transmiterea situaţiilor privind achiziţiile publice conform legislaţiei în vigoare.  
14. sesizează în timp util directorul general adjunct, cu privire la problemele ivite în derularea 

normală a activităţii de achiziţii. 
15. are obligaţia de a elabora o notă justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire 

propusă pentru a fi aplicată aste alta decât procedura de licitaţie deschisă sau licitaţie 
restrânsă sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial 

 
 

5.1.2. SERVICIUL PROGRAME, PROIECTE, AVIZĂRI 

 
Art.1. Serviciul Programe, Proiecte, Avizări se organizează şi funcţionează în 

subordinea directă a Directorului General Adjunct şi este condus de un Sef de serviciu. 
 
Art. 2. Atribuţiile principale ale Serviciului Programe, Proiecte Avizări :: 
 
1. coordonează în cadrul SC CONVERSMIN SA activitatea specifică din domeniu, în limitele de 

competenţă legal stabilite 
2. întreprinde demersurile necesare şi verifică conform prevederilor legale actualizarea 

anuală şi ori de câte ori e nevoie a tuturor devizelor generale pentru lucrările cuprinse în 
programele anuale de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activitate post 
închidere; 

3. coordonează activitatea serviciului programe, proiecte, avizări  
4. participă la elaborarea de strategii şi prognoze de lucrări şi servicii de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung;  
5.  - participă la elaborarea de strategii şi prognoze de lucrări şi servicii pe termen mediu şi 

lung;  
6. - participă la activitatea de prospectare a pieţei pentru asigurarea serviciilor de proiectare; 
7. - participă la activitatea de întocmire şi avizare a programelor generale pentru  servicii de 

proiectare,  
8. - urmăreşte realizarea programelor generale pentru  servicii de proiectare  
9. - propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru;  
10. - participă la elaborarea şi avizarea  planului de închidere şi conservare a zonelor miniere; 
11. - analizează ofertele unor potenţiali parteneri pentru documentaţii şi asistenţă tehnică din 

partea proiectantului conform  programului de închidere, conservare şi ecologizare a 
perimetrelor miniere;  

12. - întreprinde demersuri proprii, sau după caz, la solicitarea celorlalte servicii de 
specialitate şi a altor factori interesaţi/implicaţi, în limitele de competenţă legal stabilite, 
pentru încheierea între SC CONVERSMIN - S.A. şi prestatori a contractelor, sau după caz, a 
actelor adiţionale, pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, de fezabilitate, a 
proiectelor tehnice şi asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului;  
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13.  - analizează şi formulează observaţii asupra studiilor de prefezabilitate, de fezabilitate şi 
asupra proiectelor tehnice;  

14. - transmite studiile de prefezabilitate, de fezabilitate şi proiectele tehnice la serviciile de 
specialitate din cadrul societăţii şi la factorii interesaţi, pentru analiză şi punct de vedere, 
în vederea avizării;  

15. - mediază punctele de vedere divergente;  
16. - verifică şi centralizează documentele, documentaţiile, referatele de prezentare şi 

referatele de avizare;  
17. - transmite secretariatului Consiliului Tehnico - Economic al societăţii documentele, 

documentaţiile, Referatele de prezentare ale elaboratorilor şi Referatele de avizare 
întocmite de către serviciile de specialitate, pentru analiză şi emiterea avizului CTE;  

18. - prezintă documentele, documentaţiile, notele etc. întocmite directorului general adjunct şi 
întreprinde demersuri pentru aprobarea,  acestora potrivit competenţelor legal stabilite;  

19. - participă când este cazul la prezentarea documentelor şi documentaţiilor la Ministerele 
de resort, în vederea avizării;  

20. - - participă la procedurile de achiziţii, pentru servicii de proiectare, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi în limitele competenţelor legal stabilite;  

21. - participă la procedurile de avizare a documentaţiilor estimative şi a caietelor de sarcini 
pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare;  

22. - urmăreşte, în limita competenţelor legal stabilite, disciplina contractuală; 
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5.2. DIRECTIA  PRODUCŢIE 
 

Art. 1. Direcţia Producţie se organizează şi funcţionează în subordinea directă a Directorului General şi 

a directorului general adjunct, este condusă/coordonată de un director  şi are următoarea structură 

organizatorică : 

- 5.3.1.Serviciul Monitorizare Contracte  

- 5.3.1.1. Puncte de lucru 

- 5.3.2. Serviciul analiză contracte, decontări  

- 5.3.3. Serviciul Monitorizare Postînchidere 

 

Art.2. Direcţia Producţie coordonează activitatea de producţie a SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi a 

sucursalelor acesteia 

 

Art.3. Direcţia Producţie  a SC CONVERSMIN - S.A. este concepută ca parte a conducerii care 

gestionează toate atributele legate de următoarele domenii: 

- lucrări de conservare,  

- lucrări de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere; 

- analiză contracte, deconturi; 

- derulare programe şi dialog cu comunitatea; 

- monitorizarea post închidere a lucrărilor şi obiectivelor miniere; 

 

Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul Direcţiei Producţie 

privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate , 

mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 

management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

 

Art. 5. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul Direcţiei Producţie 

privind  prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

1. - pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a 

instrucţiunilor proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. - va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 

iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 

Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

 

 Art.6. Relaţiile personalului din cadrul Direcţiei Producţie:  

1. personalul direcţiei producţie verifică şi analizează activitatea sucursalelor cu privire la 

activitatea de producţie; 

2. personalul Direcţiei Producţie acordă asistenţă de specialitate în domeniul său de activitate; 

3. personalul Direcţiei Producţie colaborează cu organele de specialitate din cadrul ministerului 

de resort. 

4.  colaborează cu Direcţia Buget - Finanţe şi Direcţia Generală de Resurse Minerale de la 

minister, compartimentele de resort şi unităţile din cadrul Ministerului de resort ;  
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5. colaborează cu reprezentanţii instituţiilor de proiectare implicate în activităţile aferente 

închiderii şi ecologizării obiectivelor miniere. 

6. colaborează cu directorul general adjunct din cadrul S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti  

7. colaborează  cu conducerea tehnica a unităţilor miniere şi societăţilor comerciale care execută 

lucrările de conservare, închidere subterană, ecologizare,  lucrări pentru menţinerea 

parametrilor de mediu; 

  

Art.7. Responsabilităţile întregului personal din cadrul Direcţiei Producţie : 

1. personalul Direcţiei Producţie răspunde disciplinar , material şi penal după caz, de exactitatea 

datelor înscrise în documentele pe care trebuie să le elaboreze şi deconturi de lucrări; 

2. personalul Direcţiei Producţie răspunde potrivit legii pentru realizarea măsurilor de protecţia 

muncii în cadrul atribuţiilor sale de control în procesul de muncă ; 

3. personalul Direcţiei Producţie răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 

4. personalul Direcţiei Producţie are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la 

postul pe care-l ocupă; 

5. personalul Direcţiei Producţie îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât 

cele cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de 

directorul general; 

 

Art. 8. Atribuţiile principale ale Direcţiei Producţie şi ale Directorului de producţie : 

1. participa la adaptarea si completarea strategiei procesului de închidere a obiectivelor miniere, 

in conformitate cu programele anuale de inchidere si ecologizare; 

2. urmărirea programului anual de închidere a obiectivelor miniere si elaborarea referatelor de 

necesitate aferente elaborarii programului anual al achiziţiilor publice; 

3. verificarea concordantei dintre graficele de lucrări aferente contractelor de lucrări încheiate cu 

situaţiile de lucrări executate; 

4. urmăreste respectarea termenelor de execuţie prevăzute în contractele de lucrări si asistentă 

tehnică; 

5. urmărirea listelor de cantităţi de lucrări;  

6. urmăreste respectarea clauzelor contractuale pentru contractele de lucrări: conservare, închidere 

si ecologizare, asistentă tehnică; 

7. analiza periodică cu executanţii contractelor a activităţilor desfăşurate, a problemelor apărute si 

planificarea activităţilor viitoare( note de probleme, procese verbale); 

8. respectarea prevederilor contractuale cu privire la demararea si derularea recepţiilor la 

terminarea lucrărilor; 

9. soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesele verbale de recepţie, la terminarea 

lucrărilor si implementarea recomandărilor comisiei de recepţie;  

 

5.2.0. DIRECTORUL PRODUCŢIE 

 

Art.1. Atribuţiile principale ale Directorului Producţie : 

1. Coordonează activitatea de producţie a SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , inclusiv a 

sucursalelor; 

2. organizează şi conduce întreaga activitate a direcţiei, coordonează activitatea de producţie a 

sucursalelor şi răspunde în faţa conducerii societăţii de îndeplinirea atribuţiilor din prezentul 

regulament; 

3. transmite spre aprobare conducerii societăţii Raportul anual de activitate; 

4. stabileşte atribuţiile serviciilor din subordine; 

5. organizează munca în cadrul direcţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la termen şi de 

bună calitate a lucrărilor; 
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6. repartizează pe servicii documentaţiile, prin intermediul responsabilului din cadrul direcţiei cu 

înregistrarea corespondentei; 

7. analizează şi semnează punctul de vedere al direcţiei în legătură cu documentele primite de la 

celelalte direcţii ale societăţii; 

8. semnează corespondenţa şi documentele de decontare a cheltuielilor legate de activitatea 

desfăşurată de salariaţii direcţiei pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

9. stabileşte standardele de performanţă aferente fiecărui post şi  modul de îndeplinire al acestor 

standarde;  

10. analizează periodic activitatea serviciilor din cadrul direcţiei, stabilind sau propunând 

conducerii măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii;  

11. stabileşte măsurile necesare asigurării disciplinei în muncă şi face propuneri, în caz de abateri, 

pentru sancţionarea salariaţilor din subordine;  

12. face propuneri pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante, atunci când necesităţile 

direcţiei o impun, de promovare în funcţii. În acest sens propune conducerii, membrii comisiilor 

de concurs/soluţionare contestaţii; 

13. face propuneri de stimulare şi acordare a altor drepturi salariale pentru salariaţii din subordine; 

14. asigură transpunerea în practică a hotărârilor Consiliului de Administraţie si a Adunării 

Generale a Acţionarilor cu privire la direcţia producţie;   

15. coordonează elaborarea de strategii şi prognoze de lucrări şi servicii de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung; 

16. urmăreşte atingerea obiectivelor cuprinse în strategia SC CONVERSMIN SA; 

17. asigură dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul direcţiei; 

18. prezintă ori de câte ori se solicită, directorului general, stadiul realizării obiectivelor şi alte 

documentaţii solicitate, precum şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora. 

19. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, ordonanţe, 

dispoziţii), în domeniul său de activitate; 

20. asigură, coordonează, urmăreşte şi răspunde de activitatea compartimentelor de muncă din 

subordine; 

21. asigură fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate secţiunile în 

realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale în domeniul său de activitate; 

22. urmăreşte realizarea programelor generale de lucrări şi servicii; 

23.  coordonează şi urmăreşte activitatea de închidere şi ecologizare a  obiectivelor miniere; 

24.  coordonează şi urmăreşte activitatea de monitorizare pe perioada de conservare, închidere şi 

ecologizare; 

25.  propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, 

creşterea randamentului în funcţionarea utilajelor şi a echipamentelor, creşterea randamentului 

în funcţionare, monitorizarea post închidere a obiectivelor miniere ; 

26. analizează ofertele unor parteneri străini pentru documentaţii, asistenţă tehnică referitoare la 

programul de închidere, conservare şi ecologizare a perimetrelor miniere; 

27. asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin SC CONVERSMIN SA conform normelor de protecţia 

muncii şi instrucţiunilor de aplicare ale acestor norme pentru subteran şi suprafaţă; 

28. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind strategia de 

dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor; 

29. analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru conservare, închidere a minelor, 

monitorizare , sintetizează observaţiile specialiştilor din cadrul SC CONVERSMIN -S.A.  

30. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general. 

31. coordonează recepţionarea la timp a lucrărilor / serviciilor,  asigurarea lucrărilor şi a 

personalului 

32. răspunde de colaborarea eficientă dintre servicii, astfel încât procedurile să respecte întocmai 

graficul de timp stabilit. 
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33. coordonează implicarea personalului de la punctele de lucru , atunci când este cazul, în 

acţiunile desfăşurate la SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  . 

34. coordonează activitatea de monitorizare postînchidere a SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

şi a sucursalelor acesteia 

35. analizează, previzionează şi prioritizează obiectivele miniere aprobate la închidere, în funcţie 

de dimensiunea economică, documentaţia tehnică existentă, riscurile ecologice, umane şi 

sociale la închidere, realizând corelarea între proiectare şi execuţie, astfel încât să se realizeze o 

eficienţă a folosirii fondurilor alocate; 

36. urmăreşte realizarea obiectivelor societăţii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI din teritoriu 

direct şi prin directorii de sucursală/şefii de puncte de lucru/şefii de laborator , din punct de 

vedere tehnic, al prevederilor contractelor comerciale, vizând termene, calitate, etc. 

37. prezintă ori de câte ori se solicită, stadiul realizării obiectivelor şi alte documentaţii solicitate, 

precum şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora. 

38. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, ordonanţe, 

dispoziţii), în domeniul său de activitate şi participă la fundamentarea de noi acte legislative în 

domeniul închiderii şi monitorizării obiectivelor miniere; 

39. inventariază şi prioritizează toate obiectivele societăţii în funcţie de situaţiile în care se află 

(RF, RTL, execuţie, planificare, monitorizare ) oferind soluţii pentru o abordare eficientă din 

punct de vedere economic şi de mediu; 

40. asigură fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate secţiunile în 

realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale în domeniul său de activitate; 

41. urmăreşte realizarea programului de conservare si închidere a minelor precum si monitorizarea  

obiectivelor miniere; 

42. elaborează programe împreună cu proiectanţii de specialitate privind monitorizarea post 

închidere şi controlul tehnic de siguranţă; 

43. urmăreşte monitorizarea următoarelor elemente: 

a) stabilitatea haldelor şi iazurilor de decantare; 

b) morfologia terenurilor din zona influenţată de acumulări sau prăbuşiri catastrofice ale 

suprafeţei; 

c) acumulări de material de rambleu în puţuri şi conuri de surpare; 

d) calitatea solului; 

e) creşterea ariilor cultivate; 

f) orice fel de ape evacuate fie în urma tratării cu ajutorul unui echipament , fie prin deversarea 

directă; 

g) sisteme pasive de tratare a apei; 
h) calitatea aerului ( toxic şi/sau exploziv , emisii de gaze , radiaţii ); 

i) potenţiale emisii datorate autoaprinderii; 

44. sesizează directorul general în situaţia în care constată factori care pun în pericol siguranţa 

obiectivelor precum şi factori care înrăutăţesc parametrii monitorizaţi; elaborează sau emite acte 

sau documente specifice activităţii: referate, note, avize etc, sau altele similare; 

45. avizează documentaţiile tehnice privind lucrările executate de societăţile care efectuează 

lucrări de conservare, închideri subterane mine/cariere. 

46. raportează directorului general şi/ sau consiliului de administraţie, asupra modului de 

îndeplinire a atribuţiilor. 
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5.2.1. SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE  

 
Art.1. Serviciul Monitorizare Contracte  se organizează şi funcţionează în subordinea 

directă a Directorului Producţie  şi este condus/coordonat  de un Sef de Serviciu  

 

Art.2. Atribuţiile principale  ale Serviciului Monitorizare Contracte : 
1. asigură realizarea procedurilor de predare/ preluare a activelor obiectivelor miniere între SC 

CONVERSMIN-SA şi Ministerul  de resort – DGRM   conform HG 632/1999 şi Ordinul MIC nr. 

234/1999. 

2. sintetizează propunerile venite de la şefii punctelor de lucru şi de la directorii de sucursală cu privire 

la Programul anual de închidere şi ecologizare si pe baza strategiei procesului de închidere şi 

ecologizare si a propunerilor făcute fundamentează programul anual; 

3. verifică, analizează şi întocmeşte referate de susţinere a documentaţiilor primare transmise de la 

sucursale pentru următoarele activităţi: conservare, execuţie lucrări miniere subterane, lucrări de 

închidere şi ecologizare şi asistenţă tehnică realizată de SC CONVERSMIN SA Bucureşti; 

4. urmăreşte programul anual de închidere si ecologizare si ori de cate ori apar modificări atât din 

punct de vedere tehnic, cât şi valoric face propuneri si susţine cu argumente modificarea 

programului anual, organizând totodată si avizarea documentaţiilor necesare; 

5. urmăreşte prin personalul din subordine contractarea de lucrări si servicii sub aspectele de : valoare, 

grafic de timp, si calitatea lucrărilor; 

6. anual face propuneri de adaptare a strategiei procesului de închidere si ecologizare; 

7. asigură realizarea procedurilor de predare/primire a amplasamentului obiectivelor miniere, între 

Ministerul  de resort – DGRM   şi Executantul lucrărilor. 

8. asigură inventarierea şi gestionarea bunurilor conform reglementărilor legale ( având la bază listele 

de inventariere verificate şi însuşite, cu ocazia punerii la dispoziţia antreprenorului general a 

suprafeţelor de teren libere de orice sarcini, necesară desfăşurării activităţii de şantier, bunurile 

trecând în responsabilitatea antreprenorului general în ce priveşte existenţa şi integritatea lor ) ; 

9.  iniţiază, împreună cu societăţile miniere şi DGRM  din cadrul Ministerului de resort,  protocoalele 

de predare/ primire a bunurilor, cu evidenţierea separată a terenurilor aferente; 

10. urmăreşte execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prevederile specificaţiilor 

tehnice, metoda de măsurare, descriere generală a lucrărilor, listele cu cantităţi de lucrări şi cu 

condiţiile generale şi speciale ale contractului de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere 

subterană,  lucrări de menţinere a parametrilor de mediu, încheiat între Ministerul  de resort   şi SC 

CONVERSMIN-SA, în care scop: 

11. asigură prestarea obiectului contractului în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului de 

resort   nr. 172/2003; 

12. verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate, privind existenţa documentelor de 

atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, 

contracte, proiecte; 

13. analizează periodic, împreună cu Executantul şi personalul din subordine, activităţile desfăşurate, 

problemele apărute şi planifică activităţile viitoare. Aceste discuţii, precum şi deciziile luate, se vor 

consemna în procese verbale sau note de probleme; 

14. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare, prin 

personalul din subordine; 

15. fotografiază obiectivele din şantier, mină în diverse faze de execuţie pentru o evidenţă cât mai fidelă 

a ritmului de lucru. Asigură o fotografie de ansamblu şi pentru fiecare obiectiv la predarea 

amplasamentului; 
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16. urmăreşte ritmul real al lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor, iar dacă se 

constată abateri ( întârzieri ) va solicita un program revizuit cu măsuri care să conducă la încadrarea 

în termenele stabilite; 

17. urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant, achizitor sau organele 

abilitate în domeniu, prin personalul din subordine; 

18. urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului 

acestuia; 

19. urmăreşte soluţionarea obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor şi urmăreşte realizarea recomandărilor comisiei de recepţie; 

20. participă la recepţiile parţiale pe obiective şi la recepţia finală a obiectivului semnând toate 

documentele ce se întocmesc împreună cu membrii comisiilor de recepţie, când este nominalizat de 

către S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti; 

21. asigură realizarea altor sarcini primite de la SC CONVERSMIN-SA în legătură cu obiectul 

contractului; 

22. anunţă  în mod operativ problemele deosebite ce pot apărea la obiectivele din sfera sa de activitate; 

23. verifica existenta documentelor justificative in partea tehnică a situaţiilor de plata lunare, întocmind 

lunar chek-list. 

24. prezintă spre semnare conducerii direcţiei, după ce şi le-au însuşit, toate documentele ce se 

elaborează în cadrul serviciului pe care îl conduc, potrivit prevederilor din prezentul regulament; 

25.  raportează conducerii periodic despre problemele deosebite şi rezultatele activităţii şi propun 

măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acestuia; 

26.  repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare salariat si urmăreşte realizarea la termen a acestora; 

27.  formulează către conducerea direcţiei  propuneri de stimulare  şi acordare a unor drepturi pentru 

salariaţii din subordine; 

28.  evaluează performanţele individuale ale personalului din cadrul serviciului/biroului pe care îl 

coordonează; 

29.  formulează propuneri către conducerea direcţiei privind participarea salariaţilor la diverse 

cursuri/instruiri în funcţie de nivelul de pregătire al fiecăruia; 

30.  răspunde în faţa conducerii direcţiei de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului; 

31.  îndeplineşte orice alte atribuţii de activitate curentă, stabilite de conducerea direcţiei. 
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5.2.1.1. PUNCTE DE LUCRU  

 

Art. 1. Punctele de Lucru se organizează şi funcţionează în subordinea directă a Şefului 

Serviciului Monitorizare Contracte şi a Directorului Producţie şi sunt conduse/coordonate de către un 

şef de punct de lucru 

 

Art. 2. Atribuţiile principale ale şefilor punctelor de lucru: 

1.organizează, conduce şi coordonează procesul de închidere a obiectivelor miniere din zona de 

responsabilitate a punctului de lucru în conformitate cu legislaţia în vigoare, a strategiei procesului de 

închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere, în perioada 2007-2020, a Programului anual de 

conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere a minelor,  aprobate prin 

hotărâri ale Guvernului, a căror finanţare se realizează din alocaţii bugetare şi a deciziilor directorului 

general.  

2.va propune spre promovare la inchidere obiective cu riscurile asociate cele mai mici, in 

conformitate cu strategia procesului de închidere si ecologizare si a observaţiilor personale din aria de 

responsabilitate; 

3.întocmeşte referate de necesitate pentru obiectivele din aria de responsabilitate, pentru proiectare, 

execuţie si asistenta tehnică si monitorizare postinchidere. 

 

1. În domeniul serviciilor de proiectare 

4.identifică, propune şi transmite necesarul privind achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru 

anul următor, ţinând seamă de strategia procesului de închidere, situaţia reală din teren precum şi de 

solicitările comunităţilor locale,  

5.întocmeşte şi transmite referatul de necesitate pentru cuprinderea serviciilor de proiectare 

necesare în programul anual al achiziţiilor publice,  

6.urmăreşte graficul de elaborare a documentaţiilor tehnice (proiecte tehnice) pe etape de execuţie 

şi informează conducerea SC CONVERSMIN SA Bucureşti de eventualele diferenţe/omisiuni apărute 

faţă de situaţia reală din teren, 

7.participă la întâlnirile pentru consultarea comunităţii în etapele de elaborare a proiectelor tehnice, 

şi informează  conducerea SC CONVERSMIN SA Bucureşti cu privire la problemele ridicate şi modul 

de rezolvare  

8.participă la şedinţele CTE ale SC CONVERSMIN SA Bucureşti la avizarea documentaţiilor 

tehnice, şi formulează observaţii legate de tratarea lucrărilor necesare a fi executate, astfel încât 

documentaţiile tehnice să atingă parametrii pentru care au fost solicitate. 

 

2. În domeniul lucrărilor/serviciilor de conservare 

9.identifică şi transmite situaţia obiectivelor aprobate la închidere, prin Hotărâri de Guvern, pentru 

care este necesară alocarea de fonduri în vederea susţinerii activităţilor specifice de conservare 

10. elaborează şi transmite referatul de necesitate prin care justifică necesitatea 

lucrărilor/serviciilor de conservare, estimează sumele anuale necesare a fi alocate în conformitate cu 

Planurile de Încetare a Activităţii şi Programele Tehnice de Conservare pentru fiecare perimetru minier, 

în funcţie de situaţia reală din teren fundamentează şi propune modalitatea de achiziţie a 

lucrărilor/serviciilor respective 

11. întocmeşte caietele de sarcini în vederea atribuirii lucrărilor/serviciilor de conservare 

12. asigură asistenţa tehnică (dirigenţia de şantier) pentru contractele de conservare,  în care 

scop: 

 supraveghează şi urmăreşte execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, 

prevederile specificaţiilor tehnice, metoda de măsurare, descriere generală a lucrărilor, listele cu 

cantităţi de lucrări şi cu condiţiile generale şi speciale ale contractului de execuţie a lucrărilor de 

conservare, 

  verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, a tuturor avizelor şi 
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acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică, 

 este obligat să ţină evidenţe stricte ale tuturor activităţilor desfăşurate  ( jurnal de şantier), 

fişe zilnice/săptămânale/lunare, 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în 

vigoare, 

 întocmeşte şi transmite lunar la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti un RAPORT care să 

cuprindă modul în care au fost executate lucrările de conservare pe luna anterioară şi certifică 

pe propria răspundere realitatea executării lucrărilor. Verifică respectarea tehnologiilor de 

execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în 

documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare; 

 analizează periodic, (săptămânal), împreună cu Executantul, activităţile desfăşurate, 

problemele apărute şi planifică activităţile viitoare. Aceste discuţii, precum şi deciziile luate, 

se vor consemna în procese verbale sau note de probleme, 

  poate respinge orice material sau lucrare executată necorespunzător precum şi orice angajat   

al executantului considerat necorespunzător în urma inspecţiilor şi testelor , 

 inspectează orice lucrare înainte de execuţia acoperirii sau altor operaţiuni menite să ascundă 

o situaţie intermediară şi aprobă în scris începerea execuţiei acesteia. 

 urmăreşte ritmul real al lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor  , iar 

dacă se constată abateri ( întârzieri ) va solicita un program revizuit cu măsuri care să 

conducă la încadrarea în termenele stabilite; 

 execută măsurători proprii pentru a verifica cantităţile fizice de lucrări prezentate  de 

Executant ca fiind executate lunar pentru efectuarea plăţilor de către Achizitor. 

 asigură lunar recepţia lucrărilor realizate de executanţi ( inclusiv cele ce devin ascunse ) şi 

răspunde de exactitatea datelor înscrise în procesele verbale de recepţie şi formularele de 

decontare. 

 verifică şi vizează situaţiile financiare  de lucrări întocmite de Executant pentru decontarea 

lucrărilor executate lunar în vederea înaintării lor la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti ;  

 răspunde de exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări.  

 va întocmi şi va preda toate situaţiile şi rapoartele periodice către SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI  în forma prescrisă de aceasta; 

 verifică toate situaţiile şi rapoartele periodice întocmite de executant/prestator către achizitor;  

 urmăreşte ca pe perioada execuţiei lucrărilor să fie respectate normele de siguranţă a muncii, 

iar executantul/prestatorul prin lucrările/serviciile întreprinse  să nu polueze sub nici o formă 

solul, apele şi atmosfera; 

 întocmeşte împreună cu executantul lucrărilor procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor; 

 preia documentele de la constructor şi completează Cartea Tehnică a Construcţiei cu toate 

documentele prevăzute de reglementările legale; 

 

3. În domeniul lucrărilor de închidere subterană 

13. identifică şi transmite situaţia obiectivelor aprobate la închidere, prin Hotărâri de Guvern, pentru 

care este necesară prioritar alocarea de fonduri în vederea execuţiei lucrărilor de închidere subterană, 

precum şi orice problemă tehnică apărută în subteran la obiectivele miniere 

14. elaborează şi transmite referatul de necesitate prin care justifică necesitatea lucrărilor de închidere 

subterană, şi propune modalitatea de achiziţie a lucrărilor respective  

15. asigură realizarea procedurilor de predare/ preluare a activelor obiectivelor miniere între SC 

CONVERSMIN-SA şi Ministerul  de resort   – DGRM conform legislaţiei în vigoare. 

16. asigură realizarea procedurilor de predare/primire a amplasamentului obiectivelor miniere, între 

Ministerul  de resort   – DGRM şi Executantul lucrărilor. 

17. asigură asistenţa tehnică pentru execuţia lucrărilor de închidere subterană în conformitate cu 
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prevederile contractului, prevederile specificaţiilor tehnice, metoda de măsurare, descriere generală a 

lucrărilor, listele cu cantităţi de lucrări şi cu condiţiile generale şi speciale ale contractului, în care 

scop: 

 participă împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea generală a construcţiei şi 

stabilirea bornelor de reper ; 

 verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, a tuturor avizelor şi 

acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică ; 

 asigură prestarea obiectului contractului în conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 172/2003; 

 este obligat să ţină evidenţe stricte ale tuturor activităţilor desfăşurate  ( jurnal de şantier ), 

fişe zilnice/săptămânale/lunare. 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în 

vigoare. 

 întocmeşte şi transmite săptămânal/lunar la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti un 

RAPORT care să cuprindă modul în care au fost executate lucrările, respectarea graficului de 

eşalonare a lucrărilor şi certifică pe propria răspundere realitatea executării lucrărilor la 

parametrii proiectaţi, problemele apărute, controale, etc. Verifică respectarea tehnologiilor de 

execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în 

documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare; 

 verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate, privind existenţa 

documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din 

certificatele de calitate, contracte, proiecte; 

 interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice 

au prevederi în acest sens; 

 analizează periodic, (săptămânal), împreună cu Executantul, activităţile desfăşurate, 

problemele apărute şi planifică activităţile viitoare. Aceste discuţii, precum şi deciziile luate, se 

vor consemna în procese verbale sau note de probleme; 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în 

vigoare. 

 dispune efectuarea de teste pentru orice material sau echipament precum şi identificarea 

corectă a stării de fapt în şantier. 

 poate respinge orice material sau lucrare executată necorespunzător precum şi orice angajat 

al executantului considerat necorespunzător în urma inspecţiilor şi testelor ; 

 inspectează orice lucrare înainte de execuţia acoperirii sau altor operaţiuni menite să 

ascundă o situaţie intermediară şi aprobă în scris începerea execuţiei acesteia. 

 urmăreşte ritmul real al lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor  , iar 

dacă se constată abateri ( întârzieri ) va solicita un program revizuit cu măsuri care să conducă 

la încadrarea în termenele stabilite; 

 urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant, achizitor sau 

organele abilitate în domeniu; 

 execută măsurători proprii pentru a verifica cantităţile fizice de lucrări prezentate  de 

Executant ca fiind executate lunar pentru efectuarea plăţilor de către Achizitor. 

 împreună cu executantul lucrărilor va elabora referate de prezentare şi va susţine  în cadrul 

şedinţelor CTE-Ministerul de resort, în vederea avizării, eventuale modificări de soluţii tehnice 

în care este necesară suplimentarea/reducerea volumului unor lucrări, modificarea naturii unor 

lucrări, introducerea unor lucrări noi sau renunţarea la anumite lucrări.  

 asigură lunar recepţia lucrărilor realizate de executanţi ( inclusiv cele ce devin ascunse ) şi 

răspunde de exactitatea datelor înscrise în procesele verbale de recepţie şi formularele de 

decontare. 
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 verifică şi vizează situaţiile financiare  de lucrări întocmite de Executant pentru decontarea 

lucrărilor executate lunar în vederea înaintării lor la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti ;  

 răspunde de exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări.  

 va întocmi şi va preda toate situaţiile şi rapoartele periodice către SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI  în forma prescrisă de aceasta; 

 verifică toate situaţiile şi rapoartele periodice întocmite de executant/prestator către achizitor  

 urmăreşte ca pe perioada execuţiei lucrărilor să fie respectate normele de siguranţă a muncii, 

iar executantul/prestatorul prin lucrările/serviciile întreprinse  să nu polueze sub nici o formă 

solul, apele şi atmosfera. 

 în situaţia în care condiţiile concrete din teren impun decalarea termenelor de execuţie, 

împreună cu Executantul lucrărilor va întocmi şi transmite o notă privind necesitatea prelungirii 

contractelor de execuţie cu perioada necesară finalizării lucrărilor 

 preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează Cartea Tehnică a 

Construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

 predă investitorului actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, 

împreună cu Cartea Tehnică a Construcţiei; 

 urmăreşte soluţionarea obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor şi urmăreşte realizarea recomandărilor comisiei de recepţie; 

 participă la recepţiile parţiale pe obiective şi la recepţia finală a obiectivului semnând toate 

documentele ce se întocmesc împreună cu membrii comisiilor de recepţie. 

 asigură realizarea altor sarcini primite de la SC  CONVERSMIN-SA în legătură cu obiectul 

contractului; 

 anunţă  în mod operativ problemele deosebite ce pot apărea la obiectivele din zonă; 

 

4. În domeniul lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de 

exploatările miniere 

18. identifică, prioritizează şi transmite situaţia obiectivelor aprobate la închidere, prin Hotărâri de 

Guvern, pentru care este necesară alocarea de fonduri în vederea execuţiei lucrărilor de ecologizare; 

19. elaborează şi transmite referatul de necesitate prin care justifică necesitatea lucrărilor de închidere 

şi reconstrucţie ecologică, şi propune modalitatea de achiziţie a lucrărilor respective;  

20. asigură realizarea procedurilor de predare/ preluare a activelor obiectivelor miniere între SC 

CONVERSMIN-SA şi Ministerul  de resort   – DGRM conform legislaţiei în vigoare. 

21. asigură realizarea procedurilor de predare/primire a amplasamentului obiectivelor miniere, între 

Ministerul  de resort   – DGRM, Executantul lucrărilor şi Firma de Dirigenţie; 

22. întocmeşte , împreună cu societăţile miniere şi DGRM din cadrul Ministerului de resort,  

protocoalele de predare/ primire a bunurilor, cu evidenţierea separată a terenurilor aferente; 

23. fotografiază obiectivele din şantier, mină în diverse faze de execuţie pentru o evidenţă cât mai 

fidelă a ritmului de lucru. Asigură o fotografie de ansamblu şi pentru fiecare obiectiv la predarea 

amplasamentului. 

24. asigură inventarierea şi gestionarea bunurilor conform reglementărilor legale ( având bază listele 

de inventariere verificate şi însuşite, cu ocazia punerii la dispoziţia antreprenorului general a 

suprafeţelor de teren libere de orice sarcini, necesară desfăşurării activităţii de şantier, bunurile trecând 

în responsabilitatea antreprenorului general în ce priveşte existenţa şi integritatea lor); 

25. verifică o dată pe lună obiectivele miniere la care se execută lucrări de închidere şi reconstrucţie 

ecologică a suprafeţelor afectate, întocmeşte şi transmite la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti un 

RAPORT care să cuprindă modul în care au fost executate lucrările, respectarea graficului de 

eşalonare, problemele apărute, controale, etc. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea 

corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi 

normele tehnice în vigoare; 

26.   analizează împreună cu Executantul şi Firma de Dirigenţie respectarea graficelor de eşalonare 

privind execuţia lucrărilor şi solicită programe revizuite de măsuri care să conducă la încadrarea în 
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termenele stabilite, 

27.   urmăreşte ca pe perioada execuţiei lucrărilor să fie respectate normele de siguranţă a muncii, iar 

executantul/prestatorul prin lucrările/serviciile întreprinse  să nu polueze sub nici o formă solul, apele 

şi atmosfera. 

28. verifică la fiecare obiectiv şi informează conducerea S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti cu 

privire la modul de respectare a obligaţiilor contractuale în ceea ce priveşte dotarea cu utilaje şi 

obiective, în conformitate cu contractul în derulare (cu respectarea strictă a capitolului 

"SUBCONTRACTANŢI" din contracte). 

29. urmăreşte soluţionarea obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor şi urmăreşte realizarea recomandărilor comisiei de recepţie; 

30. participă la recepţiile parţiale pe obiective şi la recepţia finală a obiectivului semnând toate 

documentele ce se întocmesc împreună cu membrii comisiilor de recepţie. 

31. asigură realizarea altor sarcini primite de la SC CONVERSMIN-SA în legătură cu obiectul 

contractului; 

32. anunţă  în mod operativ problemele deosebite ce pot apărea la obiectivele din zonă; 

 

5.  În domeniul lucrărilor/serviciilor de monitorizare postînchidere 

a) Staţii de epurare a apelor de mină 

33.  pe baza contractelor existente va urmării lunar modul de îndeplinire a atribuţiilor prestatorului 

asumate prin contract, problemele tehnologice apărute şi modul de rezolvare a acestora, situaţia 

personalului, controale efectuate de instituţiile abilitate şi măsurile dispuse,  

34. urmăreşte prin personalul desemnat modul de comportare a staţiilor de epurare evoluţia 

parametrilor tehnici ale apelor de mină atât la intrarea în staţia de cât şi la ieşirea din staţie; 

32.  urmăreşte depozitarea nămolurilor rezultate în urma procesului de epurare precum şi gestionarea 

corectă a acestora în vederea evitării unor dispute cu agenţiile locale pentru protecţia mediului; 

33.  urmăreşte managementul staţiilor de epurare pe sezoane astfel încât reglajele staţiilor de epurare să 

ţină seama de succesiunea anotimpurilor, astfel încât parametrii de funcţionare să nu fie influenţaţi de 

nivelul precipitaţiilor; 

34.  toate rapoartele prestatorului vor fi disponibile la punctele de lucru, lunar punctul de lucru va 

întocmi şi  transmite rapoarte privind modul de funcţionare al staţiilor şi problemele apărute; 

35.  verifică trimestrial obiectivele miniere la care au fost efectuate recepţii la terminarea lucrărilor şi 

recepţii finale în vederea urmăririi în timp a comportamentului lucrărilor executate în urma cărora  

întocmesc rapoarte scrise, pentru fiecare obiectiv în parte, în care vor prezenta starea lucrărilor 

executate precum şi modificările apărute de la data ultimului control (dacă este cazul); 

36. pentru obiectivele aflate în perioada de garanţie la care au fost constatate deficienţe vor înştiinţa 

prin adresă scrisă, executantul lucrărilor de închidere şi ecologizare precum şi societatea care a asigurat 

serviciile de asistenţă tehnică despre deficienţele semnalate, cu menţiunea de a disponibiliza resurse 

tehnice, umane şi financiare pentru corectarea celor semnalate; 

37. la obiectivele finalizate pentru care au fost efectuate recepţii la terminarea lucrărilor şi recepţii 

finale, dacă apar probleme legate de poluarea suprafeţelor ecologizate cu resturi provenite din 

desfăşurarea unor activităţi sau resturi  menajere, precum şi deteriorări ale lucrărilor executate cauzate 

de intervenţii umane necontrolabile, vor înştiinţa instituţiile locale abilitate (primărie, poliţie, etc) pe 

raza cărora se situează din punct de vedere administrativ perimetrele miniere respective, cu rugămintea 

să întreprindă măsurile necesare în vederea remedierii precum  şi pentru  prevenirea  afectării alor 

lucrări; 

38. în cazul apariţiei unor situaţii de natura calamităţilor va informa cu operativitate atât S.C. 

CONVERSMIN S.A. Bucureşti, cât şi instituţiile abilitate la nivel local.  

 

6. În domeniul serviciilor de asistenţă tehnică 
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39. identifică, propune şi transmite necesarul privind achiziţionarea serviciilor de asistenţă tehnică 

pentru anul următor, în funcţie de obiectivele la care au fost alocate fonduri pentru execuţia lucrărilor 

de închidere şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate; 

40. întocmeşte şi transmite referatul de necesitate pentru cuprinderea serviciilor de proiectare necesare 

în programul anual al achiziţiilor publice;  

41. verifică şi informează prin rapoarte lunare asupra modului de desfăşurare a asistenţei tehnice 

aferente fiecărui obiectiv; 

42. verifică lunar condica de prezenţă a personalului angajat să asigure dirigenţia de şantier; 

43. verifică modul de întocmire a rapoartelor zilnice/săptămânale/lunare şi exactitatea informaţiilor 

menţionate; 

44. verifică existenţa proceselor verbale pentru lucrările ce devin ascunse (dacă e cazul); 

45. verifică existenţa registrului de control; 

46. verifică modul de îndeplinire a sarcinilor asumate de către societăţile de asistenţă tehnică prin 

semnarea contractelor de prestări servicii; 

47. verifică existenţa documentelor de sănătate şi securitate prevăzute de legislaţia în vigoare; 

48. verifică existenţa tuturor pieselor necesare întocmirii Cărţii Tehnice Construcţiei; 

49. verifică modul de însuşire al graficului de eşalonare a lucrărilor, precum şi modul de realizare a 

eventualelor măsuri dispuse de organele de control. 

 

7. În domeniul financiar-contabil 

   50. respectă prevederile normelor legale prin cunoaşterea legislaţiei   fiscale in domeniu; 

   51. preia deconturile si documentele justificative pentru avansurile spre decontare,verifică întocmirea 

acestora conform reglementarilor legale in vigoare;  

   52. urmăreşte şi raportează justificarea avansurilor spre decontare in termen legal; 

îndosariază cronologic documentele cu care lucrează sau care ii sunt puse la dispoziţie de către alte 

posturi; 

53. preia si verifica seturile de documente din departamentele comerciale, întocmeşte 

deconturile estimative si deconturile pentru deplasări; 

54. întocmeşte lunar declaraţiile de impozite, taxe si contribuţii aferente salariilor; 

55. tine legătura cu Administraţia Financiara si colaborează cu şeful ierarhic in cazul controalelor; 

56. colaborează la stabilirea politicilor contabile; 

57. colaborează la ţinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la salvarea 

datelor informatice; 

58. duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică. 

59. asigura fundamentarea lucrărilor si serviciilor anuale si in perspectiva la toate secţiunile in 

realizarea sarcinilor ce-i revin societăţii comerciale in domeniul sau de activitate; 

60. propune teme si analize in vederea îmbunătăţirii modului de lucru,  creşterea calităţii si asigurarea 

realităţii informaţiei in domeniul economic; 

61. respectă îndeplinirea sarcinilor ce revin S.C.CONVERSMIN S.A. conform normelor de securitate 

si sănătate in muncă; 

62. asigura si răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind strategia  de 

dezvoltare,modernizare a lucrărilor si serviciilor; 

63. analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru proiectarea, conservarea,  închiderea 

minelor, monitorizare; 

64. îndeplineşte orice alte atribuţii sau de activitate atât cele cu caracter specific ce decurg din  actele 

normative in vigoare cat si cele stabilite de directorul general; 

65. planificarea  activităţii proprii in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă; 

 

Art.3. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ale întregului personal de la punctele de lucru, privind  

prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 
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1. pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a 

instrucţiunilor proprii de securitate în muncă şi a altor instrucţiuni conexe ce intervin în buna 

desfăşurare a lucrărilor de conservare, închideri subterane, monitorizare postînchidere şi lucrări 

pentru menţinerea parametrilor de mediu; 

2. va respecta HG nr. 300/ 2006, cu privire la activitatea de coordonare în materie de securitate şi 

sănătate în muncă pentru şantierele temporare şi/ sau mobile scop în care va verifica: planul 

general al şantierului, registrul jurnal de coordonare, dosarul de intervenţii ulterioare, planul 

propriu de securitate, sănătate în muncă al antreprenorului general de şantier; 

3. va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 

2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

 

 

Art. 4. Relaţiile personalului de la punctele de lucru:  

1. - personalul de la punctele de lucru colaborează cu toate compartimentele din cadrul SC 

CONVERSMIN- S.A. Bucureşti şi cu conducerea tehnică de la companiile şi societăţile miniere. 

2. - personalul de la punctele de lucru acordă asistenţă de specialitate în domeniul său de activitate; 

3. - personalul de la punctele de lucru colaborează cu celelalte direcţii , servicii, birouri de 

specialitate din societatea comercială cu organele de specialitate în producerea şi repararea 

utilajelor , instalaţiilor şi echipamentelor; 

4. - personalul de la punctele de lucru colaborează cu institutele de proiectare, comunităţile locale 

şi organismele de control la nivel local, în limita de competenţă acordată, 

5. - personalul de la punctele de lucru colaborează cu organele de specialitate din cadrul 

ministerului de resort. 

 

Art.5. Responsabilităţile personalului de la punctele de lucru : 

1. personalul de la punctele de lucru răspunde disciplinar , material şi penal după caz, de exactitatea 

datelor înscrise în documentele pe care trebuie să le elaboreze şi deconturi de lucrări ; 

2. personalul de la punctele de lucru răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor 

încredinţate 

3. personalul de la punctele de lucru răspunde potrivit legii pentru realizarea măsurilor de protecţia 

muncii în cadrul atribuţiilor sale de control în procesul de muncă ; 

4. personalul de la punctele de lucru răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele 

încredinţate. 

5. personalul de la punctele de lucru îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate 

atât cele cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de 

directorul general; 

6. personalul de la punctele de lucru are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare. 
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5.2.2. SERVICIUL ANALIZĂ CONTRACTE , DECONTĂRI 

 

Art.1. Serviciul analiză contracte, decontări se organizează şi funcţionează în subordinea 

directă a Directorului Producţie  şi este condus de un Sef de Serviciu . 

 

Art.2. Atribuţiile principale  ale Serviciului analiză contracte, decontări: 
1. coordonează activitatea de verificare a situaţiilor de lucrări executate ale deconturilor justificative 

de cheltuieli pentru proiectare/conservare/închidere subterană/ ecologizare/ monitorizare 

postînchidere a minelor şi carierelor care se închid, atât la nivel de SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI cât şi la  nivel de sucursală; 

2. urmăreşte şi îndeplineşte toate formalităţile necesare pentru aprobarea/avizarea deconturilor 

justificative de cheltuieli; 

3. răspunde de încadrarea devizelor generale în valorile aprobate prin ordin al ministrului şi în 

valoarea contractată, respectând documentaţiile aprobate 

4. întocmeşte decontul centralizator conform deconturilor justificative de cheltuieli promovate la 

plată, precum şi înaintarea decontului centralizator şi a deconturilor justificative pentru verificare şi 

semnare  către Ministerul  de resort  – Direcţia Generală Resurse Minerale ; 

5. înaintează decontul centralizator precum şi  deconturile justificative pentru verificare, semnare  şi 

aprobare de către ordonatorul principal de credite, la Ministerul de resort – Direcţia  Buget, 

Contabilitate Internă; 

6. centralizează cheltuielile efectuate din deconturile justificative lunare şi totale pentru fiecare 

obiectiv minier, contract, contractant;  

7. analizează şi stabileşte  măsurile care condiţionează realizarea programelor de lucrări de conservare 

şi închidere a  minelor; 

8. asigură perfecţionarea metodelor de control şi urmărirea lucrărilor de conservare , închidere şi 

ecologizare; 

9. analizează metodele şi tehnologiile ce trebuie aplicate pentru executarea lucrărilor de conservare , 

închidere şi ecologizare şi propune îmbunătăţirea acestora ; 

10. participă la analiza şi avizarea studiilor şi documentaţiilor tehnice şi urmăreşte valorificarea lor; 

11. participă la analiza şi avizarea lucrărilor de conservare , închidere şi ecologizare;  

12. participă din dispoziţia directorului producţie la întocmirea de analize tehnico-economice privind 

eficientizarea activităţii de conservare şi închidere a lucrărilor miniere contractate de SC 

CONVERSMIN - SA; 

13. prezintă conducerii societăţii comerciale lista pentru însuşire şi o înaintează la Ministerul  de resort  

- Direcţia Generală Resurse Minerale în vederea promovării la aprobare; 

14. adaptează şi modifică listele aprobate, privind utilajele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate în 

funcţie de necesar şi fonduri şi le înaintează spre aprobare; 

15. adaptează lista în funcţie de necesităţi, urmărind încadrarea în fondurile alocate de la bugetul 

statului şi întreprinde demersurile necesare pentru aprobarea modificărilor; 

16. participă la procedurile de achiziţii, pentru încredinţarea lucrărilor de conservare, închidere şi 

ecologizare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

17. participă la recepţia lucrărilor de conservare şi închidere; 

18. urmăreşte şi controlează întocmirea actelor şi documentaţiilor din domeniu, evidenţa şi completarea 

acestora la zi; 

19. participă la pregătirea şi examinarea personalului, autorizări de funcţionare; 

20. participă la tratative cu partenerii externi pentru acţiuni de cooperare, redactează proiecte de 

acorduri, convenţii şi protocoale ce se încheie cu aceştia şi urmăreşte modul de realizare a 

obiectivelor protocolare aprobate;  
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21. asigură companiilor şi societăţilor comerciale asistenţă de specialitate în problemele specifice sferei 

sale de activitate; 

22. colaborează la elaborarea propunerilor de plan pentru lucrările de investiţii , achiziţii de utilaje şi 

aparatură; 

23. participă la avizarea proiectelor tehnice; 

24. asigură şi răspunde de utilizarea raţională a resurselor materiale şi umane în domeniul său de 

activitate; 

25. coordonează şi participă la recepţia obiectivelor din domeniul său de activitate; 

26. urmareste din punct de vedere cantitativ si valoric derularea contractelor aferente activitatilor 

specifice procesului de reconstructie ecologica a siturilor afectate de industria miniera; 

27. asigura conducerea directiei in baza nominalizarii efectuata de directorul general al  societatii, prin 

decizie, pentru perioada cand lipseste directorul de productie; 

28. elaboreaza evidente privind contractele incheiate de SC CONVERSMIN S.A. Bucuresti, pentru 

realizarea Programului anul de conservare, inchidere si reconstructie ecologica si activitati 

postinchidere, la obiectivele miniere aprobate prin Hotarari de Guvern. 
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5.2.3. SERVICIUL MONITORIZARE POST ÎNCHIDERE 

 

Art.1. Serviciul Monitorizare Postînchidere  se organizează şi funcţionează în subordinea 

directă a Directorului Producţie  şi este condus de un Şef de serviciu  

 

Art. 2. Atribuţiile principale ale Serviciului Monitorizare Postînchidere : 

 

1. coordonează activitatea de monitorizare postînchidere a SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi 

a sucursalelor acesteia; 

2. analizează, previzionează şi prioritizează obiectivele miniere aprobate la inchidere, în funcţie de 

dimensiunea economică, documentaţia tehnică existentă, riscurile ecologice, umane şi sociale la 

închidere, realizând corelarea între proiectare şi execuţie, astfel încât să se realizeze o eficienţă a 

folosirii fondurilor alocate; 

3. gestionarea obiectivelor închise, în execuţie şi previzionate; 

4. urmăreşte realizarea obiectivelor societăţii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI din teritoriu 

direct şi prin directorii de sucursală/şefii de puncte de lucru/şefii de laborator, din punct de 

vedere tehnic, al prevederilor contractelor comerciale, vizând termene, calitate, etc. 

5. prezintă ori de câte ori se solicită, stadiul realizării obiectivelor şi alte documentaţii solicitate, 

precum şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora. 

6. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, ordonanţe, 

dispoziţii), în domeniul său de activitate şi participă la fundamentarea de noi acte legislative în 

domeniul închiderii şi monitorizării obiectivelor miniere; 

7. inventariază şi prioritizează toate obiectivele societăţii în funcţie de situaţiile în care se află (RF, 

RTL, execuţie, planificare, monitorizare ) oferind soluţii pentru o abordare eficientă din punct de 

vedere economic şi de mediu; 

8. asigură fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate secţiunile în 

realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale în domeniul său de activitate; 

9. monitorizează realizarea programelor generale de lucrări şi servicii; 

10. coordonează şi urmăreşte activitatea de monitorizare pe perioada de conservare, închidere, 

ecologizare şi postînchidere a obiectivelor miniere; 

11. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, creşterea 

randamentului în funcţionare, monitorizarea post închidere a obiectivelor miniere ; 

12. urmăreşte realizarea proiectului tehnic de închidere şi monitorizare a obiectivelor miniere; 

13. analizează ofertele unor parteneri străini pentru documentaţii, asistenţă tehnică referitoare la 

programul de închidere, conservare şi ecologizare a perimetrelor miniere, monitorizare post 

închidere; 

14. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind strategia de 

dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor; 

15. analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru conservare, închidere a minelor, 

monitorizare , sintetizează observaţiile specialiştilor din cadrul SC CONVERSMIN -S.A.  

16. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general. 

17. elaborează programe împreună cu proiectanţii de specialitate privind monitorizarea post 

închidere şi controlul tehnic de siguranţă; 

18. urmăreşte monitorizarea următoarelor elemente: 

a) stabilitatea haldelor şi iazurilor de decantare; 

b) morfologia terenurilor din zona influenţată de acumulări sau prăbuşiri catastrofice ale 

suprafeţei; 

c) acumulări de material de rambleu în puţuri şi conuri de surpare; 

d) calitatea solului; 
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e) creşterea ariilor cultivate; 

f) orice fel de ape evacuate fie în urma tratării cu ajutorul unui echipament , fie prin deversarea 

directă; 

g) sisteme pasive de tratare a apei; 

h) calitatea aerului ( toxic şi/sau exploziv , emisii de gaze , radiaţii ); 

i) potenţiale emisii datorate autoaprinderii; 

1. sesizează conducerea societăţii în situaţia în care constată factori care pun în pericol 

siguranţa obiectivelor precum şi factori care înrăutăţesc parametrii monitorizaţi; 

elaborează sau emite acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avize etc, sau 

altele similare; 

2. avizează documentaţiile tehnice privind lucrările executate de societăţile care efectuează 

lucrări de conservare, închideri subterane mine/cariere. 

3.  coordonează activitatea de monitorizare postînchidere a SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI şi a sucursalelor acesteia 

4.  prezintă spre semnare directorului producţie, după ce şi-a însuşit, toate documentele ce se 

elaborează în cadrul serviciului pe care îl conduce, potrivit prevederilor din prezentul 

regulament; 

5.  raportează directorului producţie periodic despre problemele deosebite şi rezultatele 

activităţii şi propune măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii; 

6.  repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare salariat si urmăreşte realizarea la termen a 

acestora; 

7.  pe baza monitorizării postînchidere, anual va prezenta Directorului general evoluţia 

parametrilor monitorizaţi , în scopul completării Cărţii tehnice a obiectivului; 

8.  formulează către directorul producţie  propuneri de stimulare  şi acordare a unor drepturi 

pentru salariaţii din subordine; 

9.  evaluează performanţele individuale ale personalului din cadrul serviciului pe care îl 

coordonează; 

10.  formulează propuneri către directorul producţie privind participarea salariaţilor la diverse 

cursuri/instruiri în funcţie de nivelul de pregătire al fiecăruia; 

11.  răspunde în faţa directorului general de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului; 

12.  îndeplineşte orice alte atribuţii de activitate curentă, stabilite de directorul general. 
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5.3. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
Art. 1. Direcţia Economică se organizează şi funcţionează  în subordinea directă a Directorului 
General şi a directorului general adjunct, este condusă/coordonată de un director şi are în subordine: 

5.3.1. Serviciul financiar contabil 
5.3.2. Control Financiar de Gestiune 

 
Art.2. Direcţia Economică  a SC CONVERSMIN - S.A. este concepută ca parte a conducerii care 
gestionează toate atributele legate de următoarele domenii: 

- economic ; 
- financiar;   

 - contabil; 
 - control financiar de gestiune 
 
Art.3. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul Direcţiei 
Economice privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate , 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

 
Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ale întregului personal din cadrul Direcţiei Economice 
privind  prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

3. - pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

4. - va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  
 
Art.5. Responsabilităţile personalului Direcţiei Economice : 

1. personalul Direcţiei Economice răspunde de exactitatea  datelor înscrise, transmiterea acestora 
în volum complet, precum şi respectarea termenelor pentru lucrările pe care semnează;  

2. personalul Direcţiei Economice răspunde de întreaga activitate a direcţiei economice; 
3. personalul Direcţiei Economice răspunde de gestionarea fondurilor economice si financiare ale 

societăţii necesare desfăşurării normale a întregii activităţi; 
4. personalul Direcţiei Economice răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate 
5. personalul Direcţiei Economice are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la 

postul pe care-l ocupă; 
6. personalul Direcţiei Economice îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate 

atât cele cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de 
directorul general; 

Art.6. Relaţiile personalului Direcţiei Economice: 
1. personalul Direcţiei Economice colaborează cu direcţiile,  serviciile şi compartimentele de 

specialitate din cadrul societăţii comerciale; 
2. personalul Direcţiei Economice colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului 

de resort şi cu alte organe de specialitate din cadrul altor ministere; 
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5.3.0 DIRECTORUL ECONOMIC 

 
Art.1.  Atribuţiile principale  ale Directorului  Economic 
 

1. coordonează activitatea economico - financiară a SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , inclusiv a 
sucursalelor 

2. îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care revin societăţii pe linie economica si financiar contabila, 
răspunzând potrivit legii de luarea tuturor masurilor necesare; 

3. răspunde de stabilirea politicii si strategiei economico - financiare a societăţii; 
4. asigura programarea si executarea activităţii economico - financiare, prin bugete de venituri si 

cheltuieli si situaţii financiare periodice, urmărind întocmirea, aprobarea, punerea in aplicare si 
înregistrarea acestora conform legislaţiei in vigoare; 

5. fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a societăţii ; 
6. efectuează analize economico - financiare pentru punerea in valoare a tuturor resurselor 

materiale si umane din societate, in scopul  obţinerii unei eficienţe economice maxime; 
7. coordonează organizarea şi implementarea sistemului de evidenţă contabilă şi financiară la 

nivelul societăţii cu ajutorul programelor informatice, în conformitate cu actele normative în vigoare; 
8. asigură sursele necesare plăţii salariilor, a vărsămintelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale, fondurile sociale, a furnizorilor de materiale, combustibili, energie şi a prestatorilor de servicii; 
9. asigură  fundamentarea si întocmirea ori de câte ori este necesar a  bugetului de venituri şi 

cheltuieli rectificat pe care îl înaintează spre aprobare; 
10. asigură organizarea si coordonarea contabilităţii operaţiilor de capital, contabilităţii 

imobilizărilor, contabilităţii stocurilor, contabilităţii terţilor, contabilităţii trezoreriei, contabilităţii 
veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor, contabilităţii angajamentelor si a altor elemente patrimoniale, 
contabilităţii de gestiune, in conformitate cu legislaţia si reglementările contabile in vigoare;  

11. urmăreşte respectarea principiilor contabile si ale evaluării patrimoniului ( prudentei, 
permanentei metodelor, continuităţii activităţii, independentei exerciţiului, evaluării separate a 
elementelor de activ si de datorii, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării, prevalentei 
economicului asupra juridicului);  

12. asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea 
informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială a societăţii ; 

13. asigură inventarierea anuala sau ori de cate ori  este nevoie a patrimoniului, urmărind modul de 
valorificare a inventarierii; 

14. asigura controlul asupra operaţiilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare 
utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate; 

15. asigura întocmirea anuală a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, în conformitate 
cu normele metodologice elaborate de Ministerului  Finanţelor  Publice;  

16. participă la întocmirea raportului de gestiune şi anexelor la bilanţ; 
17. efectuează analiza financiar - contabilă pe baza de bilanţ, pe  care o prezintă in Consiliul de 

Administraţie si in  Adunarea Generala a Acţionarilor; 
18. asigură organizarea gestiunilor si evidenta mişcării de mijloace fixe si a obiectelor de inventar 

intre gestiuni (persoane); 
19. asigură organizarea şi coordonarea controlului financiar preventiv în conformitate cu 

reglementările în vigoare, stabilind operaţiunile si documentele ce se supun controlului financiar 
preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; 

20. asigură organizarea evidenţei contabile sintetice şi analitice şi ţinerea ei la zi; 
21. stabileşte si răspunde  de  îndeplinirea la termen a obligaţiilor societăţii faţă de bugetul statului 

si terţi, in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare;  
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22. urmăreşte întocmirea proceselor verbale de compensare a datoriilor reciproce cu terţii, in 
conformitate cu actele normative in vigoare; 

23. ţine evidenţa pierderilor fiscale, compensării şi raportării acestora conform legislaţiei; 
24. urmăreşte derularea contractelor, respectarea disciplinei contractuale, potrivit legii, participă 

la soluţionarea unor cereri sau reclamaţii ce privesc acţiuni legate de activitatea societăţii;  
25. asigura si răspunde de datele statistice specifice furnizate; 
26. răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţiunilor de casă si a 

celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuează prin persoane împuternicite, cel puţin 
lunar si inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul existentei faptice a valorilor băneşti cat si sub 
aspectul securităţii acestora; 

27. răspunde de eficienţa si calitatea lucrărilor executate la termenele stabilite prin reglementări 
interne sau prin acte normative; 

28. - asigură întocmirea si depunerea unor declaraţii si situaţii cu caracter fiscal sau solicitate de 
alte organe in drept; 

29. asigură si răspunde de datele statistice specifice furnizate; 
30. întocmeşte documente specifice potrivit metodologiilor si reglementarilor in vigoare, analize 

economico - financiare, informări, note, norme interne, decizii, etc ; 
31. constata si propune sancţiuni, potrivit legii, in cazul abaterilor de la disciplina financiară; 
32. propune Consiliului de Administraţie al SC CONVERSMIN SA Bucureşti trecerea pe  cheltuieli a 

sumelor  pentru care nu se face vinovata nici o persoana fizica; 
33. participă la realizarea altor lucrări şi sarcini încredinţate de şefii ierarhici;  
34. asigură asistenţa de specialitate pentru angajaţii societăţii; 
35. verifica si sesizează in timp util directorul general cu privire la problemele ivite in derularea 

normala a activităţii direcţiei economice si propune măsuri de îmbunătăţire; 
36. raportează directorului general şi/ sau consiliului de administraţie, asupra modului de 

îndeplinire a atribuţiilor 
 

 
Art.2. Limite de competenţă ale Directorului Economic:  

1. decide cu deplina autoritate in domeniul financiar-contabil; 
2. propune si contrasemnează decizii de imputaţii după efectuarea cercetărilor de specialitate; 
3. are dreptul sa refuze semnarea oricărui act care angajează patrimonial societatea, in cazul in 

care acesta cuprinde prevederi contrare legilor financiar-contabile si hotărârilor organelor de 
conducere sau de administrare; 

4. propune directorului general priorităţile de plată/cheltuieli, in funcţie de fondurile disponibile; 
5. propune Consiliului de Administraţie al SC CONVERSMIN SA Bucureşti trecerea pe cheltuieli a 

pagubelor pentru care nu se face vinovată nici o persoană fizică; 
Art. 3. Nu are competente privind: 

1. angajarea si concedierea personalului; 
2. aprobarea unor facilităţi financiare in afara prevederilor legale; 
3. aprobarea unor facilităţi de munca si operare in afara prevederilor interne ale societăţii; 
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5.3.1. SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL 

 
Art.1. Serviciul Financiar - Contabil se organizează şi funcţionează în subordinea directă a 
Directorului Economic şi este condus/coordonat  de un Sef de Serviciu 
 
Art.2. Atribuţiile principale ale Serviciului Financiar-Contabil: 
 

1. coordonează activitatea serviciului financiar - contabil atât la nivel de SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI cât şi la nivel de sucursală 

2. asigura programarea si executarea activităţii economico - financiare, prin bugete de venituri si 
cheltuieli si situaţii financiare periodice, urmărind întocmirea, aprobarea, punerea in aplicare si 
înregistrarea acestora conform legislaţiei in vigoare; 

3. fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a societăţii ; 
4. efectuează analize economico - financiare pentru punerea in valoare a tuturor resurselor 

materiale si umane din societate, in scopul  obţinerii unei eficienţe economice maxime; 
5. coordonează organizarea şi implementarea sistemului de evidenţă contabilă şi financiară la 

nivelul societăţii cu ajutorul programelor informatice, în conformitate cu actele normative în 
vigoare; 

6. asigură sursele necesare plăţii salariilor, a vărsămintelor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale, fondurile sociale, a furnizorilor de materiale, combustibili, energie şi a prestatorilor de 
servicii; 

7. asigură  fundamentarea si întocmirea ori de câte ori este necesar a  bugetului de venituri şi 
cheltuieli rectificat pe care îl înaintează spre aprobare; 

8. asigură organizarea si coordonarea contabilităţii operaţiilor de capital, contabilităţii 
imobilizărilor, contabilităţii stocurilor, contabilităţii terţilor , contabilităţii trezoreriei, 
contabilităţii veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor, contabilităţii angajamentelor si a altor 
elemente patrimoniale, contabilităţii de gestiune, in conformitate cu legislaţia si reglementările 
contabile in vigoare;  

9. urmăreşte  respectarea principiilor contabile si ale evaluării patrimoniului ( prudentei, 
permanentei metodelor, continuităţii activităţii, independentei exerciţiului, evaluării separate a 
elementelor de activ si de datorii, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării, 
prevalentei economicului asupra juridicului);  

10. asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea 
informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială a societăţii ; 

11. asigură inventarierea anuala sau ori de cate ori  este nevoie a patrimoniului, urmărind modul de 
valorificare a inventarierii; 

12. asigura controlul asupra operaţiilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare 
utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate; 

13. asigura întocmirea anuală a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, în conformitate 
cu normele metodologice elaborate de Ministerului  Finanţelor  Publice;  

14. participă la întocmirea raportului de gestiune şi anexelor la bilanţ; 
15. efectuează analiza financiar - contabila pe baza de bilanţ, pe  care o prezintă in Consiliul de 

Administraţie  si in  Adunarea Generala a Acţionarilor; 
16. asigură organizarea gestiunilor si evidenta mişcării de mijloace fixe si a obiectelor de inventar 

intre gestiuni (persoane); 
17. asigură organizarea şi coordonarea controlului financiar preventiv în conformitate cu 

reglementările în vigoare, stabilind operaţiunile si documentele ce se supun controlului 
financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; 

18. asigură organizarea evidenţei contabile sintetice şi analitice şi ţinerea ei la zi; 
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19. stabileşte si răspunde  de  îndeplinirea la termen a obligaţiilor societăţii fata de bugetul statului 
si terţi, in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare;  

20. urmăreşte întocmirea proceselor verbale de compensare a datoriilor reciproce cu terţii, in 
conformitate cu actele normative in vigoare; 

21. ţine evidenţa pierderilor fiscale, compensării şi raportării acestora conform legislaţiei; 
22. urmăreşte  derularea contractelor, respectarea disciplinei contractuale, potrivit legii, participă 

la soluţionarea unor cereri sau reclamaţii ce privesc acţiuni legate de activitatea societăţii;  
23. asigura si răspunde de datele statistice specifice furnizate; 
24. răspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operaţiunilor de casa si a 

celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuează prin persoane împuternicite, cel 
puţin lunar si inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul existentei faptice a valorilor băneşti 
cat si sub aspectul securităţii acestora; 

25. răspunde de eficienta si calitatea lucrărilor executate la termenele stabilite prin reglementari 
interne sau prin acte normative; 

26. - asigura întocmirea si depunerea unor declaraţii si situaţii cu caracter fiscal sau solicitate de 
alte organe in drept; 

27. asigura si răspunde de datele statistice specifice furnizate; 
28. întocmeşte documente specifice potrivit metodologiilor si reglementarilor in vigoare, analize 

economico - financiare, informări, note, norme interne, etc,; 
29. constata si propune sancţiuni, potrivit legii, in cazul abaterilor de la disciplina financiara; 
30. propune Consiliului de Administraţie  al SC CONVERSMIN SA  trecerea pe  cheltuieli a sumelor  

pentru care nu se face vinovata nici o persoana fizica; 
31. participă la realizarea altor lucrări şi sarcini încredinţate de şefii ierarhici;  
32. asigură asistenţa de specialitate pentru angajaţii societăţii;  
33. răspunde de întreaga activitate a serviciului financiar contabil; 
34. răspunde de asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a întregii activităţi a  

SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI; 
35. acordă viza pentru  plăţi la activitatea de investiţii, plăţi furnizori externi-investiţii, amânări, 

refuzuri de plată sau revenire la acestea, documentele de plată al salariilor, documentele de 
plată a recompenselor sau premiilor pentru investiţii sau inovaţii, lista de plată pentru membrii 
Consiliului de Administraţie, cenzorilor şi Adunării Generale a Acţionarilor, angajarea şi 
efectuarea de plăţi din fondurile speciale noi, încasarea şi lichidarea debitelor de orice natură. 
 
 

5.3.2. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 

 
Art.1. Structura de Control Financiar de Gestiune se organizează şi funcţionează în subordinea 
directă a Directorului Economic . 
 
Art.2. Atribuţiile principale ale Controlului Financiar de Gestiune: 

1. verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, 
integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de 
reflectare a acestora în evidenţa contabilă; 

2. verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi 
cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
subunităţilor din structura acestuia; 

3. verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
operatorului economic şi al subunităţilor din structura acestuia, urmărind: 

a. realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate; 
b. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a rezultatului; 
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c. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul operatorului 
economic şi al subunităţilor acestuia; 

d. realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate; 
e. respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor; 
f. respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea 

achiziţiilor; 
g. utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general 

consolidat; 
2. verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de 

efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; 

3. verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi 
plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; 

4. verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a 
operaţiunilor economico-financiare; 

5. verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, 
circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative; 

6. elaborează analize economico-financiare pentru conducerea operatorului economic în scopul 
fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor. 

7. Asigură transmiterea documentelor specifice atât în interiorul unităţii patrimoniale cât şi în 
exteriorul acesteia. 

8. Inregistreaza corespondenta si celelalte documente repartizate de la registratura societatii, 
precum si cele primite/ repartizate de la /catre celelalte servicii in Registrul de intrari/iesiri al 
serviciului financiar contabil;  

9. Informează în timp util şeful ierarhic superior cu privire la problemele ivite în derularea 
normală a activităţii si lucrarilor incredintate. 

7. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind sistemul integrat al managementului calităţii, 
mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

- respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate, 
mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 
8. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind  prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi PSI: 
- pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

- va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. 
9. Responsabilităţi: 

 - răspunde de exactitatea  datelor înscrise, transmiterea acestora în volum complet, precum şi 
respectarea termenelor pentru lucrările pe care semnează; 
10. Limite de competenţă: - 
11. Alte elemente:  

- are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l ocupă; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de şeful ierarhic şi de directorul general; 
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5.4. DEPARTAMENTUL ORGANIZARE, COMUNICARE, MANAGEMENT, 
STRATEGII 

 
Art.1. Departamentul Organizare, Comunicare, Management, Strategii se organizează şi 

funcţionează în subordinea directă a Directorului General, este condusă de un şef de departament şi 
are următoarea structură organizatorică : 

5.4.1.  Serviciul Organizare, Salarizare, Personal, Administrativ; 
5.4.2.  Serviciul Management, Strategii, Comunicare 
 
Art.2. Departamentul Organizare, Comunicare, Management, Strategii a SC CONVERSMIN - S.A. este 

conceput ca parte a conducerii care gestionează toate atributele legate de următoarele domenii: 
- organizare 
- recrutare de personal 
- formare profesională 
- salarizare 
- administrativ 
- comunicare 
- management şi strategii 
 
Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul 

Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii privind  prevenirea şi 
protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

1. pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. - va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

 
Art.5. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul 
Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii privind sistemul integrat al 
managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate , 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

 
Art.6. Relaţiile personalului Departamentului Organizare, Comunicare, Management, 

Strategii: 
1. -   colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul societăţii comerciale; 
2. -   colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului de resort şi cu alte organe de 

specialitate din cadrul altor ministere; 
 
Art.7. Responsabilităţile ce revin întregului personal din cadrul Departamentului Organizare, 

Comunicare, Management, Strategii  : 
1. răspunde  de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care trebuie să le elaboreze; 
2. răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor încredinţate 
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3. răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 
4. are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l ocupă;  
5. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general; 
 

7.4.0. ŞEFUL DEPARTAMENTULUI ORGANIZARE, COMUNICARE, MANAGEMENT, STRATEGII 

 
Art.1. Atribuţiile principale  ale  Şefului Departamentului Organizare, Comunicare, 

Management, Strategii sunt următoarele : 
1. coordonează  activitatea de organizare, comunicare,  management, strategii  a SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI şi a sucursalelor acesteia; 
2. coordonează dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul departamentului; 
3. coordonează actualizarea şi monitorizarea aplicării procedurilor interne de lucru; 
4. coordonează activitatea de elaborare şi actualizare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al societăţii precum şi a Regulamentului Intern al societăţii; 
5. coordonează întocmirea situaţiilor statistice privind activitatea de resurse umane  
6. colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul societăţii , în vederea elaborării 
deciziilor privind delegarea competenţelor; 
7. coordonează fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru personalul SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI 
8. colaborează cu celelalte structuri organizatorice ale societăţii în vederea optimizării structurii 
posturilor (transformări, înfiinţări de posturi, etc) 
9. coordonează evidenţa programării anuale a concediilor de odihnă pentru personalul SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  
10. coordonează organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  
11. avizează contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă 
ale ocupanţilor posturilor; 
12. avizează  deciziile de modificare, suspendare şi încetare a raporturilor de muncă; 
13. participă împreună cu celelalte structuri organizatorice la elaborarea  anuală a unui program de 
pregătire profesionala pentru personalul din cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI care se constituie 
anexă la Contractul Colectiv de Muncă al societăţii;  
14.  organizează evidenţa participării personalului  la cursurile de formare profesională ;  
15. asigură îndeplinirea sarcinilor societăţii comerciale din prevederile actelor normative în vigoare cu 
privire la drepturile salariale şi de personal, precum şi a celor trasate de conducerea societăţii 
comerciale în domeniul selecţiei, recrutării, încadrării, promovării şi salarizării personalului, utilizării 
raţionale a forţei de muncă şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare de muncă;  
16.  organizează şi controlează evidenţa pe funcţiuni a personalului de execuţie şi conducere la nivelul 
societăţii comerciale;  
17.  coordonează urmărirea nivelului de îndeplinire al normativelor şi normelor de muncă pentru toate 
categoriile de personal şi colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul societăţii 
comerciale la stabilirea necesarului de personal pe meserii, funcţii şi specialităţi;  
18.  participă şi colaborează la negocierea Contractului Colectiv de Muncă al SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI   
19. urmăreşte şi asigură la nivelul societăţii comerciale  aplicarea  prevederilor legale privind sistemul 
de salarizare;  
20. contribuie la realizarea unor analize şi întocmirea de materiale solicitate de conducerea societăţii 
comerciale; 
21. coordonează punerea în aplicare a propunerilor compartimentelor de muncă pentru trecerea la 
nivele superioare de salarizare  
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22. coordonează activitatea de întocmire de  rapoarte, informări, referate, anchete, documente din 
domeniul de activitate,  în conformitate cu legislaţia şi ordinele în vigoare;  
23. coordonează activitatea de soluţionare a unor probleme de ordin social ce cad în sarcina 
departamentului ; 
24. urmăreşte încadrarea în fondul de salarii, precum şi modul de aplicare al prevederilor legale;  
25. prezintă spre aprobare, conform legii, statul de funcţii şi asigură aplicarea corectă a elementelor 
sistemului de salarizare pentru personalul din aparatul funcţional al societăţii comerciale în 
concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobat; 
26. coordonează lucrările de evidenţă şi mişcare a personalului ( angajare, pensionare,  detaşare, 
încetare a contractului de muncă etc.);  
27. consiliază Directorul General pe probleme organizatorice şi manageriale, în vederea optimizării 
managementului şi întregii activităţi a companiei. 
28. formulează opinii cu privire la reglementarea unitară a unor probleme la nivelul societăţii  
29. urmăreşte, analizează şi face propuneri privind punerea în aplicare a strategiei societăţii; 
30. studiază, analizează  şi prezintă puncte de vedere asupra implicării factorilor ce condiţionează 
strategia societăţii , având în vedere aspecte social-economice, tehnico-materiale şi umane; 
31. coordonează şi asigură funcţionarea relaţiilor cu mass-media şi informarea publică, operativ, 
bazat pe date reale, despre activitatea desfăşurată de SC CONVERSMIN SA . 
32. coordonează elaborarea şi transmiterea către mass-media a comunicatelor de presă, a drepturilor 
la replică şi a declaraţiilor de presă  
33.  coordonează modul de monitorizare zilnică a mass- media şi va informa conducerea asupra 
articolelor apărute cu privire la SC CONVERSMIN SA Bucureşti; 
34.  coordonează aplicarea procedurii de comunicare cu mass- media în vederea stabilirii căilor 
eficiente de comunicare şi transmiterii unui mesaj clar şi corect către presă şi părţile interesate; 
35.  coordonează activitatea de comunicare şi de cea de relaţii cu publicul; 
36. coordonează activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata 
prin  mijloacele de informare in masa; 
37. Coordonează activitatea de actualizare a paginii de internet a SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  
38. evaluează personalul din subordine şi face propuneri pentru îmbunătăţirea structurii de personal şi 
a pregătirii profesionale; 
39. verifică şi sesizează în timp util directorul general cu privire la problemele ivite în derularea 
normală a activităţii Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii şi propune 
masuri de îmbunătăţire . 
40. raportează directorului general şi/ sau consiliului de administraţie, asupra modului de îndeplinire 
a atribuţiilor. 
 
 

 
 
 
 



SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII  

 56 

 
5.4.1. SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, PERSONAL, ADMINISTRATIV 

 
Art.1. Serviciul Organizare, Salarizare, Personal, Administrativ se organizează şi funcţionează 

în subordinea directă a Şefului Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii şi 
este condus/coordonat de un Sef de Serviciu . 

 
Art. 2. Atribuţiile principale  în domeniul Organizare, Salarizare, Personal, Administrativ : 
1. coordonarea activităţii  serviciului în domeniul organizare, salarizare, personal, administrativ . 
2. asigură şi urmăreşte aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare şi 

legislaţia muncii ; 
3. analizează diferitele forme de salarizare, potrivit legii, şi propune aplicarea acelora care asigură 

obţinerea creşterii productivităţii muncii; 
4. propune completarea nomenclatorului de funcţii al societăţii comerciale cu unele funcţii specifice 

altor ramuri sau activităţi; 
5. urmăreşte încadrarea în fondul de salarii, precum şi modul de aplicare al prevederilor legale; 
6. participă la elaborarea normelor de timp, normelor de producţie, normativelor de personal; 
7. întocmeşte foaia colectivă de prezenţă ; 
8. pe baza comunicărilor primite de la celelalte compartimente , întocmeşte statele de plata 

drepturilor băneşti ( salarii, indemnizaţii de conducere, spor de vechime , ajutoare din fondul de 
asigurări sociale , sporuri pentru intrări subteran, indemnizaţii de concedii); 

9. organizează şi ţine evidenţa reţinerilor legale , operându-le în statele de plata salariilor; 
10. ţine evidenţa concediilor de odihnă şi întocmeşte ştatele de plată respective; 
11. întocmeşte lunar situaţia privind evoluţia fondului de salarii si a câştigului salarial in anul în 

curs ; 
12. întocmeşte lunar corelaţia fondului de salarii estimativ; 
13. întocmeşte lunar centralizatorul câştigurilor; 
14. întocmeşte şi prezintă spre aprobare, conform legii, statul de funcţii şi asigură aplicarea corectă 

a elementelor sistemului de salarizare pentru personalul din aparatul funcţional al societăţii 
comerciale în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobat; 

15. participă şi colaborează la elaborarea Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern al SC CONVERSMIN SA ; 

16. verifică, avizează din punct de vedere al respectării reglementărilor legale în vigoare, şi 
centralizează propunerile compartimentelor de muncă pentru trecerea la nivele superioare de 
salarizare; 

17. acordă asistenţă de specialitate în domeniul salarizării şi normării; 
18. participă în comisii de anchetă privind sesizările şi reclamaţiile privind problemele de salarizare 

şi normare a muncii; 
19. întocmeşte rapoarte, note informative şi referate către conducere  
20. coordonează şi participă la soluţionarea unor cereri şi reclamaţii repartizate serviciului; 
21. transmite la compartimentele societăţii dispoziţiile conducerii, verifică periodic şi informează 

directorul general şi Şeful Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii asupra 
modului de respectare şi aplicare  a acestor decizii; 

22. urmăreşte pregătirea personalului din societate şi acordă sprijin unităţii în asigurarea 
necesarului de personal pe meserii, funcţii şi specialităţi, corespunzător programelor stabilite ; 

23. selecţionează şi propune personalul  pentru cursuri de formare profesională, de specializare, 
postuniversitare etc.; 

24. efectuează lucrări de evidenţă şi mişcare ( angajare, pensionare,  detaşare, încetare a 
contractului de muncă etc.) a personalului; 

25. efectuează lucrări de evidenţă a personalului pe meserii şi funcţii; 
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26. asigură completarea, păstrarea şi evidenţa registrului de evidenţă al salariaţilor, legitimaţii, 
dosare de pensionare etc. conform prevederilor legale; 

27. întocmeşte dările de seamă statistice privind mişcarea şi fluctuaţia personalului din aparatul 
societăţii comerciale; 

28. urmăreşte modul de realizare a acţiunilor cu caracter social (îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă, asistenţă socială şi medico – sanitară); 

29. răspunde la solicitările persoanelor care se adresează conducerii SC CONVERSMIN - S.A. pentru 
clarificarea unor probleme legate de drepturile de personal;  

30. cercetează şi colaborează cu celelalte compartimente de muncă din cadrul societăţii comerciale 
pentru  asigurarea  de răspunsuri în scris  la cererile, reclamaţiile, sesizările primite spre soluţionare; 

31. stabileşte pentru fiecare contribuabil categoriile de venit ce se supun impozitării;  
32. recalcularea cuantumului deducerii personale suplimentare pentru contribuabilii la care au 

survenit modificări privind venitul impozabil, situaţia personală  sau a persoanelor aflate în întreţinere; 
33. calculează şi reţine impozitul aferent veniturilor din salarii în fiecare lună, la data ultimei plăţi a 

acestor venituri; 
34. transmite până la termenul prevăzut de lege la unitatea fiscală, declaraţia D112; 
35. semnează documentele din activitatea de organizare,  personal, salarizare întocmite 

corespunzător cerinţelor şi le respinge pe cele necorespunzătoare identificând cauzele care le-au 
generat şi stabilind căi pentru evitarea neajunsurilor în viitor; 

36. întocmeşte informări, rapoarte, anchete, referate, analize, documente specifice, decizii, etc.; 
 
 Art. 3. Atribuţiile principale ale serviciului  în domeniul Administrativ : 

 
1. Activitatea desfăşurată de asistent director : 

1. aduce la îndeplinire măsurile ce vizează activitatea administrativă stabilite de directorul 
general al SC CONVERSMIN - S.A.; 

2. executarea lucrărilor de registratura generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea) 
acolo unde nu există un compartiment specializat de registratură;  

3. lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate;  prezentarea la conducere, înregistrarea, 
repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza 
documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de 
bază; pregătirea corespondenţei pentru expediere, predarea la registratură sau expedierea directă, 
după caz, asigurarea transportului corespondenţei prin organizarea muncii curierilor;  

4. atribuţii de documentare: detectarea surselor interne şi externe, selectarea materialului; 
prezentarea materialelor rezultate sub formă de tabele, scheme, statistici, etc., clasarea documentelor, 
organizarea şi asigurarea unei bune funcţionări a arhivei unităţii; 

5. scrierea rapidă a discuţiilor din şedinţele, conferinţele, întâlnirile de afaceri,  
6. multiplicarea materialelor: dactilografierea folosind calculatorul, folosirea imprimantei 

calculatorului, utilizarea maşinilor de copiat, corectarea greşelilor, cunoaşterea unor sisteme de 
corectare a materialelor pentru editorial; 

7. probleme de protocol şi relaţii cu publicul: întocmirea unor planuri pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a întâlnirilor cu persoane din afara instituţiei, primirea vizitatorilor şi a partenerilor de afaceri, 
cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte regulile de comportament şi protocol specifice ţării din 
care vine partenerul, pregătirea corespondenţei protocolare cu ocazia diferitelor evenimente; 

8. evidenţa necesarului de consumabile  , secretara întocmeşte referatul cu necesarul de rechizite 
pentru compartimentul secretariat, ţine evidenţa delegaţiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor 
profesionale); 

9. pregătirea călătoriilor de serviciu ale şefului, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obţinerea 
vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea 
persoanelor cu care trebuie să se întâlnească şeful şi stabilirea programului;  
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10. cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou (calculatorul, maşina de multiplicat, fax, 
aparatura de înregistrare-clasare,etc.); cunoaşterea tehnoredactării computerizate şi a programelor 
pentru aceasta; 

11. organizarea sistemului informaţional: primirea prelucrarea şi transmiterea informaţiilor. - 
primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice; 

12. organizarea şedinţelor şi a materialelor necesare; 
13. difuzarea în unitate a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter de circulară; 
14. preluarea de la şefi (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care asistenta manager le 

poate rezolva; 
15. transmite la compartimentele societăţii dispoziţiile conducerii,  
16. răspunde la solicitările verbale ale persoanelor care se adresează conducerii SC CONVERSMIN - 

S.A.; 
17. coordonează activitatea de organizare şi asigurare a respectării legalităţii privind păstrarea  

corectă a tuturor documentelor societăţii comerciale pe domenii şi specialităţi; 
 

2. Activitatea şoferului : 

1. şoferul angajat trebuie să respecte legislaţia, regulamentele, instrucţiunile proprii la nivel de SC 

CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  şi normele în vigoare în domeniul auto ; 

2. şoferul angajat trebuie să prezinte foile de parcurs la termen şi corect completate la toate rubricile, 

ştampilate şi semnate de cine la trimis în cursă, inclusiv semnate de el; 

3. şoferul angajat trebuie să cunoască obligaţiile conducătorului auto prevăzute de legislaţia şi 

reglementările în vigoare pentru drumurile publice, în care se asimilează şi integritatea lor pentru 

circulaţia în incintele companiilor şi pe drumurile cu alt statut decât drumul public; 

4. şoferul angajat trebuie să anunţe şeful ierarhic în cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice pe care nu 

le poate remedia corespunzător, între două revizii tehnice;  

5. şoferul angajat trebuie să informeze şefii ierarhici ori de câte ori se execută la autovehicul , 

înlocuiri de piese; 

6. şoferul angajat trebuie să menţină în stare bună de funcţionare aparatura de bord, să consemneze 

kilometrajul de bord la fiecare început de lună , în prima zi lucrătoare a acesteia şi să justifice în scris 

cauzele care determină eventualele diferenţe în plus sau minus faţă de kilometrajul rezultat din FAZ; 

7. şoferul angajat trebuie să raporteze operativ , pe cale ierarhică, avariile şi neregulile constatate; 

8. şoferul angajat răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii la locul de muncă  

9. şoferul angajat  trebuie să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi celelalte participante la procesul de 

muncă  

10. şoferul angajat trebuie să aducă la cunoştinţă conducătorului  ierarhic orice defecţiune tehnică sau 

altă situaţie care constituie un pericol de accidentare   

11. şoferul angajat trebuie să aducă la cunoştinţă conducătorului ierarhic accidentele de muncă 

suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă  

12. şoferul angajat trebuie să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui 

accident şi să informeze de îndată conducătorul ierarhic  

13. şoferul angajat trebuie să dea relaţiile solicitate de organele de control   

14. şoferul angajat trebuie să ştie căile de retragere şi evacuare în caz de pericol, avarii, incendii.  

 

3. Activitatea curierului : 

1. primirea, înregistrarea si repartizarea corespondentei primite către compartimentele din cadrul 
unităţii pe baza de semnătura intr-un registru special întocmit in acest scop; 
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2. repartizarea corespondentei către alte instituţii sau servicii descentralizate , prin Posta, (prin 
întocmirea unor borderouri de predarea a corespondentei către posta) , prin intermediul unui alt 
serviciu de curierat, sau personal; 

3. tine evidenta confirmărilor de primire si a retururilor documentelor expediate prin Posta;  

4. gestionarea timbrelor poştale;  

5. îndeplinirea atribuţiilor de curierat (distribuirea corespondentei, a presei, a Monitoarelor Oficiale 
etc);  

6. păstrarea confidenţialităţii corespondentei; 

7. clasarea si repartizarea coletelor pentru livrare; 

8. livrarea si ridicarea coletelor; 

9. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de directorul general şi de şeful ierarhic. 

 

 

4. Activitatea arhivistului : 

1. întocmeşte nomenclatorul documentelor de arhivă, in conformitate cu legislaţia în vigoare, şi îl 
supune aprobării Directorului General ; 

2. asigură legătura cu Arhivele Naţionale , în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului 

3. urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;  

4. are obligaţia de a prelua pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, întocmite 
potrivit anexelor nr. 2 si 3 din Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, documentele care se depun 
la depozitul arhivei in al doilea an de la constituire, 

5. are obligaţia sa înregistreze si sa tina evidenta tuturor documentelor intrate în depozitul de 
arhiva, atât a celor întocmite pentru uz intern, precum si a celor ieşite, potrivit legii. 

6. verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite ; 

7. întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozitul de arhivă; 

8. asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului 
de evidenţă curentă potrivit anexei nr. 4 din Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale; 

9. convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care , în 
principiu, pot fi propuse spre eliminare ca fiind nefolositoare ; întocmeşte formele prevăzute de lege 
pentru confirmarea lucrării către Arhivele Naţionale ; asigură predare predarea integrală a arhivei 
selecţionate la unităţile de recuperare; 

10. cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de 
cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

11. pune la dispoziţie , pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 
compartimentelor creatoare ; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat; după 
restituire, acestea vor fi reintegrate la fond; 
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12. organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite , conform prevederilor Legii 
Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi curăţenia în depozitul de arhivă; 

13. solicită conducerii unităţii, dotarea corespunzătoare a depozitului ( mobilier, rafturi, mijloace PSI, 
etc)  

14. informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor 
corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei; 

15. pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul 
efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; 

16. pregăteşte documentele şi inventarele acestora , în vederea predării la Arhivele Naţionale, 
conform prevederilor legii Arhivelor Naţionale; 

17. are obligaţia ca anual, să grupeze documentele în unităţi arhivistice , potrivit problematicii si 
termenelor de păstrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva; 

18. scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor 
sau deţinătorilor de documente si cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judeţene ale 
Arhivelor Naţionale, după caz, in funcţie de creatorii la nivel central sau local, in urma selecţionării, 
transferului in alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori 
de un eveniment exterior imprevizibil si de neînlăturat. 

19. are obligaţia să păstreze documentele create sau deţinute , în condiţii corespunzătoare , 
asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât 
cele prevăzute de lege; 
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5.4.2. SERVICIUL MANAGEMENT, STRATEGII, COMUNICARE  

 

Art.1. Relaţii: 

a) Ierarhice: 

- este subordonat: - pe linie ierarhică: Directorului general si Şefului Departamentului Organizare, 

Comunicare, Management, Strategii. 

 - pe linie administrativă, cu privire la derulare de programe, dialog comunitar şi initiere proceduri 

de valorificare active, materiale, deşeuri:  

 Directorului general şi Directorului Producţie  

- are în subordine: personalul din cadrul serviciului Management, Strategii, Comunicare. 

 

b) De colaborare: 

- colaborează cu direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul SC CONVERSMIN 

SA BUCUREŞTI , precum şi cu alte organisme după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor; 

- acordă asistenţă de specialitate în domeniul său de activitate; 

- colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului de resort şi cu alte organe de 

specialitate din cadrul altor ministere; 

 

c) De reprezentare : conform sarcinilor stabilite de Directorul General si de Şeful Departamentului 

Organizare, Comunicare, Management, Strategii 

 

Art.2.  Atribuţii, lucrări, sarcini : 

 

1. coordonează activitatea serviciului Management, Strategii, Comunicare 

 

a) În domeniul management, strategii, comunicare 

 

1. propune măsuri de reorganizare şi îmbunătăţire a activităţii serviciului; 

2. răspunde de îndeplinirea obiectivelor specifice activităţii serviciului, de modul de realizare a 

lucrărilor în condiţii de calitate şi la termenele stabilite, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

3. primeşte sarcini de la conducerea societăţii şi şeful ierarhic şi asigură schimbul de informaţii 

cu aceştia 

4. coordonează şi participă la elaborarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung ale 

societăţii;  

5. răspunde de aplicarea politicilor, a programelor aferente şi a strategiei societăţii; 

6. răspunde de promovarea imaginii unitare a societăţii; 

7. execută dispoziţiile date de directorul general şi de şeful de departament, în vederea 

întocmirii şi elaborării strategiei societăţii;  

8. atestă necesarul de resurse materiale solicitat de personalul din subordine, pentru buna 

desfăşurare a activităţii serviciului, îl înaintează şefului ierarhic superior pentru avizare şi 

conducerii societăţii pentru aprobare; 

9. evaluează personalul din subordine şi face propuneri pentru îmbunătăţirea pregătirii 

profesionale a acestora ; 

10. evaluează documente şi lucrări întocmite în cadrul serviciului şi decide în limitele sale de 

competenţă; 

11. răspunde de raportarea şi informarea la nivelul conducerii privind strategia societăţii; 

12. coordonează şi asigură funcţionarea relaţiilor cu mass-media şi informarea publică, operativ, 

bazat pe date reale, despre activitatea desfăşurată de SC CONVERSMIN SA . 

13. participă la elaborarea şi transmiterea către mass-media a comunicatelor de presă, a 

drepturilor la replică şi a declaraţiilor de presă  
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14. coordonează modul de monitorizare zilnică a mass-media şi va informa conducerea asupra 

articolelor apărute cu privire la SC CONVERSMIN SA Bucureşti; 

15. prezintă conducerii societăţii un raport ori de câte ori se impune cu privire la mass- media; 

16. elaborează procedura de comunicare cu mass-media în vederea stabilirii căilor eficiente de 

comunicare şi transmiterii unui mesaj clar şi corect către presă şi părţile interesate; 

17. răspunde de activitatea de comunicare, de cea de relaţii cu mass-media şi de accesul la 

informaţiile de interes public; 

18. coordonează legătura pe linie de comunicare şi mass-media cu specialiştii din cadrul 

Ministerului Economiei; 

19. are obligaţia asigurării accesului la informaţiile de interes public; 

20. asigură activitatea de culegere si de difuzare a informaţiilor de interes public prevăzute de 

Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, desfăşurată prin  mijloacele de 

informare in masa; 

21. asigură actualizarea permanentă a paginii de internet a SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI  

22. verifică şi sesizează în timp util Şeful Departamentului Organizare, Comunicare, 

Management, Strategii  cu privire la problemele ivite în derularea normală a activităţii serviciului şi 

propune măsuri de îmbunătăţire acolo unde este cazul. 

23. prezintă rapoarte trimestriale privind urmărirea şi desfăşurarea activităţii serviciului; 

24. întocmeşte analize,  informări, referate, documente specifice activităţii serviciului. 

 

b) În domeniul derulării de programe, dialog comunitar şi initiere proceduri de 

valorificare active, materiale, deşeuri 

1.  În aceste domenii, se subordonează directorului general şi directorului producţie; 

2.  verifică, analizează şi întocmeşte referate de susţinere a documentaţiilor primare transmise de la 

sucursale, pentru activitatea de lucrări de închidere şi ecologizare care apare suplimentar 

contractelor de lucrări si intocmeste referate de necesitate, note justificative si caiete de sarcini 

pentru servicii si lucrari, remedieri, calamitati si lucrari suplimentare avizate in Consiliul 

Tehnico-Economic al SC Conversmin SA Bucuresti si/sau Consiliul Tehnico-Economic al 

Ministerului de resort; 
3.  prezintă rapoarte privind urmărirea si desfăşurarea contractelor din aria sa de responsabilitate; 

4.  asigura dialogul cu comunitatea pe întreaga perioada de derulare a proiectelor de închidere si 

ecologizare a minelor, in faza de proiectare si execuţie; 

5.  analizează şi formulează observaţii asupra studiilor, proiectelor; memoriilor tehnice, etc.; 

6.  transmite spre analiza si aprobare documentele rezultate in perioada de realizare a proiectelor; 

7.  participă când este cazul la prezentarea documentaţiilor, memoriilor tehnice şi a proiectelor 

la Ministerul  de resort ; 

8.  participă la licitaţii, cereri de oferte, negocieri, pentru servicii, execuţie de lucrări si 

achiziţie de produse, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

9.  participa la elaborarea documentaţiilor de ofertare cat si a caietelor de sarcini pentru 

achiziţii; 

10. initiaza elaborarea unui program anual de valorificare a activelor, materialelor şi 

deşeurilor, în conformitate cu programele de lucrări de închidere, conservare şi monitorizare a 

minelor; 

11. organizează activitatea de prospectare a pieţii privind valorificarea activelor, 

materialelor şi deşeurilor; 

12. initiaza procedurile de achizitie pentru valorificarea activelor, materialelor si 

deseurilor;  

13. sesizează în timp util directorul producţie cu privire la problemele ivite în derularea 

normală a activităţii de valorificare a activelor, materialelor şi deşeurilor; 

14. iniţiază stabilirea preţurilor şi tarifelor  potrivit legislaţiei în vigoare; 
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15. participa la realizarea procedurilor de valorificare a activelor, materialelor şi deşeurilor 

din cadrul obiectivelor miniere, conform legislaţiei şi ordinelor în vigoare. 

 

Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind sistemul integrat al managementului 

calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de 

calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului 

integrat de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

 

Art.5. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind  prevenirea şi protecţia în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

1. pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 precum şi a instrucţiunilor proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 

12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

3. - elaborează acte sau documente specifice activităţii; 

4. - vizează documentele întocmite în cadrul serviciului Management, Strategii, 

Comunicare; 

5. - asigură reprezentarea societăţii în raport cu structura organizatorică a societăţii şi în 

conformitate cu împuternicirea transmisă de conducătorii ierarhici; reprezentarea va fi 

proactivă şi va urmări: promovarea intereselor societăţii, culegerea de informaţii şi 

dobândirea de cunoştinţe. 

 

Art.6 Responsabilităţi : 

 

1.răspunde de aducerea la îndeplinire a tuturor atribuţiilor de la punctul 5; 

2.răspunde după caz, de exactitatea datelor înscrise în documentele pe care trebuie să le 

elaboreze; 

3.răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor încredinţate; 

4.răspunde potrivit legii pentru realizarea măsurilor de protecţia muncii în cadrul atribuţiilor 

sale de control în procesul de muncă ; 

5.răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 

 

Art.7 Alte elemente : 

1. are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l 

ocupă; 

2. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter 

specific ce decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de şeful ierarhic şi de 

directorul general; 
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5.5. OFICIUL JURIDIC 
 

Art.1. Oficiul Juridic se organizează şi funcţionează în subordinea directă a Directorului General, este 
condus de un şef de oficiu. 
 

5.5.0 ŞEFUL OFICIULUI JURIDIC 

 
Art.2. Atribuţii, lucrări, sarcini : 

1. coordonează activitatea pe linie juridică a SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , inclusiv a 
sucursalelor , prin  Şeful oficiului juridic al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

2. asigură dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul oficiului juridic; 
3. asigură înregistrarea şi evidenţa lucrărilor Oficiului Juridic, prin completarea Registrului de 

corespondenţă; 
4. asigură înregistrarea şi evidenţa cauzelor în care S.C. CONVERSMIN S.A. este parte, prin 

completarea Registrului unic al cauzelor; 
5. asigură circuitul lucrărilor în cadrul Oficiului Juridic şi la alte compartimente ale S.C. 

CONVERSMIN S.A; 
6. pregăteşte materialele pentru arhivarea lucrărilor oficiului juridic şi răspunde de acestea; 
7. întocmeşte proiectele de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu 

activitatea societăţii comerciale si îşi dă avizul cu privire la acestea; 
8. participă la întocmirea proiectelor de regulamente, ordine, decizii, instrucţiuni şi a oricăror acte 

cu caracter normativ elaborate de societatea comercială; 
9. avizează proiectele de regulamente, ordine, decizii, instrucţiuni şi orice acte cu caracter 

normativ  care sunt în legătură cu atribuţiunile şi activitatea societăţii;  
10. răspunde asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii precum şi 

asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a societăţii comerciale; 
11. reprezintă şi susţine interesele societăţii comerciale ori de câte ori aceasta nu se înfăţişează prin 

conducerea ei în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de arbitraj, ori în faţa oricăror organe 
ale puterii sau administraţiei centrale sau locale; 

12. urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează conducerii societăţii 
comerciale sarcinile şi obligaţiile care revin acesteia potrivit acestor dispoziţii; 

13. rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic; 
14. are atribuţii să exercite, dacă este cazul, căile de atac prevăzute de lege pentru apărarea 

intereselor societăţii comerciale; 
15. să ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legale ale societăţii comerciale; 
16. elaborează sau emite acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avize, etc. sau altele 

similare prevăzute de lege; 
17. asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentarea societăţii, apără drepturile şi interesele legitime 

ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice 
persoană juridică sau fizică, română sau străină; 

18. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic în condiţiile legii; 
19. are obligaţia să susţină interesele societăţii comerciale în faţa instanţelor judecătoreşti, 

arbitrale sau a altor organe ale puterii şi administraţiei de stat; 
20. are obligaţia să exercite toate căile de atac prevăzute de lege pentru apărarea intereselor 

societăţii comerciale; 
21. trebuie să ia orice măsuri necesare apărării intereselor legale ale societăţii comerciale; 
22. este responsabil cu elaborarea şi reactualizarea procedurilor scrise operaţionale formalizate ce 

reflectă activitatea Oficiului Juridic. 
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23. raportează directorului general şi/ sau consiliului de administraţie, asupra modului de 
îndeplinire a atribuţiilor. 
 

 
 
Art.3. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind informaţiile de interes public: 

1. - asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public; 
 
Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin personalului  din cadrul oficiului juridic 
 

1. urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează şefului oficiului juridic 
sarcinile şi obligaţiile care revin societăţii potrivit acestor dispoziţii; 

2. sesizează în timp util şeful oficiului juridic cu privire la problemele ivite în derularea 
normală a activităţii Oficiului Juridic şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii 
acestuia; 

3. răspunde de redactarea şi expedierea în termen a răspunsului la petiţiile adresate societăţii 
care intră în sfera de competenţă a oficiului juridic; 

4. verifică existenţa documentelor primare în baza cărora se avizează contractele, ordinele, 
deciziile, instrucţiunile, proiectele de regulamente şi orice acte cu caracter juridic care sunt 
în legătură cu atribuţiunile şi activitatea societăţii;  

5. participă la întocmirea proiectelor de contracte,  regulamente, ordine, decizii, instrucţiuni şi 
a oricăror acte cu caracter juridic elaborate de societatea comercială; 

6. elaborează sau emite acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avize, etc. sau 
altele similare prevăzute de lege; 

7. asigură consultanţă şi reprezintă interesele societăţii comerciale ori de câte ori aceasta nu 
se înfăţişează prin conducerea ei, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de arbitraj, ori 
în faţa oricăror organe ale puterii sau administraţiei centrale sau locale; 

8. apără drepturile şi interesele legitime ale societăţii comerciale în faţa instanţelor 
judecătoreşti, arbitrale sau a altor organe ale puterii şi administraţiei de stat; 

9.  asigură înregistrarea şi evidenţa lucrărilor Oficiului Juridic, prin completarea Registrului 
de corespondenţă; 

10. - asigură înregistrarea şi evidenţa cauzelor în care SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  este 
parte, prin completarea Registrului unic al cauzelor; 

11. - asigură circuitul lucrărilor în cadrul oficiului juridic şi la alte compartimente ale  
SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

12. -  pregăteşte materialele pentru arhivarea lucrărilor oficiului juridic şi răspunde de acestea; 
13.  este responsabil cu elaborarea şi reactualizarea procedurilor scrise operaţionale 

formalizate ce reflectă activitatea Oficiului Juridic; 
14. - verifică existenţa documentelor primare în baza cărora avizează proiectele de 

regulamente, ordine, decizii, instrucţiuni şi orice acte cu caracter normativ  care sunt în 
legătură cu atribuţiunile şi activitatea societăţii;  

15. are obligaţia să exercite, dacă este cazul, căile de atac prevăzute de lege pentru apărarea 
intereselor societăţii comerciale; 

16. are obligaţia să ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legale ale societăţii 
comerciale; 

17. întocmeşte decontul privind plata despăgubirilor pentru proprietăţile afectate de 
activităţile de exploatare a sării, inclusiv decontul privind cheltuielile efectuate de societate 
cu această ocazie, plăţi pentru care S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti a primit un mandat 
expres;  

18. rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic; 
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Art.5.  Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul oficiului 
juridic privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate , 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
 
 

 Art.6. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul Oficiului 
Juridic privind  prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

1. pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 
precum şi a instrucţiunilor proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  
 
 
 

Art.7.  Limite de competenţă: 
1. îşi desfăşoară activitatea potrivit legii de organizare şi exercitare a profesiei de consilier juridic 

şi a  statutului profesiei. 
 
 

Art.8. Responsabilităţile ce revin întregului personal din cadrul Oficiului Juridic: 
1.   răspunde de legalitatea avizului, punctelor de vedere, opiniilor sau lucrărilor cu caracter 

juridic exprimate prin semnătură, pe actele şi documentele prezentate spre analiză şi avizare ;  
2.   răspunde disciplinar, material şi penal, după caz, de exactitatea datelor înscrise în documente, 

de transmiterea acestora în volum complet; 
3.   răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor încredinţate; 
4.   răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 
5.   are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l ocupă; 
6.   îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general; 
 

Art.9. Documente : 
1. elaborează acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avize etc, sau altele similare; 

2. avize, rapoarte, informări, note, referate, anchete, documente din domeniu, în conformitate cu 
legislaţia şi ordinele în vigoare; 
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5.6. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 
 

 
Art.1. Biroul Audit Public Intern se organizează şi funcţionează în subordinea directă a Directorului 
General, este condus de un şef de birou. 
 
Art.2. Sfera de activitate a biroului cuprinde auditarea tuturor activităţilor desfăşurate în structurile 
din cadrul  SC CONVERSMIN SA. 
 
 Art.3. Activitatea biroului se desfăşoară prin proceduri de audit public intern, în conformitate cu 
prevederilor Legii nr.672/2002- privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare 
şi a O.M.F.P. nr.38/2003- pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 
intern, în baza Planului anual de activitate. 
 
Art.4.  Obiectivele auditului public intern sunt: 

a) susţinerea SC CONVERSMIN SA în îndeplinirea obiectivelor,  printr-o activitate 
funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna 
administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile societăţii; 

b) evaluarea eficacităţii sistemului de control intern pe baza rezultatelor evaluării 
riscurilor, din punct de vedere al: 

- fiabilităţii şi integrităţii informaţiilor financiare şi operaţionale; 
- eficacităţii şi eficienţei operaţiilor; 
- protejării patrimoniului; 
- respectării legilor, reglementărilor şi procedurilor. 

 
Art.5. Prin atribuţiile sale,  Biroul Audit Public Intern nu va fi implicat în elaborarea procedurilor de 
control intern. Persoanele numite în funcţia de auditori interni nu pot fi implicate, în vreun fel, în 
elaborarea sau îndeplinirea activităţilor pe care le auditează. 
 
Art.6. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul biroului, 
privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de 
calitate , mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele 
sistemului integrat de management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale 

 
Art.7. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul Biroului Audit 
Public Intern privind prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

1. respectarea prevederilor Legii nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 
nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
NR. 319/2006 precum şi instrucţiunile proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. respectarea legislaţiei de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr.307 din 12 iulie 
2006 şi Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor. 
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Art.8.. Limite de competenţă: 
1. în îndeplinirea sarcinilor de serviciu auditorul intern este independent, lucru asigurat de 

prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, precum şi a O.M.F.P. nr.38/2003 
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern. 

2. Propune luarea de măsuri privind iniţierea de acte normative sau de modificare a celor 
existente, în cadrul SC CONVERSMIN SA;  

3. Face propuneri privind participarea auditorului la activităţi de instruire şi perfecţionare în 
domeniul  auditului public intern, în vederea respectării cerinţelor art.19 alin.(7) a Legii 
nr.672/2002, privind auditul public intern;  

4. Face recomandări pentru corectarea slăbiciunilor identificate, diminuarea riscurilor şi 
îmbunătăţirea  sistemelor de management şi control intern ale structurilor din cadrul SC 
CONVERSMIN SA, implicate în gestionarea fondurilor bugetare;  

5. Contribuie la generalizarea metodelor de audit public intern sau a recomandărilor care au adus 
plusvaloare; 

6. Face propuneri privind îmbunătăţirea cadrului procedural al biroului de audit public intern şi 
identifică, analizează şi semnalează riscuri care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor 
biroului de audit public intern, 

7. Întocmeşte diferite proiecte de lucrări la cererea conducerii societăţii sau din proprie iniţiativă, 
atunci când necesităţile o impun, cum ar fi: manuale, norme metodologice, răspunsuri la adrese, 
puncte de vedere sau amendamente la unele acte normative, note, rapoarte de informare, 
rapoarte periodice de activitate, contribuind la realizarea obiectivelor biroului în ansamblul 
său. 

Art.9. Responsabilităţile personalului din cadrul Biroului Audit Public Intern : 
1. personalul răspunde de realizarea misiunilor de audit public intern înscrise în planurile 

anuale şi a celor de consiliere a conducerii;  
2. personalul răspunde de calitatea programelor de audit şi a obiectivelor pentru misiunile de 

audit ce le efectuează, în care scop, periodic, urmăreşte introducerea şi adaptarea acestora la cerinţele 
reglementărilor şi procedurilor în vigoare; 

3. personalul răspunde de calitatea şi conţinutul documentelor de audit pe care le întocmeşte 
pe parcursul unei misiuni de audit intern; 

4. personalul răspunde de conţinutul problemelor prezentate, de justeţea şi eficienţa 
recomandărilor şi acţiunilor pe care le formulează;  

5. personalul răspunde de asigurarea confidenţialităţii acţiunilor dispuse în mod direct de 
conducerea SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , a constatărilor preliminare ca şi a rezultatelor acestora, 
până la definitivarea lor, potrivit reglementărilor în vigoare; 

6. personalul răspunde pentru dezvăluirea sau folosirea în timpul activităţii, sau după 
încetarea acesteia, a unor informaţii, date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna prestigiului 
autorităţilor naţionale; 

7. personalul răspunde şi asigură protecţia documentelor puse la dispoziţie de către structurile 
auditate în timpul misiunilor de audit intern;  

8. personalul are obligaţia respectării prevederilor Codului privind Conduita etică a 
auditorului intern, precum şi a perfecţionării continue a cunoştinţelor profesionale; 

9. personalul răspunde de însuşirea legislaţiei în vigoare referitoare la postul pe care îl ocupă şi 
de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 
 
Art. 10.  Atribuţiile principale ale personalului din cadrul  Biroului Audit Public Intern :  

1. desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi 
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând 
activităţile entităţii publice;  
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2. ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi 
metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe 
gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare; 

3. auditează, cel puţin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:  
a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;  
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; 
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori 
al unităţilor administrativ-teritoriale;  
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale;  
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 
creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;  
f) alocarea creditelor bugetare;  
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;  
h) sistemul de luare a deciziilor;  
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;  
j) sistemele informatice 
4. participă la elaborarea proiectul Planului Strategic (3 ani) şi a Planului Anual al 

activităţilor de  audit public intern din cadrul SC CONVERSMIN SA;  
5. realizează misiuni de audit public intern, conform Planului Anual de audit aprobat de 

directorul general al SC CONVERSMIN SA;  
6.  realizează misiuni de audit ad-hoc şi/sau consiliere dispuse de şeful biroului API din 

cadrul SC CONVERSMIN SA;  
7. colectează probe de audit, emite concluzii şi formulează recomandări pertinente privind 

aspectele auditate;  
8. întocmeşte documentele de audit prevăzute în metodologia de audit public intern în 

vigoare; 
9. pe toată durata efectuării misiunilor de audit intern, informează şeful de birou API, ori de 

câte ori este necesar, asupra stadiului şi modului de derulare al misiunii;  
10. verifică aplicarea actelor normative cu caracter financiar şi non-financiar, precum şi a 

instrucţiunilor date în aplicarea acestora, conform prevederilor legislaţiei naţionale; 
11. examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând 

erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi posibilele cazuri de fraudă;  
12. examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de 

cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi a rezultatelor obţinute;  
13. examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, 

programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;  
14. evaluează sistemele de management şi control intern ale structurilor auditate, identifică 

slăbiciunile acestora, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/măsuri/proiecte sau 
operaţiuni;  

15.  face recomandări pentru corectarea slăbiciunilor identificate, diminuarea riscurilor şi 
îmbunătăţirea  sistemelor de management şi control intern ale structurilor din cadrul SC CONVERSMIN 
SA, implicate în gestionarea fondurilor bugetare;  

16. raportează şefului API asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 
activităţile sale de audit;  

17. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii pe seama fondurilor 
naţionale, raportează imediat şefului API, conform prevederilor legislaţiei în domeniul auditului public 
intern;  

18. creează şi întreţine bazele de date privind activitatea proprie de audit public intern şi 
asigură arhivarea documentelor elaborate în urma desfăşurării misiunilor de audit public intern;  
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19. participă, în baza nominalizării primite din partea şefului de birou API la anumite 
şedinţe, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, comisii, delegaţii etc.;  

20. participă la acţiuni iniţiate şi organizate de Ministerul de resort  pe linia instruirii 
profesionale şi a respectării Codului privind conduita etică a auditorului intern;  

21. realizează orice alte sarcini primite direct de la şeful biroului API şi de la conducerea SC 
CONVERSMIN SA,  în limita competenţelor şi responsabilităţilor pe care le are în domeniul său de 
activitate.  
 
Art.11. Atribuţiile principale ale Şefului Biroului Audit Public Intern : 

1. coordonează şi desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi 
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, 
perfecţionând activităţile entităţii publice;  

2. ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi 
metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere 
bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare;  

3. coordonează şi auditează , fără a se limita la acestea, următoarele:  
a. angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată;  
b.  plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; 
c. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al  statului 

ori al unităţilor administrativ-teritoriale;  
d. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale;  
e. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;  
f. alocarea creditelor bugetare;  
g. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;  
h. sistemul de luare a deciziilor;  
i. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate acestor sisteme; 
j. sistemele informatice. 

4. organizează şi conduce întreaga activitate a biroului şi răspunde în faţa conducerii SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI   de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; 

5. avizează numirea/destituirea auditorilor publici interni din cadrul SC CONVERSMIN SA; 
6. elaborează şi reactualizează normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public 

intern, în cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , cu avizul SAPI - din cadrul  Ministerul de 
resort; 

7. coordonează procesul de planificare a activităţii de audit intern pe cele trei nivele: 
strategic/anual şi planificarea în cadrul misiunilor de audit intern, pe baza evaluării riscurilor 
asociate diferitelor activităţi din cadrul structurilor entităţii; 

8. asigură supervizarea misiunilor de audit public intern, desfăşurate conform planului anual; 
9.   coordonează procesul de elaborare şi implementare a  Programului de asigurare şi 

îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit  şi supervizează procesul de implementare a unui 
sistem de management al riscurilor  asociate funcţiei de audit intern; 

10. transmite spre aprobare conducerii  SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI : rapoartele misiunilor de 
API, planurile strategice /anuale şi raportul anual de activitate; 

11. propune măsuri pentru realizarea integrală a Planului anual de activitate, pentru domeniul pe 
care îl coordonează şi  asigură elaborarea la termen şi de bună calitate a lucrărilor; 

12. analizează şi semnează punctul de vedere al biroului în legătură cu documentele primite de la 
celelalte direcţii , servicii din cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ;  

13. semnează corespondenţa şi documentele de decontare a cheltuielilor legate de activitatea 
desfăşurată de salariaţii biroului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  
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14. coordonează şi realizează misiuni de audit ad-hoc şi/sau consiliere dispuse de conducerea SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ;  

15. examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa, 
gestiunea defectuoasă şi posibilele cazuri de fraudă;  

16. examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, 
gestiune şi control al patrimoniului şi a rezultatelor obţinute; 

17. examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, 
organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;  

18. evaluează economicitatea, eficienţa şi eficacitatea cu care sistemele de management şi execuţie 
ale structurilor din cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , utilizează resursele financiare, 
umane sau materiale în scopul îndeplinirii obiectivelor şi obţinerii rezultatelor stabilite;  

19. analizează sistemele de management şi control intern ale structurilor auditate, identifică 
slăbiciunile acestora, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, 
programe/măsuri/proiecte sau operaţiuni;  

20. coordonează şi realizează misiuni de consiliere, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 
1702/2005- pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de 
consiliere desfăşurate de către auditorii publici interni din cadrul entităţilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

21. asigură confidenţialitatea, conform Codului de etică profesională, a tuturor documentelor la 
care are acces, în urma supervizării misiunilor de audit public intern;  

22. analizează şi semnează punctul de vedere al biroului în legătură cu documentele primite de la 
celelalte direcţii , servicii din cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

23. semnează corespondenţa şi documentele de decontare a cheltuielilor legate de activitatea 
desfăşurată de salariaţii biroului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  

24. raportează conducerii periodic despre problemele deosebite şi rezultatele activităţii desfăşurate 
şi propune măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii biroului; 

25. formulează propuneri către conducerea  societăţii privind participarea auditorilor la diverse 
cursuri/instruiri în funcţie de nivelul de pregătire al fiecăruia în vederea respectării cerinţelor 
art.19 alin.(7) a Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

26.  analizează temeinicia şi legalitatea constatărilor şi a  recomandărilor propuse de auditorii 
publici interni în documentele de audit şi colaborează la întocmirea proiectului documentelor de 
valorificare; 

27. monitorizează modul de implementare a recomandărilor din cadrul rapoartelor de audit public 
intern emise în urma efectuării misiunilor şi raportează periodic asupra constatărilor, 
concluziilor, recomandărilor rezultate din activităţile proprii de audit; 

28. participă la instruirile şi activităţile de perfecţionare organizate de Ministerul de resort  şi 
colaborează cu structurile ministerului pentru soluţionarea problemelor ce apar în timpul 
activităţii desfăşurate;  

29. participă, în baza nominalizării primite din partea conducerii, la anumite şedinţe, întâlniri de 
lucru, grupuri de lucru, comisii, delegaţii etc.; 

30. îndeplineşte orice alte sarcini primite direct de la conducerea SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , 
în legătură cu activităţile de audit public intern. 

31. raportează directorului general şi/ sau consiliului de administraţie, asupra modului de 
îndeplinire a atribuţiilor. 
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5.7. BIROUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI 
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ŞI INSPECŢIE GENERALĂ 

 
Art.1. Biroul Prevenire şi Protecţie în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Inspecţie 
Generală se organizează şi funcţionează în subordinea directă a Directorului General, este condus / 
coordonat de un Şef de birou care este şi Responsabil management sănătate şi securitate 
ocupaţională în cadrul Sistemului integrat al managementului calităţii, mediului şi sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale. 
 

Art. 2 Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin personalului Biroului Prevenire şi Protecţie 
în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Inspecţie Generală:  

 
1. PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ: 

 
2. coordonează activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a SC 

CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi a sucursalelor acesteia 
3. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca – 

executant, sarcina de munca, echipament, mediu de munca;  
4. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protecţie;  
5. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea  si/sau aplicarea reglementarilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţii;  
6. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor ce revin salariaţilor, corespunzător funcţiilor exercitate, 

care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;  
7. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin in domeniul securitate şi 
sănătate în muncă, stabilite prin fisa postului;  

8. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul 
securitate şi sănătate în muncă;  

9. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 
fiecare loc de munca,   asigurarea    informării   şi      instruirii  salariaţilor    în  securitate  şi   sănătate    
în muncă   şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către salariaţi a informaţiilor primite;  

10. elaborarea programului de instruire - testare la nivelul unităţii;  
11. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;  
12. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;  
13. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului 

de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG 971/2006;  
14. evidenta meseriilor si profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesara 

autorizarea exercitării lor;  
15. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;  
16. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de Medicina Muncii, necesita 

testarea aptitudinilor si /sau control psihologic periodic;  
17. informarea conducerii, in scris, asupra deficientelor constatate efectuate la locul de munca si 

propunerea de masuri de prevenire si protecţie;  
18. întocmirea rapoartelor si/sau listelor prevăzute de HG emise in temeiul art.51 alin.1 lit. b din legea 

nr.319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot si şantiere temporare si mobile;     
19. evidenţa echipamentelor de munca (EM) si urmărirea ca verificările periodice si daca este cazul; 
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20. identificarea EIP necesare pentru posturile de munca din unitate si întocmirea necesarului de 
dotare a salariaţilor cu EIP cf. HG 1048/2006;  

21. urmărirea întreţinerii, manipulării si depozitarii adecvate a EIP si a înlocuirii lor la termenele 
stabilite, precum si in celelalte situaţii prevăzute de HG 1048/2006;  

22. participarea la cercetarea evenimentelor conform prevederilor legale; 
23. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de salariaţii din unitate;    
24. urmărirea masurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al 

cercetării evenimentelor;  
25. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie si prevenire si a planului de 

evacuare;  
26. propunerea de clauze privind securitate şi sănătate în muncă la încheierea contractelor de prestări 

de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;  
27. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; 
28. să controleze locurile de muncă de la punctele de lucru, starea lucrărilor, a utilajelor, instalaţiilor 

şi echipamentelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi să ia măsurile care se impun pentru 
corectarea în cel mai scurt timp a deficienţelor constatate; 

29. participă la achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări specifice domeniului său de activitate; 
30. informarea conducerii în scris cu privire la condiţiile de muncă, deficienţele constatate şi măsuri 

aplicate; 
31. organizează şi ţine evidenţa stării de sănătate a angajaţilor; 
 

2. PROTECŢIE A MEDIULUI: 

1. coordonează şi verifică activitatea de protecţie a mediului şi programe ecologice din cadrul  SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

2. identificarea, evaluarea si ierarhizarea problemelor de mediu ale societăţii  

3. transmite forurilor competente informaţii privind programele de acţiune, cheltuielile de protecţia 
mediului şi nivelurile de conformare cu reglementările din domeniul protecţiei mediului; 

4. participă la controalele periodice pe baza graficului şi tematicii de control aprobate de Directorul 
General; 

5. întocmeşte note informative privind rezultatele controalelor pe linie de protecţia mediului;  
6. controlează modul de întocmire a documentaţiilor de specialitate de la punctele de lucru ale 

societăţii.; 
7. urmăreşte şi controlează modul de întocmire şi respectare a Programului de măsuri în vederea 

prevenirii poluării accidentale; 
8. verifica modul în care se fac lucrările de reconstrucţie ecologică conform proiectelor tehnice de 

închidere, respectiv capitolul Refacerea mediului şi/sau prevenirea deteriorării acestuia (la obiectivele 
unde s-a licitat cu constructorul şi s-au început lucrările de ecologizare); 

9. urmăreşte şi verifică modul de aplicare a legislaţiei specifice domeniului său de activitate, 
transpusă din directivele europene; 

 
3. INSPECŢIE GENERALĂ: 

1. - verifică modul de respectare a prevederilor legale în cadrul 
Direcţiilor/Departamentelor/Punctelor de lucru/Sucursalelor/laboratoarelor/Serviciilor 
/Birourilor/Compartimentelor aparatului propriu al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI; 

2. - inspectează modul de organizare şi managementul la nivelul 
Direcţiilor/Departamentelor/Punctelor de lucru/Sucursalelor/laboratoarelor/Serviciilor 
/Birourilor/Compartimentelor aparatului propriu al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI;  

3. - urmăreşte respectarea ordinelor, regulilor şi dispoziţiilor interne privind conducerea şi 
gestionarea resurselor, a modului de implementare a politicilor şi strategiilor aprobate, a 
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atribuţiilor specifice la nivelul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI respectiv la nivelul 
Direcţiilor/Departamentelor/Punctelor de lucru/Sucursalelor/laboratoarelor/Serviciilor 
/Birourilor/Compartimentelor aparatului propriu al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI; 

4. - soluţionează petiţiile, sesizările şi reclamaţiile care se înscriu în sfera sa de competenţă, în 
conformitate cu prevederile legale, la solicitarea Directorului general al SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI; 

5. - propune măsuri de corectare a abaterilor de la legalitate şi a disfuncţionalităţilor sesizate în 
activitatea de control; 

6. - urmăreşte şi evaluează rezultatele obţinute din valorificarea actelor de control; 
7. - colaborează cu Inspecţia Generală din cadrul  ministerului de resort, cu instituţii, organe şi 

organisme ale statului cu atribuţii de control, dacă este cazul; 
8. - supraveghează realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor 

Direcţiilor/Departamentelor/Punctelor de lucru/Sucursalelor/laboratoarelor/Serviciilor 
/Birourilor/Compartimentelor aparatului propriu al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI, stabilite 
în concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de legalitate, eficienţă, eficacitate şi 
economicitate în vederea protejării fondurilor alocate, împotriva pierderilor datorate culpei 
profesionale sau fraudei;  

9. - asigură supravegherea continuă a tuturor activităţilor specifice  
Direcţiilor/Departamentelor/Punctelor de lucru/Sucursalelor/laboratoarelor/Serviciilor 
/Birourilor/Compartimentelor aparatului propriu al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi 
acţionează corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată realizarea unor activităţi 
în mod neeconomic, ineficace sau ineficient ori cu încălcarea principiului legalităţii şi 
oportunităţii operaţiunilor şi actelor administrative;  

10. - înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât 
acestea să fie disponibile cu promptitudine   pentru   a   fi   examinate  de către cei  în drept; - 
accesarea resurselor şi documentelor se va realiza numai de către persoane îndreptăţite şi 
responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor, în condiţiile legii ;  

11. - întocmirea Raportului de control ; 
12. - formulează propuneri de optimizare a activităţii administrative şi de  management ale 

structurii controlate şi, după aprobarea lor de către Directorul general al SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI, verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire. În situaţia în care acestea nu 
sunt duse la îndeplinire va informa Directorul general al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI pentru 
luarea deciziilor ce se impun;  

13. - primeşte rapoartele întocmite de către compartimentul de audit public  intern al SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI, în condiţiile legii, în cazul identificării unor iregularităţi sau 
posibile prejudicii;  

14. - analizează situaţia raportată în urma evaluării controlului intern rezultat din misiunea de 
audit public  intern efectuată şi propune măsuri de soluţionare a iregularităţilor constatate şi le 
supune spre aprobare Directorului general;  

15. - urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise şi verifică rezultatele obţinute în 
urma punerii în executare a acestora;  

16. - urmăreşte realizarea separării atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, 
astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate, într-o măsură 
adecvată, unor persoane diferite, special împuternicite în acest sens;  

17. - sesizează Inspecţia Generală din cadrul  ministerului de resort în cazul în care, din controlul 
sau verificările efectuate, rezultă că iregularităţile sau prejudiciile constatate întrunesc 
elementele constitutive ale unei infracţiuni.  

18. susţine SC CONVERSMIN SA in îndeplinirea obiectivelor, propunând o abordare sistematică şi 
ordonată a evaluării şi creşterii eficacităţii proceselor de gestionare a riscului, de control şi de 
conducere 
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19. are următoarele funcţii: - de verificare şi control 
20. controlează integritatea patrimoniului statului la  SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 
21. controlează modul de utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare ale  SC CONVERSMIN 

SA BUCUREŞTI ; 
22. controlează deficienţele apărute în derularea contractelor 
23. efectuează verificări cu privire la modul de aplicare al ordinelor şi deciziilor directorului 

general; 
24. organizează controale tematice aprobate de directorul general la SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI ; 
25. controlează şi analizează modul de utilizare a fondurilor SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  ; 
26. participă la anchetele dispuse de directorul general al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 
27. prezintă directorului general, în urma fiecărui proces verbal de control încheiat, concluziile 

controlului efectuat împreună cu măsurile ce se propun a fi luate în continuare, în vederea 
înlăturării abaterilor şi tragerii la răspundere a celor care au săvârşit nereguli, au produs 
pagube sau au comis infracţiuni;  

28. urmăreşte aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite în controalele anterioare; 
29. informează  ori de cate ori este cazul directorul general al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

despre stadiul şi modul de realizare a măsurilor dispuse şi propune măsuri de sancţionare a 
persoanelor vinovate în cazul nerealizării la termen a acestora; 

30. participă, cu aprobarea directorului general al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI, la acţiuni 
organizate de alte organe de control;  

31. în timpul controlului ia sau propune măsuri corespunzătoare, potrivit legii, pentru prevenirea şi 
înlăturarea abaterilor constatate, pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale sau 
disciplinare, precum şi pentru stabilirea răspunderii materiale, civile sau penale după caz, 
împotriva celor vinovaţi şi urmăreşte recuperarea pagubelor; 

32. analizează refuzurile de vize de control financiar preventiv; 
33. verifică derularea contractelor de orice fel cu parteneri interni sau externi, încasările în lei sau 

valută de orice natură, trecerea pe costuri a unor sume care duc la creşterea cheltuielilor, 
diminuarea profitului sau a capitalului social, vânzarea, gajarea, închirierea sau concesionarea 
bunurilor, casarea şi dezmembrarea mijloacelor fixe, declasarea sau casarea valorilor materiale, 
constituirea şi utilizarea fondurilor conform destinaţiilor, recuperarea prejudiciilor de orice fel, 
constituirea şi utilizarea fondurilor de rezervă, modul de desfăşurare al licitaţiilor, deplasărilor 
de orice fel, etc. 

34. prezintă ori de câte ori se solicită, Inspecţiei Generale din cadrul  ministerului de resort 
informări privind activitatea de control desfăşurată în perioada la care se referă informarea; 

35. are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la: existenţa, integritatea, 
inventarierea, păstrarea bunurilor şi valorilor de orice fel şi deţinute cu orice titlu, utilizarea 
valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri, efectuarea în numerar sau prin 
cont a încasărilor şi plăţilor în lei sau valută de orice natură, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor 
din acestea şi a altor obligaţii faţă de salariaţi, întocmirea şi circulaţia documentelor primare, a 
documentaţiilor tehnico - operative şi contabile,  conform prevederilor legii; 

36. verifică sesizările cu caracter financiar, de abuzuri şi ilegalităţi, trafic de influenţă sau corupţie, 
concurenţă neloială sau activităţi ilicite; 

37. pune la dispoziţia organelor superioare de control actele şi materialele documentare necesare, 
cu înştiinţarea directorului general; 

38. verifică modul în care  SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI aplică şi respectă ordinele şi deciziile  
directorului general şi  modul  de ducere la îndeplinire a  Hotărârilor Consiliului de 
Administraţie şi a Adunării Generale a Acţionarilor; 

39. controlează activitatea depusă de personalul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI. 
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Art.3.  Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul biroului, 
privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate, 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

  
Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind  prevenirea şi protecţia în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 
1. pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

 
Art.5. Responsabilităţile ce revin personalului Biroului Prevenire şi Protecţie în Domeniul 

Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Inspecţie Generală : 
1. personalul răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor încredinţate; 
2. personalul răspunde potrivit legii pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă 

în cadrul atribuţiilor sale de control în procesul de muncă ; 
3. personalul răspunde de corectitudinea şi ordinea documentelor încredinţate.  
4. personalul îndeplineşte atribuţiile în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general.  
5. personalul are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l 

ocupă; 
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5.8. RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE, MEDIU ŞI RESPONSABIL 
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ 

 
 

5.8.1. RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE, MEDIU 

 
Art. 1.  Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin responsabilului cu managementul calităţii  
mediului privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului şi sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate şi 
mediu, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de management al calităţii , mediului, 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

2. susţine SC CONVERSMIN SA în îndeplinirea obiectivelor sistemului integrat de management al 
calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, propunând o abordare sistematică şi 
ordonată a managementului de calitate şi mediu  

3. se asigură că procesele şi cerinţele necesare sistemului integrat de management al calităţii , 
mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, implementate şi menţinute 

4. raportează conducerii unităţii , respectiv managementului de la cel mai înalt nivel, despre 
performanţa sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale, funcţionarea sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale şi despre orice necesitate de îmbunătăţire a acestuia 

5. trebuie să identifice necesităţile de instruire a întregului personal a cărui muncă poate avea un 
impact semnificativ asupra calităţii şi mediului 

6. stabileşte şi menţine proceduri pentru ca personalul de la toate nivelurile şi din toate funcţiile 
relevante să fie conştientizat de : 

a) importanţa conformităţii cu politica de calitate şi mediu, cu procedurile şi cerinţele 
sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

b) impacturile semnificative asupra calităţii şi mediului, reale sau posibile, ale 
activităţii lor şi de efectele benefice aduse calităţii şi mediului prin îmbunătăţirea 
performanţelor individuale 

c) atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu politica de calitate 
şi mediu , cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de management al calităţii , mediului, 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, inclusiv cerinţele referitoare la pregătirea situaţiilor de 
urgenţă şi a capacităţii de răspuns 

d) consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale specificate. 
7. stabileşte şi menţine proceduri referitoare la aspectele de calitate şi mediu şi ale sistemului 

integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru: 
a) comunicarea internă între diferitele niveluri şi funcţii ale SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI  
b) primirea, documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătoare la 

solicitările pertinente ale părţilor interesate din exterior. 
8. stabileşte şi menţine informaţiile pe suport de hârtie sau electronic pentru a descrie elementele 

esenţiale ale sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale şi interacţiunea lor precum şi a indica accesul la documentaţia conexă 

9. stabileşte şi menţine proceduri pentru controlul tuturor documentelor cerute de standardele SR 
EN ISO 9001:2008 şi SR EN  ISO 14001:2005 şi pentru a se asigura că  

a) acestea pot fi localizate,  
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b) sunt analizate periodic, revizuite atunci când este necesar şi aprobate de persoane 
autorizate, 

c) versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile în toate locurile unde se 
efectuează operaţii esenţiale pentru funcţionarea eficientă a sistemului integrat de management 
al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

d) documentele depăşite sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare şi utilizare 
, sau sunt protejate în alt mod împotriva utilizării neintenţionate 

e) orice document depăşit, păstrat în scopuri juridice şi/sau pentru informare, este 
corect identificat 

10. se asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului. 
11. realizează legătura cu părţile externe în aspecte referitoare la sistemul integrat de management 

al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. 
12. se asigură că planificarea sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale este efectuată în scopul îndeplinirii obiectivelor calităţii şi mediului 
13. se asigură că integritatea sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale este menţinută atunci când schimbările sistemului integrat sunt 
planificate şi implementate. 

14. se asigură că în cadrul organizaţiei sunt stabilite procese adecvate de comunicare şi că această 
comunicare se referă la eficacitatea sistemului integrat de management al calităţii , mediului, 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

15. trebuie să analizeze la intervale planificate, sistemul integrat de management al calităţii , 
mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale din organizaţie, pentru a se asigura că este în 
continuare corespunzător, adecvat şi eficace . Această analiză trebuie să includă evaluarea 
oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul integrat de management 
al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, inclusiv politica referitoare la calitate 
şi mediu şi obiectivele calităţii şi mediului. 

16. să menţină înregistrările analizelor efectuate de management ale calităţii şi mediului. 
17. să urmărească conformarea cu reglementările de mediu 

Art.2. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin responsabilului cu managementul calităţii şi 
mediului privind prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 

1. respectarea prevederilor Legii nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 
nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
NR. 319/2006 precum şi instrucţiunile proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. respectarea legislaţiei de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr.307 din 12 iulie 
2006 şi Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor. 
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5.8.2. RESPONSABIL MANAGEMENT SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ 

 
Art. 1.  Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin responsabilului cu managementul sănătăţii 
şi securităţii ocupaţionale privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului şi 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de sănătate 
şi securitate ocupaţională cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de management al 
calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

2. susţine SC CONVERSMIN SA în îndeplinirea obiectivelor sistemului integrat de management al 
calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, propunând o abordare sistematică şi 
ordonată a managementului de sănătate şi securitate ocupaţională  

3. se asigură că procesele şi cerinţele necesare sistemului integrat de management al calităţii , 
mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt stabilite, implementate şi menţinute 

4. raportează conducerii unităţii , respectiv managementului de la cel mai înalt nivel, despre 
performanţa sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale, funcţionarea sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale şi despre orice necesitate de îmbunătăţire a acestuia 

5. trebuie să identifice necesităţile de instruire a întregului personal a cărui muncă poate avea un 
impact semnificativ asupra  sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

6. stabileşte şi menţine proceduri pentru ca personalul de la toate nivelurile şi din toate funcţiile 
relevante să fie conştientizat de : 

a) importanţa conformităţii cu politica de sănătate şi securitate ocupaţională, cu 
procedurile şi cerinţele sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale 

b) impacturile semnificative asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, reale sau 
posibile, ale activităţii lor şi de efectele benefice aduse calităţii şi mediului prin îmbunătăţirea 
performanţelor individuale 

c) atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu politica de sănătate 
şi securitate ocupaţională , cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de management al 
calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, inclusiv cerinţele referitoare la 
pregătirea situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns 

d) consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale specificate. 
7. stabileşte şi menţine proceduri referitoare la aspectele de sănătate şi securitate ocupaţională şi 

ale sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale pentru: 

a) comunicarea internă între diferitele niveluri şi funcţii ale SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI  

b) primirea, documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătoare la 
solicitările pertinente ale părţilor interesate din exterior. 

8. stabileşte şi menţine informaţiile pe suport de hârtie sau electronic pentru a descrie elementele 
esenţiale ale sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale şi interacţiunea lor precum şi a indica accesul la documentaţia conexă 

9. stabileşte şi menţine proceduri pentru controlul tuturor documentelor cerute de standardele SR 
OHSAS 18001:2008  şi pentru a se asigura că  

a) acestea pot fi localizate,  
b) sunt analizate periodic, revizuite atunci când este necesar şi aprobate de persoane 

autorizate, 
c) versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile în toate locurile unde se 

efectuează operaţii esenţiale pentru funcţionarea eficientă a sistemului integrat de management 
al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
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d) documentele depăşite sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare şi utilizare 
, sau sunt protejate în alt mod împotriva utilizării neintenţionate 

e) orice document depăşit, păstrat în scopuri juridice şi/sau pentru informare, este 
corect identificat 

10. analizează şi revizuieşte , acolo unde este necesar , procedurile de pregătire pentru situaţii de 
urgenţă şi capacitate de răspuns , în special după producerea accidentelor sau apariţia unor 
situaţii de urgenţă . Trebuie să testeze periodic astfel de proceduri , atunci când acest lucru este 
posibil . 

11. se asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului. 
12. realizează legătura cu părţile externe în aspecte referitoare la sistemul integrat de management 

al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. 
13. se asigură că planificarea sistemului integrat de management al calităţii , mediului, sănătăţii şi 

securităţii ocupaţionale este efectuată în scopul îndeplinirii obiectivelor sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale 

14. se asigură că în cadrul organizaţiei sunt stabilite procese adecvate de comunicare şi că această 
comunicare se referă la eficacitatea sistemului integrat de management al calităţii , mediului, 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

15. trebuie să analizeze la intervale planificate, sistemul integrat de management al calităţii , 
mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale din organizaţie, pentru a se asigura că este în 
continuare corespunzător, adecvat şi eficace . Această analiză trebuie să includă evaluarea 
oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în sistemul integrat de management 
al calităţii , mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, inclusiv politica referitoare la 
sănătate şi securitate ocupaţională şi obiectivele calităţii şi mediului. 

16. să menţină înregistrările analizelor efectuate de management ale sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale. 

17. să urmărească conformarea cu reglementările de  sănătate  şi securitate ocupaţională  
 
Art.2. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin responsabilului cu managementul sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale privind prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi PSI: 

1. respectarea prevederilor Legii nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 
nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
NR. 319/2006 precum şi instrucţiunile proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. respectarea legislaţiei de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr.307 din 12 iulie 
2006 şi Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor. 
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5.9. COMPARTIMENT CONSILIERI 
 
Art.1. Compartimentul consilieri  funcţionează în subordinea directă a Directorului 

General . 
 
Art. 2. Atribuţiile principale ale personalului din cadrul  compartimentului 

1. coordonează dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul compartimentului 
2. răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, ordonanţe, 

dispoziţii), în domeniul său de activitate; 
3. coordonează fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate secţiunile în 

realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 
4. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, creşterea 

randamentului în funcţionarea utilajelor şi a echipamentelor; 
5. iniţiază proiecte de ordine de serviciu, decizii, dispoziţii; 

6. raportează trimestrial directorului general asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor. 
7. analizează în detaliu şi susţine temele propuse pentru Consiliul Tehnico-Economic al SC 

CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi pentru Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Economiei; 
8. analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru conservare, închidere a minelor,  

sintetizează observaţiile specialiştilor din cadrul SC CONVERSMIN -S.A. şi prezintă conducerii societăţii 
comerciale propunerile de avizare, însuşire şi aprobare, după caz; 

9. consiliază directorul general cu privire la problemele apărute în contextul complexităţii tehnico-
economice actuale precum şi în fundamentarea strategiilor SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi a 
Procesului de închidere şi ecologizare a minelor,  

10. sprijină directorul general cu privire la problemele în derulare legate de închiderea 
obiectivelor miniere şi reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de activităţile de extragere şi 
valorificare a substanţelor minerale utile, aprobate la închidere prin Hotărâri de guvern 

11. sprijină directorul general  în vederea dezvoltării unor proceduri de control managerial  
12. consiliază directorul general în vederea îmbunătăţirii programului anual de închidere şi 

ecologizare a minelor,  
13. coordonează dezvoltarea şi implementarea  cadrului procedural pentru derularea 

activităţilor de selecţie a obiectivelor miniere, în ordinea unei prioritizări tehnice, economice, de 
interes zonal, de protecţie a mediului, etc., într-un context de dezvoltare durabilă, pentru propunerea 
programului anual  

14. sprijină directorul general în vederea creării cadrului procedural pentru pregătirea 
documentaţiilor tehnice 

15. propune dezvoltarea , îmbunătăţirea , actualizarea procedurilor de lucru existente 
16. analizează, previzionează şi prioritizează obiectivele miniere aparţinătoare S.C. 

CONVERSMIN S.A. Bucureşti în funcţie de dimensiunea economică, documentaţia tehnică existentă, 
riscurile ecologice, umane şi sociale la închidere, realizând corelarea între proiectare şi execuţie, astfel 
încât să se realizeze o eficienţă a folosirii fondurilor alocate; 

17. urmăreşte obţinerea avizelor şi acordurilor precum şi încadrarea în termenele stabilite, evitând 
astfel o nouă procedură de obţinere costisitoare; 

18. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, 
ordonanţe, dispoziţii), în domeniul său de activitate şi participă la fundamentarea de noi acte 
legislative în domeniul închiderii şi monitorizării obiectivelor miniere; 
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19. inventariază şi prioritizează toate obiectivele societăţii în funcţie de situaţiile în care se 
află (RF, RTL, execuţie, planificare, monitorizare ) oferind soluţii pentru o abordare eficientă din punct 
de vedere economic şi de mediu; 

20. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, 
creşterea randamentului în funcţionare, monitorizarea post închidere a obiectivelor miniere ; 

21. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind 
strategia de dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor; 

22. analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru conservare, închidere a 
minelor, monitorizare , sintetizează observaţiile specialiştilor din cadrul SC CONVERSMIN -S.A.  

23. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general. 

24. raportează directorului general periodic despre problemele deosebite ; 
25. formulează opinii cu privire la reglementarea unitară a unor probleme la nivelul 

societăţii  
26. urmăreşte, analizează şi face propuneri în  domeniile ce privesc strategia societăţii; 
27. prezintă opinii referitoare la direcţionarea activităţilor de cercetare, proiectare şi 

dezvoltare ale societăţii; 
28. studiază, analizează  şi prezintă puncte de vedere asupra implicării factorilor ce 

condiţionează strategia societăţii , având în vedere aspecte social-economice, tehnico-materiale şi 
umane; 

29. execută lucrări, rapoarte, analize comparative, analize tehnico-economice, note 
informative, referate şi alte documente specifice programului anual de închidere şi ecologizare a 
minelor; 

30. îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii specifice domeniului său de activitate, dispuse 
de Directorul General. 

31. răspunde în faţa directorului general de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; 
32. răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise  Directorului General;  
33. promovează respectul reciproc, colaborarea şi transparenţa în raporturile  de muncă; 
34. asigură dezvoltarea şi îmbogăţirea permanentă a competenţelor proprii de comunicare;  
35. promovează imaginea societăţii prin transparenţă, confidenţialitate şi transmiterea de 

informaţii reale. 
36. răspunde de semnăturile şi avizele pe care le dă; 
37. răspunde faţă de Directorul General  de executarea corespunzătoare a atribuţiilor ce i-au 

fost delegate; 
38. răspunde de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea şi realitatea 

operaţiilor înscrise în documentele semnate; 
39. răspunde de menţinerea şi transmiterea unui standard de profesionalism în realizarea 

activităţii desfăşurate; 
40. răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces. 

 
Activitatea desfăşurată în  relaţiile  cu mass-media  

41. asigură funcţionarea relaţiilor cu mass-media şi informarea publică, operativ, bazat pe 
date reale, despre activitatea desfăşurată de SC CONVERSMIN SA . 

42. participă la elaborarea şi transmiterea către mass-media a comunicatelor de presă, a 
drepturilor la replică şi a declaraţiilor de presă  
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Art.3. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din carul 
compartimentului  privind prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
şi PSI: 

1. respectarea prevederilor Legii nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG 
nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
NR. 319/2006 precum şi instrucţiunile proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. respectarea legislaţiei de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr.307 din 12 iulie 
2006 şi Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor. 
 
 

Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din carul 
compartimentului privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate , 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
 
Art.5. Documente : 
1. elaborează acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avize etc, sau altele similare; 

2. avize, rapoarte, informări, note, referate, anchete, documente din domeniu, în conformitate cu 
legislaţia şi ordinele în vigoare; 

 

5.10. SUCURSALA    
 

 
Art. 1. Sucursala se organizează şi funcţionează în subordinea directă a Directorului General şi a 
directorului general adjunct, este condusă/coordonată de un director  şi are următoarea structură 
organizatorică : 

- 5.11.1.Serviciul Monitorizare Obiective Miniere   ; 
 

Art.2. Sucursala SC CONVERSMIN - S.A. este concepută ca parte a conducerii care gestionează toate 
atributele legate de următoarele domenii: 

- lucrări de conservare; 
- lucrări de închidere şi ecologizare a perimetrelor miniere; 
- lucrări de execuţie monitorizare postînchidere; 
- lucrări de analize laborator, interpretări rezultate, expertize calitative factori de mediu, pentru 

SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  si pentru terţi; 
- analiza documentaţii si proiecte; 
- analizează, previzionează şi prioritizează obiectivele miniere aparţinătoare sucursalei ; 
- valorificare active, materiale , deşeuri; 
- derulare programe şi dialog cu comunitatea; 
- administrează si tine evidenta contabil-financiara a bunurilor aparţinând sucursalei; 
- coordonează integral activitatea de asistenţă tehnică în baza contractelor realizate de SC 

CONVERSMIN SA BUCUREŞTI cu operatorii specializaţi 
 

Art.3. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul Sucursalei    
privind sistemul integrat al managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale: 
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1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate , 
mediu şi sănătate şi securitate operaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii,  mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 
 
 
Art. 4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi ce revin întregului personal din cadrul Sucursalei    
privind  prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi PSI: 
1. - pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii de securitate în muncă şi a altor instrucţiuni conexe ce intervin în buna desfăşurare a lucrărilor 
de conservare, închideri subterane, monitorizare postînchidere şi lucrări pentru menţinerea 
parametrilor de mediu; 
2. - va respecta HG nr. 300/ 2006, cu privire la activitatea de coordonare în materie de securitate şi 
sănătate în muncă pentru şantierele temporare şi/ sau mobile scop în care va verifica: planul general al 
şantierului, registrul jurnal de coordonare, dosarul de intervenţii ulterioare, planul propriu de 
securitate, sănătate în muncă al antreprenorului general de şantier; 
3. - va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  
 
 
Art. 5. Atribuţiile principale ale Sucursalei    : 

1. iniţierea, adaptarea si completarea anuala a strategiei procesului de închidere a 
obiectivelor miniere; 

2. propune si  fundamentează Programul anual de închidere si ecologizare pe sucursala;  
3. realizarea  programului anual de închidere a obiectivelor miniere si iniţierea programului 

de achiziţii aferent; 
4. verificarea concordantei dintre graficele de lucrări aferente contractelor de lucrări 

încheiate cu situaţiile de lucrări executate; 
5. urmărirea respectării termenelor de execuţie prevăzute în contractele de lucrări si 

asistentă tehnică; 
6. urmărirea listelor de cantităţi de lucrări si cu condiţiile generale si speciale ale 

contractelor; 
7. urmărirea respectării clauzelor contractuale pentru contractele de lucrări: conservare, 

închidere si ecologizare, asistentă tehnică, monitorizare postînchidere, atenţionând în timp util 
de necesitatea prelungirii unor contracte, atunci când e cazul; 

8. analiza periodică ( o dată la două luni ) cu executanţii contractelor a activităţilor 
desfăşurate, a problemelor apărute si planificarea activităţilor viitoare ( note de probleme, 
procese verbale); 

9. respectarea prevederilor contractuale cu privire la demararea si derularea recepţiilor la 
terminarea lucrărilor; 

10. soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesele verbale de recepţie, la terminarea 
lucrărilor si implementarea recomandărilor comisiei de recepţie;  

11. personalul de la Sucursala răspunde disciplinar , material şi penal după caz, de exactitatea 
datelor înscrise în documentele pe care trebuie să le elaboreze; 

12. personalul de la Sucursala răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor 
încredinţate 

13. personalul de la Sucursala răspunde potrivit legii pentru realizarea măsurilor de protecţia 
muncii în cadrul atribuţiilor sale de control în procesul de muncă ; 
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14. personalul de la Sucursala răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 
15. personalul de la Sucursala  îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât 

cele cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de 
directorul general; 

16. personalul de la Sucursala  are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare. 
17. personalul de la Sucursala colaborează cu toate compartimentele din cadrul SC CONVERSMIN- 

S.A. şi cu conducerea tehnică de la companiile şi societăţile miniere. 
18. personalul de la Sucursala acordă asistenţă de specialitate în domeniul său de activitate; 
19. personalul de la Sucursala colaborează cu celelalte direcţii , servicii, birouri de specialitate din 

societatea comercială cu organele de specialitate în producerea şi repararea utilajelor , 
instalaţiilor şi echipamentelor; 

20. personalul de la Sucursala colaborează cu institutele de proiectare, comunităţile locale şi 
organismele de control la nivel local, în limita de competenţă acordată, 

21. personalul de la Sucursala colaborează cu organele de specialitate din cadrul ministerului de 
resort. 

22. în cadrul sucursalei vor funcţiona registre de intrare – ieşire pentru documentele sucursalei, 
23. organizează , execută şi urmăreşte derularea programului de monitorizare postînchidere a 

obiectivelor miniere din contractul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI cu Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Turismului; 

24. inventariază iazurile de decantare , analizează elementele de stabilitate, verifică documentele 
de funcţionare a iazurilor şi raportează trimestrial  la SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI situaţia 
acestora; 

 
 

5.10.0.DIRECTORUL DE SUCURSALĂ 

 
Art. 1. Este subordonat Directorului General ş are în subordine personalul angajat din cadrul 
sucursalei; 

 Art. 2. Colaborează cu direcţiile si toate compartimentele din cadrul SC CONVERSMIN- S.A. BUCUREŞTI 
şi cu conducerea companiilor şi societăţilor miniere. 

 

 Art.3. Atribuţiile principale  ale  Directorului de Sucursală sunt următoarele : 

 

1. colaborează cu organele de specialitate din cadrul ministerului de resort 
2. colaborează cu reprezentanţii instituţiilor de proiectare implicate în activităţile aferente 

închiderii şi ecologizării obiectivelor miniere. 
3. colaborează cu unităţile miniere şi societăţile comerciale care execută lucrările de conservare, 

închidere subterană, ecologizare; 
4. coordonează integral activitatea de asistenţă tehnică în baza contractelor realizate de SC 

CONVERSMIN SA BUCUREŞTI cu operatorii specializaţi 
5. este împuternicit să reprezinte sucursala SC CONVERSMIN SA, conform împuternicirilor date de 

Directorul General si de Consiliul de Administraţie al SC CONVERSMIN SA. BUCUREŞTI.  
6. organizează şi conduce întreaga activitate a sucursalei şi răspunde în faţa conducerii societăţii 

de îndeplinirea atribuţiilor  
7. transmite spre aprobare conducerii societăţii Raportul anual de activitate; 
8. stabileşte atribuţiile compartimentelor si serviciilor din subordine; 
9. organizează munca în cadrul sucursalei, luând măsuri care să asigure elaborarea la termen şi 

de bună calitate a lucrărilor; 
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10. asigură organizarea şi conducerea evidenţei contabile proprii până la balanţa de verificare a 
conturilor analitice şi sintetice, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi 
obligaţiilor prevăzute de normele legale în vigoare , pentru a fi cuprinse în raportările contabile 
la nivelul societăţii; 

11. repartizează pe compartimente si servicii documentaţiile, prin intermediul responsabilului din 
cadrul sucursalei cu înregistrarea corespondentei; 

12. analizează şi semnează punctul de vedere al sucursalei în legătură cu documentele primite de la 
celelalte compartimente si servicii ale societăţii; 

13. semnează corespondenţa şi documentele de decontare a cheltuielilor legate de activitatea 
desfăşurată de salariaţii sucursalei pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

14. stabileşte obiectivele de performanţă aferente fiecărui post şi  modul de îndeplinire al acestor 
obiective;  

15. analizează periodic activitatea compartimentelor si serviciilor din cadrul sucursalei , stabilind 
sau propunând conducerii măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii; 

16. stabileşte măsurile necesare asigurării disciplinei în muncă şi face propuneri, în caz de abateri, 
pentru sancţionarea salariaţilor din subordine;  

17.  face propuneri pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante, atunci când necesităţile 
sucursalei o impun, şi face propuneri pentru promovarea în funcţii a personalului din subordine.  

18. asigură transpunerea în practică a hotărârilor Consiliului de Administraţie si a Adunării 
Generale a Acţionarilor cu privire la sucursala;   

19. coordonează elaborarea de strategii şi prognoze de lucrări şi servicii de dezvoltare pe termen 
mediu şi lung in ceea ce priveşte obiectivele din aria de responsabilitate a sucursalei; 

20. urmăreşte atingerea obiectivelor cuprinse în strategia SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , pentru 
aria de responsabilitate a sucursalei; 

21. asigură dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul sucursalei ; 
22. prezintă săptămânal sau ori de câte ori se solicită, directorului general , stadiul realizării 

obiectivelor şi alte documentaţii solicitate, precum şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii 
acestora. 

23. Pentru programarea fondurilor în vederea deschiderii finanţării, va transmite la SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI , până în data de 15 ale lunii, estimarea producţiei pe luna 
respectivă preluată din graficele de eşalonare ale lucrărilor recertificate de antreprenori şi de 
asistenţele tehnice; 

24. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, ordonanţe, 
dispoziţii), în domeniul său de activitate; 

25. asigură, coordonează, urmăreşte şi răspunde de activitatea compartimentelor de muncă din 
subordine; 

26. asigură fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate secţiunile în 
realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale în domeniul său de activitate; 

27. urmăreşte realizarea programelor generale de lucrări şi servicii; 
28. coordonează şi urmăreşte activitatea de închidere, ecologizare şi MPI a  obiectivelor miniere 

pentru aria de responsabilitate a sucursalei; 
29. coordonează şi urmăreşte activitatea de monitorizare pe perioada de conservare, închidere şi 

ecologizare din aria de responsabilitate a sucursalei; 
30. întocmeşte referatele de necesitate, notele justificative şi caietele de sarcini pentru toată 

activitatea aferentă sucursalei, inclusiv lucrările suplimentare apărute, şi le înaintează spre 
aprobare conducerii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

31. urmăreşte şi răspunde de derularea corectă a tuturor contractelor din zona de responsabilitate 
a sucursalei, informând săptămânal conducerea SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI asupra 
stadiului de derulare a contractelor şi a problematicii apărute; 
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32. pe baza monitorizării postînchidere, anual va prezenta SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 
evoluţia parametrilor monitorizaţi , în scopul completării Cărţii tehnice a obiectivului; 

33. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, 
creşterea randamentului în funcţionarea utilajelor şi a echipamentelor; 

34. urmăreşte realizarea planului de închidere şi conservare a zonelor miniere din aria de 
responsabilitate a sucursalei; 

35. asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin SC CONVERSMIN SA BUCURESTI conform normelor de 
protecţia muncii şi instrucţiunilor de aplicare ale acestor norme pentru subteran şi suprafaţă 
din aria de responsabilitate a sucursalei; 

36. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind strategia de 
dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor din aria de responsabilitate a sucursalei; 

37. analizează documentele tehnico-economice elaborate pentru conservare, închidere a minelor, 
monitorizare , sintetizează observaţiile specialiştilor din cadrul sucursalei.  

38. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 
decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general. 

39. coordonează recepţionarea la timp a lucrărilor / serviciilor,  asigurarea lucrărilor şi a 
personalului 

40. răspunde de colaborarea eficientă dintre compartimentele si serviciile sucursalei, astfel încât 
procedurile să respecte întocmai graficul de timp stabilit. 

41. raportează directorului general şi/sau Consiliului de Administraţie despre  modul de îndeplinire 
a atribuţiilor. 

42. transmite spre aprobare conducerii societăţii Raportul anual de activitate 
43. coordonează implicarea personalului din subordine , atunci când este cazul, în acţiunile 

desfăşurate la SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  
44. colaborează cu proiectanţii pentru lucrările de închidere şi ecologizare a minelor şi carierelor  

stabilind împreună cu aceştia lucrările ce trebuie atacate şi  ordinea de atacare  ;  avizează 
documentaţiile tehnico – economice înainte de a fi prezentate de proiectanţi în Consiliul Tehnico 
Economic al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

45. urmăreşte şi răspunde de executarea fizică şi valorică a lucrărilor şi serviciilor contractate 
pentru închidere şi ecologizare a minelor şi carierelor; propune soluţii pentru încadrarea în 
graficul de execuţie şi participă la analizele periodice ale activităţii împreună cu asistenţa 
tehnică şi constructorul; 

46. verifică şi propune spre aprobare decontul privind lucrările/serviciile executate, întocmit de 
executant/prestator, conform modelului aprobat prin hotărârile de guvern de închidere a 
minelor şi vizat de executant/prestator la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului; 

47. răspunde de evidenţa lucrărilor în derulare şi a documentaţiilor tehnico-economice şi răspunde 
de arhivarea documentaţiilor , conform legii ; 

48. asigură realizarea procedurilor de predare – primire a amplasamentului ( în amănunt, cu 
detalii tehnice, economice, juridice ) a obiectivelor miniere, între operatorul minier, ministerul 
de resort – DGRM , SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi executantul lucrării; 

49. participă la recepţiile lucrărilor executate, asigurând realizarea procedurilor de recepţie 
precum şi predarea terenului şi a obiectivului, după caz; 

50. preia pe bază de proces-verbal documentaţiile şi evidenţele existente aferente minelor închise; 
51. verifică şi propune spre avizare la Consiliul Tehnico - Economic al SC CONVERSMIN SA 

documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările din cadrul programului anual; 
52. fundamentează tehnic, economic şi juridic lucrările şi serviciile care vor fi cuprinse în programul 

anual; 
53. asigură monitorizarea depozitelor de steril (iazuri şi halde) până la începerea efectivă a 

lucrărilor de închidere şi ecologizare; 
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54. asigură asistenţa tehnică de specialitate, conform Ordinului MEC nr. 172/2003, pentru agenţii 
economici care execută lucrările din cadrul programelor anuale; 

55. avizează documentaţiile financiar-contabile privind lucrările executate de societăţile care 
efectuează lucrări de conservare, închideri subterane mine/cariere. 

56. colaborează în permanenţă cu organele statului şi cu agenţii economici din zona lor de 
activitate; 

57. asigură intervenţiile operative în situaţii deosebite; 
58. participă la adaptarea periodică a programului anual de conservare, închidere, reconstrucţie 

ecologică şi activităţi postînchidere la obiectivele aprobate prin hotărâri ale Guvernului 
României; 

59. verifică periodic şi obiectivele aflate în conservare ; identifică situaţiile deosebite apărute şi 
informează operativ conducerea SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

60. coordonează activitatea de  evidenţa a  debitelor de ape de mină evacuate , în toate perimetrele 
din zona lor de activitate; 

61. întocmeşte documentaţii de decontare a activităţii de monitorizare postînchidere realizată de 
către SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI din zona lui de responsabilitate ; 

62. întocmeşte documentaţia tehnico – economică pentru decontarea oricăror activităţi executate 
de SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI în baza programului anual; 

63. verifică periodic stadiul avizelor şi acordurilor , colaborând cu instituţiile statului şi cu agenţii 
economici în vederea prelungirii şi/sau obţinerii de avize/acorduri; 

64. colaborează în numele SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI cu companiile naţionale, societăţile 
naţionale , societăţile comerciale pe linia închiderii minelor in vederea stabilirii priorităţilor; 
verifică documentaţiile elaborate  de acestea atât pe linie de conservare cât şi pe linie de 
închiderea obiectivelor miniere; 

65. participă la Consiliul Tehnico Economic al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI pentru susţinerea 
documentaţiilor tehnico-economice din zona lor de activitate; 

66. participă la toate acţiunile legate de controale, verificări, analize care se derulează pe linia 
închiderii minelor; 

67. coordonează modul de desfăşurare a activităţii de monitorizare postînchidere şi de efectuare de 
analize fizico-chimice impuse de reglementările legislative în vigoare 

68. gestionează procesul de ecologizare şi punere în siguranţă , inclusiv monitorizarea 
postînchidere , în scopul evitării poluării factorilor de mediu 

69. coordonează modul de realizare a măsurătorilor şi a analizelor fizico-chimice în laboratoarele 
proprii, precum şi modul de procesare a acestora; 

70. pentru obiectivele finalizate cu recepţii şi care nu sunt promovate în programul de monitorizare 
postînchidere, o dată la 6 luni va organiza o inspecţie detaliată, însoţită de fotografii,  întocmind 
un raport prin care se va menţiona evoluţia factorilor de mediu precum şi stabilitatea 
construcţiilor, propunând, după caz, măsuri de intervenţie sau introducerea în programul de 
monitorizare ; 

71. certifică îndeplinirea sarcinilor sau a lucrărilor de monitorizare prevăzute în caietul de sarcini 
ce fac obiectul contractului cu antreprenorul; 

72. aprobă  cererile de concediu de odihnă ale personalului sucursalei şi transmite cererile 
aprobate, Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii din cadrul SC 
CONVERSMIN SA BUCUREŞTI pentru întocmirea statelor de salarii ; 

73. aprobă foile colective de prezenţă  pentru personalul din cadrul sucursalei şi comunică 
exemplarul aprobat Departamentului Organizare, Comunicare, Management, Strategii din 
cadrul SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI ; 

74. asigură întocmirea şi depunerea documentelor conform art. 81 alin.6 din Normele de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, modificate şi completate. 
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75. propune atribuţii şi răspunderi ce revin salariaţilor pe linie de securitate si sanatate in muncă si 
protectia mediului, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului;  

76. primeşte rapoartele întocmite de către compartimentul de audit intern al S.C. CONVERSMIN S.A., 
în condiţiile legii, în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;  

77. analizează situaţia raportată în urma evaluării controlului intern rezultat din misiunea de audit 
intern efectuată şi propune măsuri de soluţionare a iregularităţilor constatate ;  

78. avizează evaluarea de risc de accidente precum si planul de prevenire si protecţie care se 
întocmeşte/actualizează anual; 

79. aproba instrucţiunile proprii la nivel de Sucursală; 
80. controlează locurile de muncă de la Sucursală, starea lucrărilor, a utilajelor, instalaţiilor şi 

echipamentelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenta şi ia măsurile care 
se impun pentru corectarea în cel mai scurt timp a deficienţelor constatate; 

81. participa la cercetarea evenimentelor privind accidentele de muncă, conform prevederilor 
legale; 

82. urmăreşte şi verifică modul de aplicare a legislaţiei specifice protecţiei mediului, transpusă din 
directivele europene, in cadrul Sucursalei si la obiectivele miniere care aparţin acesteia; 

 

Art.4. Delegări  de competenţe date de Consiliul de Administraţie al SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI pentru Directorul de Sucursală : 
 
Este investit cu puteri depline pentru a încheia acte şi de a efectua operaţiuni în numele şi pentru  SC 
CONVERSMIN SA Bucureşti - SUCURSALA astfel: 

1. Administrarea şi gestionarea bunurilor de orice fel din patrimoniul încredinţat , conform 
documentelor justificative şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, pe bază de gestiune 
economico - financiară proprie. 

2. Exercitarea prerogativelor şi a atribuţiilor ce decurg din acte normative, hotărâri, decizii 
sau ordine ale organelor de conducere ale societăţii, în domeniul execuţiei de lucrări, prestării de 
servicii, protecţiei muncii şi a mediului, control, în legătură cu obiectul şi aria de activitate. 

3. Emiterea de ordine de deplasare pentru personalul propriu, confirmarea şi semnarea 
ordinelor de deplasare pentru persoanele delegate la sucursale, confirmarea şi semnarea deconturilor 
aferente lucrărilor de conservare, închidere, ecologizare, monitorizare postînchidere, înfiinţarea 
registrului unic de control , semnarea şi ştampilarea avizelor de însoţire a mărfii. 

4. Reprezentarea societăţii şi în alte domenii decât cele prevăzute în prezenta delegare de 
competenţă , pe baza împuternicirii exprese emisă de SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI . 

5. Reprezentarea şi răspunderea în faţa organelor judiciare, jurisdicţionale, arbitrale,de 
control ale puterii şi administraţiei locale şi centrale de stat. 
 
Art.5. Limitele de competenţă date de Consiliul de Administraţie al SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI pentru Directorul de Sucursală: 
1. Nu pot transmite dreptul de a reprezenta sucursala fără acordul prealabil şi expres al 

directorului general al SC CONVERSMIN SA Bucureşti. 
2. Nu pot exercita acte de comerţ pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare funcţionării 

sucursalei decât în limita valorii maxime de 15.000 euro. 
 

Art.6. Responsabilităţile Directorului de Sucursală : 
1. răspunde în faţa Directorului General şi a Consiliului de Administraţie al societăţii de îndeplinirea 

tuturor atribuţiunilor, responsabilităţilor încredinţate prin hotărâri, decizii , delegări de 
competenţe şi prezenta fişă de post. 

2. răspunde conform prevederilor legale  de realizarea măsurilor necesare pentru: 
a.  asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor ; 
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b.  prevenirea riscurilor profesionale; 
c.  informarea şi instruirea lucrătorilor-, 
d.  asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi 

sănătăţii în muncă ; 
3. răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 
4. respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea Regulamentului Intern şi aRegulamentului de 

Organizare şi Funcţionare de către întreg personalul din subordine. 
5. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general; 
6.  are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l ocupă; 

 
 

5.10.1.SERVICIUL MONITORIZARE OBIECTIVE MINIERE DIN CADRUL SUCURSALEI 

 
Art.1. Atribuţiile principale ale Serviciului Monitorizare Obiective Miniere  din cadrul 
Sucursalei: 
 

1. asigură realizarea procedurilor de predare/ preluare a activelor obiectivelor miniere între 
SC CONVERSMIN-SA şi Operatorii economici care executa lucrări; 

2. sintetizează propunerile venite de la compartimente si servicii cu privire la Programul 
anual de închidere si ecologizare si pe baza strategiei procesului de închidere si ecologizare si a 
propunerilor făcute, fundamentează programul anual pe sucursală; 

3. urmăreşte programul anual de închidere si ecologizare si ori de cate ori apar modificări 
atât din punct de vedere tehnic, cat si valoric face propuneri si susţine cu argumente modificarea 
programului anual, participând totodată si la avizarea documentaţiilor necesare; 

4. urmăreşte  prin personalul din subordine lucrările si serviciile contractatei sub aspectele 
de : valoare, grafic de timp, si calitatea lucrărilor; 

5. anual face propuneri de adaptare a strategiei procesului de închidere si ecologizare; 
6. - asigură realizarea procedurilor de predare/primire a amplasamentului obiectivelor 

miniere, între Ministerul  de resort – DGRM   şi Executantul lucrărilor. 
7. asigură inventarierea şi gestionarea bunurilor conform reglementărilor legale ( având la 

bază listele de inventariere verificate şi însuşite, cu ocazia punerii la dispoziţia antreprenorului general 
a suprafeţelor de teren libere de orice sarcini, necesară desfăşurării activităţii de şantier, bunurile 
trecând în responsabilitatea antreprenorului general în ce priveşte existenţa şi integritatea lor ) ; 

8.  propune si asigura, împreună cu societăţile miniere şi DGRM   din cadrul Ministerului de 
resort,  protocoalele de predare/ primire a bunurilor, cu evidenţierea separată a terenurilor aferente; 

9. urmăreşte execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prevederile 
specificaţiilor tehnice, metoda de măsurare, descriere generală a lucrărilor, listele cu cantităţi de 
lucrări şi cu condiţiile generale şi speciale ale contractului de execuţie a lucrărilor de conservare, 
închidere subterană, monitorizare post-închidere, lucrări de menţinere a parametrilor de mediu, 
încheiat între Ministerul  de resort   şi SC CONVERSMIN-SA, în care scop: 

10. asigură prestarea obiectului contractului în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministerului de resort   nr. 172/2003; 

11. verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate, privind existenţa 
documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de 
calitate, contracte, proiecte; 

12. analizează periodic, împreună cu Executantul şi personalul din subordine, activităţile 
desfăşurate, problemele apărute şi planifică activităţile viitoare. Aceste discuţii, precum şi deciziile 
luate, se vor consemna în procese verbale sau note de probleme; 
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13. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea 
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare, 
prin personalul din subordine; 

14. fotografiază obiectivele din şantier, mină în diverse faze de execuţie pentru o evidenţă cât 
mai fidelă a ritmului de lucru. Asigură o fotografie de ansamblu şi pentru fiecare obiectiv la predarea 
amplasamentului; 

15. urmăreşte ritmul real al lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor, iar 
dacă se constată abateri ( întârzieri ) va solicita un program revizuit cu măsuri care să conducă la 
încadrarea în termenele stabilite; 

16. urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant, achizitor sau 
organele abilitate în domeniu, prin personalul din subordine; 

17. urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului 
deţinătorului acestuia; 

18. urmăreşte soluţionarea obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor şi urmăreşte realizarea recomandărilor comisiei de recepţie; 

19. participă la recepţiile parţiale pe obiective şi la recepţia finală a obiectivului semnând 
toate documentele ce se întocmesc împreună cu membrii comisiilor de recepţie, când este nominalizat 
de către S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti; 

20. asigură realizarea altor sarcini primite de la SC  CONVERSMIN-SA în legătură cu obiectul 
contractului; 

21. anunţă  în mod operativ problemele deosebite ce pot apărea la obiectivele din sfera sa de 
activitate; 

22. coordonează şi urmăreşte întocmirea fişelor tehnice pentru toate obiectivele miniere 
aparţinătoare S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti indiferent de faza în care se află; 

23. verifica existenta documentelor justificative in situaţiile de plata lunare, întocmind lunar 
chek-list. 

 
 

1. În domeniul achiziţiilor publice şi al serviciilor de proiectare 

24. identifică, propune şi transmite necesarul privind achiziţionarea serviciilor de proiectare 
pentru anul următor, ţinând seamă de strategia procesului de închidere, situaţia reală din teren 
precum şi de solicitările comunităţilor locale,  

25. întocmeşte şi transmite referatul de necesitate pentru cuprinderea serviciilor de proiectare 
necesare în programul anual al achiziţiilor publice,  

26. urmăreşte graficul de elaborare a documentaţiilor tehnice (proiecte tehnice) pe etape de 
execuţie şi informează conducerea SC CONVERSMIN SA Bucureşti de eventualele diferenţe/omisiuni 
apărute faţă de situaţia reală din teren, 

27. participă la întâlnirile pentru consultarea comunităţii în etapele de elaborare a proiectelor 
tehnice, şi informează  conducerea SC CONVERSMIN SA Bucureşti cu privire la problemele ridicate şi 
modul de rezolvare  

28. participă la şedinţele CTE CONVERSMIN SA la avizarea documentaţiilor tehnice, şi 
întocmeşte referatul de verificare tehnică  legat de tratarea lucrărilor necesare a fi executate, astfel 
încât documentaţiile tehnice să atingă parametrii pentru care au fost solicitate. 

29. - participă la elaborarea Programului anual de conservare, închidere, reconstrucţie 
ecologică şi activităţi postînchidere cu finanţare de la bugetul de stat şi solicită servicii de proiectare şi 
asistenţă tehnică din partea proiectanţilor, pentru lucrările din zona de responsabilitate, în funcţie de 
necesităţile identificate; 

30. - prospectează piaţa, evaluează şi propune teme de cercetare, studii, expertize, 
documentaţii tehnico-economice, proiecte tehnice şi produse, în vederea realizării planului propriu 
şi/sau dezvoltării activităţii din zona sa de interes/responsabilitate; 
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31. - fundamentează Programul anual de achiziţii produse/servicii necesare funcţionării 
sucursalei, în funcţie de necesităţile proprii şi îl supun aprobării conform legislaţiei în vigoare; 

32. - întocmesc Referatele de necesitate privind achiziţia de produse şi servicii necesare 
funcţionării sucursalei, cu respectarea încadrării în Programul anual de achiziţii aprobat pentru 
produsele şi  serviciile necesare funcţionării sucursalei; 

33. - exercită acte de comerţ pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare funcţionării 
sucursalei doar în limita valorii maxime de 15.000 euro, conform delegării de competenţe date de 
Consiliul de Administraţie; 

34. -  participă cu propuneri la elaborarea de strategii şi prognoze de lucrări şi servicii de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung privind zona proprie de interes/responsabilitate; 

35. - întocmesc şi avizează Referate de necesitate, Note de fundamentare, Anteevaluări şi Note 
justificative, după caz, pentru solicitările pe care le formulează privind zona proprie de 
responsabilitate; 

36. - mediază, în numele şi pentru S.C. CONVERSMIN S.A., puncte de vedere divergente apărute 
în perioada de avizare, direct, prin întâlniri cu autorităţile statului, autorităţile competente teritoriale 
şi administraţiile publice locale, precum şi comunităţile locale din zona sa de interes/responsabilitate; 

37. -  întocmeşte Referate de verificare tehnică prin care evaluează, ori de câte ori se solicită, 
modul de prestare a serviciilor de proiectare şi verifică în teren oportunitatea, necesitatea şi 
conformitatea prevederilor din documentaţii faţă de lucrările ce trebuie executate; 

38. - primeşte de la S.C. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI documentaţii tehnice întocmite de 
prestatori după avizarea acestora la beneficiar, gestionează lucrările ce vor fi executate şi urmăreşte 
direct avizele, acordurile şi autorizaţiile, necesare execuţiei acestor lucrări pentru zona sa de 
interes/responsabilitate; 

39. - comunică S.C. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI necesitatea prelungirii sau reluării 
procedurilor de avizare, pentru documentaţiile şi lucrările gestionate; 

40. - verifică împreună cu reprezentanţii prestatorilor, şi după caz ai S.C. CONVERSMIN S.A. 
BUCUREŞTI sau la solicitarea acestora, înainte de organizarea procedurilor de achiziţie publică, 
conformitatea dintre prevederile caietelor de sarcini cu situaţia din teren; 

41. - fundamentează şi solicită S.C. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI actualizarea devizelor 
generale, ori de câte ori este nevoie, pentru lucrările din zona sa de interes/responsabilitate cuprinse în 
Programul anual de conservare, închidere, reconstrucţie ecologică şi activităţi postînchidere cu 
finanţare de la bugetul de stat; 

42. -  analizează şi formulează observaţii asupra documentelor, studiilor,  documentaţiilor 
tehnico-economice şi asupra proiectelor tehnice, pe domeniul său de activitate, în limitele sale de 
competenţă; 

43. -  participă alături de ceilalţi factori implicaţi/ interesaţi, la analizarea şi avizarea  
documentelor, documentaţiilor, variaţiilor din zona sa de interes/responsabilitate în  C.T.E. al S.C. 
CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI; 

 
 

2. În domeniul lucrărilor/serviciilor de conservare 

44. identifică şi transmite situaţia obiectivelor aprobate la închidere, prin Hotărâri de Guvern, 
pentru care este necesară alocarea de fonduri în vederea susţinerii activităţilor specifice de conservare 

45. elaborează şi transmite referatul de necesitate prin care justifică necesitatea 
lucrărilor/serviciilor de conservare, estimează sumele anuale necesare a fi alocate în conformitate cu 
Planurile de Încetare a Activităţii şi Programele Tehnice de Conservare pentru fiecare perimetru minier, 
în funcţie de situaţia reală din teren fundamentează şi propune modalitatea de achiziţie a 
lucrărilor/serviciilor respective 

46. fundamentează Nota justificativă privind stabilirea valorii estimate a achiziţiei publice şi o 
transmite la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti în vederea avizării şi aprobării acesteia; 
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47. întocmeşte caietele de sarcini în vederea atribuirii lucrărilor/serviciilor de conservare 
48. asigură asistenţa tehnică (dirigenţia de şantier) pentru contractele de conservare,  în care 

scop: 
 

 supraveghează şi urmăreşte execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prevederile specificaţiilor tehnice, metoda de măsurare, descriere generală a 
lucrărilor, listele cu cantităţi de lucrări şi cu condiţiile generale şi speciale ale contractului 
de execuţie a lucrărilor de conservare, 

  verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, a tuturor avizelor 
şi acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică, 

 este obligat să ţină evidenţe stricte ale tuturor activităţilor desfăşurate  ( jurnal de şantier 
), fişe zilnice/săptămânale/lunare, 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea 
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele 
tehnice în vigoare, 

 întocmeşte şi transmite lunar la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti un RAPORT care să 
cuprindă modul în care au fost executate lucrările de conservare pe luna anterioară şi 
certifică pe propria răspundere realitatea executării lucrărilor. Verifică respectarea 
tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului 
calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare; 

 analizează periodic, (săptămânal), împreună cu Executantul, activităţile desfăşurate, 
problemele apărute şi planifică activităţile viitoare. Aceste discuţii, precum şi deciziile 
luate, se vor consemna în procese verbale sau note de probleme, 

  poate respinge orice material sau lucrare executată necorespunzător precum şi orice 
angajat   al executantului considerat necorespunzător în urma inspecţiilor şi testelor , 

 inspectează orice lucrare înainte de execuţia acoperirii sau altor operaţiuni menite să 
ascundă o situaţie intermediară şi aprobă în scris începerea execuţiei acesteia. 

 urmăreşte ritmul real al lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor  , 
iar dacă se constată abateri ( întârzieri ) va solicita un program revizuit cu măsuri care 
să conducă la încadrarea în termenele stabilite; 

 execută măsurători proprii pentru a verifica cantităţile fizice de lucrări prezentate  de 
Executant ca fiind executate lunar pentru efectuarea plăţilor de către Achizitor. 

 asigură lunar recepţia lucrărilor realizate de executanţi ( inclusiv cele ce devin ascunse ) 
şi răspunde de exactitatea datelor înscrise în procesele verbale de recepţie şi formularele 
de decontare. 

 verifică şi vizează situaţiile financiare  de lucrări întocmite de Executant pentru 
decontarea lucrărilor executate lunar în vederea înaintării lor la S.C. CONVERSMIN S.A. 
Bucureşti ;  

 răspunde de exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări.  
 va întocmi şi va preda toate situaţiile şi rapoartele periodice către SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI  în forma prescrisă de aceasta; 
 verifică toate situaţiile şi rapoartele periodice întocmite de executant/prestator către 

achizitor  
 urmăreşte ca pe perioada execuţiei lucrărilor să fie respectate normele de siguranţă a 

muncii, iar executantul/prestatorul prin lucrările/serviciile întreprinse  să nu polueze sub 
nici o formă solul, apele şi atmosfera. 

 întocmeşte împreună cu executantul lucrărilor procesul verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor 

 preia documentele de la constructor şi completează Cartea Tehnică a Construcţiei cu 
toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
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3. În domeniul lucrărilor de închidere subterană 

49. identifică şi transmite situaţia obiectivelor aprobate la închidere, prin Hotărâri de Guvern, 
pentru care este necesară prioritar alocarea de fonduri în vederea execuţiei lucrărilor de închidere 
subterană, precum şi orice problemă tehnică apărută în subteran la obiectivele miniere 

50. elaborează şi transmite referatul de necesitate prin care justifică necesitatea lucrărilor de 
închidere subterană, şi propune modalitatea de achiziţie a lucrărilor respective  

51. - asigură realizarea procedurilor de predare/ preluare a activelor obiectivelor miniere 
între SC CONVERSMIN-SA şi Ministerul  de resort   – DGRM conform legislaţiei în vigoare. 

52. - asigură realizarea procedurilor de predare/primire a amplasamentului obiectivelor 
miniere, între Ministerul  de resort   – DGRM şi Executantul lucrărilor. 

53. - asigură asistenţa tehnică pentru execuţia lucrărilor de închidere subterană în 
conformitate cu prevederile contractului, prevederile specificaţiilor tehnice, metoda de măsurare, 
descriere generală a lucrărilor, listele cu cantităţi de lucrări şi cu condiţiile generale şi speciale ale 
contractului, în care scop: 

 participă împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea generală a construcţiei şi 
stabilirea bornelor de reper ; 

 verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, a tuturor 
avizelor şi acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică; 

 asigură prestarea obiectului contractului în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 172/2003; 

 este obligat să ţină evidenţe stricte ale tuturor activităţilor desfăşurate  ( jurnal de 
şantier ), fişe zilnice/săptămânale/lunare. 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea 
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în 
vigoare. 

 întocmeşte şi transmite săptămânal/lunar la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti un 
RAPORT care să cuprindă modul în care au fost executate lucrările, respectarea graficului de 
eşalonare a lucrărilor şi certifică pe propria răspundere realitatea executării lucrărilor la 
parametrii proiectaţi, problemele apărute, controale, etc. Verifică respectarea tehnologiilor de 
execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în 
documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în vigoare; 

 verifică respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate, privind existenţa 
documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din 
certificatele de calitate, contracte, proiecte; 

 interzice utilizarea de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările 
tehnice au prevederi în acest sens; 

 analizează periodic, (săptămânal), împreună cu Executantul, activităţile desfăşurate, 
problemele apărute şi planifică activităţile viitoare. Aceste discuţii, precum şi deciziile luate, se vor 
consemna în procese verbale sau note de probleme; 

 verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora, în vederea 
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, contract şi normele tehnice în 
vigoare. 

 dispune efectuarea de teste pentru orice material sau echipament precum şi identificarea 
corectă a stării de fapt în şantier. 

 poate respinge orice material sau lucrare executată necorespunzător precum şi orice 
angajat al executantului considerat necorespunzător în urma inspecţiilor şi testelor ,. 

 inspectează orice lucrare înainte de execuţia acoperirii sau altor operaţiuni menite să 
ascundă o situaţie intermediară şi aprobă în scris începerea execuţiei acesteia. 
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 urmăreşte ritmul real al lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor  , 
iar dacă se constată abateri ( întârzieri ) va solicita un program revizuit cu măsuri care să 
conducă la încadrarea în termenele stabilite; 

 urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant, achizitor 
sau organele abilitate în domeniu; 

 execută măsurători proprii pentru a verifica cantităţile fizice de lucrări prezentate  de 
Executant ca fiind executate lunar pentru efectuarea plăţilor de către Achizitor. 

 împreună cu executantul lucrărilor va elabora referate de prezentare şi va susţine  în 
cadrul şedinţelor CTE-Ministerul de resort, în vederea avizării, eventuale modificări de soluţii 
tehnice în care este necesară suplimentarea/reducerea volumului unor lucrări, modificarea 
naturii unor lucrări, introducerea unor lucrări noi sau renunţarea la anumite lucrări.  

 asigură lunar recepţia lucrărilor realizate de executanţi ( inclusiv cele ce devin ascunse ) 
şi răspunde de exactitatea datelor înscrise în procesele verbale de recepţie şi formularele de 
decontare. 

 verifică şi vizează situaţiile financiare  de lucrări întocmite de Executant pentru 
decontarea lucrărilor executate lunar în vederea înaintării lor la S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti ;  

 răspunde de exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări.  
 va întocmi şi va preda toate situaţiile şi rapoartele periodice către SC CONVERSMIN SA 

BUCUREŞTI  în forma prescrisă de aceasta; 
 verifică toate situaţiile şi rapoartele periodice întocmite de executant/prestator către 

achizitor  
 urmăreşte ca pe perioada execuţiei lucrărilor să fie respectate normele de siguranţă a 

muncii, iar executantul/prestatorul prin lucrările/serviciile întreprinse  să nu polueze sub nici o 
formă solul, apele şi atmosfera. 

 în situaţia în care condiţiile concrete din teren impun decalarea termenelor de execuţie, 
împreună cu Executantul lucrărilor va întocmi şi transmite o notă privind necesitatea prelungirii 
contractelor de execuţie cu perioada necesară finalizării lucrărilor 

 preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează Cartea Tehnică a 
Construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 

 predă investitorului actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, 
împreună cu Cartea Tehnică a Construcţiei; 

 urmăreşte soluţionarea obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor şi urmăreşte realizarea recomandărilor comisiei de recepţie; 

 participă la recepţiile parţiale pe obiective şi la recepţia finală a obiectivului semnând 
toate documentele ce se întocmesc împreună cu membrii comisiilor de recepţie. 

 asigură realizarea altor sarcini primite de la SC  CONVERSMIN-SA în legătură cu obiectul 
contractului; 

 anunţă  în mod operativ problemele deosebite ce pot apărea la obiectivele din zonă; 
 
 
 

4.  În domeniul lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate 
de exploatările miniere 

54. identifică, prioritizează şi transmite situaţia obiectivelor aprobate la închidere, prin 
Hotărâri de Guvern, pentru care este necesară alocarea de fonduri în vederea execuţiei lucrărilor de 
ecologizare 

55. elaborează şi transmite referatul de necesitate prin care justifică necesitatea lucrărilor de 
închidere şi reconstrucţie ecologică, şi propune modalitatea de achiziţie a lucrărilor respective  
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56. - asigură realizarea procedurilor de predare/ preluare a activelor obiectivelor miniere 
între  
SC CONVERSMIN-SA şi Ministerul  de resort   – DGRM conform legislaţiei în vigoare. 

57. - asigură realizarea procedurilor de predare/primire a amplasamentului obiectivelor 
miniere, între Ministerul  de resort   – DGRM, Executantul lucrărilor şi Firma de Dirigenţie. 

58. - întocmeşte , împreună cu societăţile miniere şi DGRM din cadrul Ministerului de resort,  
protocoalele de predare/ primire a bunurilor, cu evidenţierea separată a terenurilor aferente; 

59.    - fotografiază obiectivele din şantier, mină în diverse faze de execuţie pentru o evidenţă 
cât mai fidelă a ritmului de lucru. Asigură o fotografie de ansamblu şi pentru fiecare obiectiv la 
predarea amplasamentului. 

60.    - asigură inventarierea şi gestionarea bunurilor conform reglementărilor legale (având 
bază listele de inventariere verificate şi însuşite, cu ocazia punerii la dispoziţia antreprenorului general 
a suprafeţelor de teren libere de orice sarcini, necesară desfăşurării activităţii de şantier, bunurile 
trecând în responsabilitatea antreprenorului general în ce priveşte existenţa şi integritatea lor ) 

61. - verifică o dată pe lună obiectivele miniere la care se execută lucrări de închidere şi 
reconstrucţie ecologică a suprafeţelor afectate, întocmeşte şi transmite la S.C. CONVERSMIN S.A. 
Bucureşti un RAPORT care să cuprindă modul în care au fost executate lucrările, respectarea graficului 
de eşalonare, problemele apărute, controale, etc. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, 
aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, 
contract şi normele tehnice în vigoare; 

62. -  analizează împreună cu Executantul şi Firma de Dirigenţie respectarea graficelor de 
eşalonare privind execuţia lucrărilor şi solicită programe revizuite de măsuri care să conducă la 
încadrarea în termenele stabilite, 

63. -  urmăreşte ca pe perioada execuţiei lucrărilor să fie respectate normele de siguranţă a 
muncii, iar executantul/prestatorul prin lucrările/serviciile întreprinse  să nu polueze sub nici o formă 
solul, apele şi atmosfera. 

64. - verifică la fiecare obiectiv şi informează conducerea S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti cu 
privire la modul de respectare a obligaţiilor contractuale în ceea ce priveşte dotarea cu utilaje şi 
obiective, în conformitate cu contractul în derulare (cu respectarea strictă a capitolului 
"SUBCONTRACTANŢI" din contracte). 

65. - urmăreşte soluţionarea obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor şi urmăreşte realizarea recomandărilor comisiei de recepţie; 

66. - participă la recepţiile parţiale pe obiective şi la recepţia finală a obiectivului semnând 
toate documentele ce se întocmesc împreună cu membrii comisiilor de recepţie. 

67. - asigură realizarea altor sarcini primite de la SC  CONVERSMIN-SA în legătură cu obiectul 
contractului; 

68. - anunţă  în mod operativ problemele deosebite ce pot apărea la obiectivele din zonă; 
 

5.  În domeniul lucrărilor/serviciilor de monitorizare postînchidere 

 
69. -  pe baza contractelor existente va urmări lunar modul de îndeplinire a atribuţiilor 

prestatorului asumate prin contract, problemele tehnologice apărute şi modul de rezolvare a acestora, 
situaţia personalului, controale efectuate de instituţiile abilitate şi măsurile dispuse,  

70. -  urmăreşte prin personalul desemnat modul de comportare a staţiilor de epurare evoluţia 
parametrilor tehnici ale apelor de mină atât la intrarea în staţia de cât şi la ieşirea din staţie, 

71. - urmăreşte depozitarea nămolurilor rezultate în urma procesului de epurare precum şi 
gestionarea corectă a acestora în vederea evitării unor dispute cu instituţiile statului abilitate în 
domeniu; 
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72. -  urmăreşte managementul staţiilor de epurare pe sezoane astfel încât reglajele staţiilor 
de epurare să ţină seama de succesiunea anotimpurilor, astfel încât parametrii de funcţionare să nu fie 
influenţaţi de nivelul precipitaţiilor, 

 
73. -   toate rapoartele prestatorului vor fi disponibile la sucursale, lunar sucursala va întocmi 

şi  transmite rapoarte privind modul de funcţionare al staţiilor şi problemele apărute,      
74. -  verifică trimestrial obiectivele miniere la care au fost efectuate recepţii la terminarea 

lucrărilor şi recepţii finale în vederea urmăririi în timp a comportamentului lucrărilor executate în 
urma cărora  întocmesc rapoarte scrise, pentru fiecare obiectiv în parte, în care vor prezenta starea 
lucrărilor executate precum şi modificările apărute de la data ultimului control (dacă este cazul) 

75.  -  pentru obiectivele aflate în perioada de garanţie la care au fost constatate deficienţe, 
vor notifica în scris executantul lucrărilor de închidere şi ecologizare precum şi societatea care a 
asigurat serviciile de asistenţă tehnică despre deficienţele semnalate, cu menţiunea de a disponibiliza 
resurse tehnice, umane şi financiare pentru corectarea celor semnalate, 

76. -  la obiectivele finalizate pentru care au fost efectuate recepţii la terminarea lucrărilor şi 
recepţii finale, dacă apar probleme legate de poluarea suprafeţelor ecologizate cu resturi provenite din 
desfăşurarea unor activităţi sau resturi  menajere, precum şi deteriorări ale lucrărilor executate 
cauzate de intervenţii umane necontrolabile, vor înştiinţa instituţiile locale abilitate (primărie, poliţie, 
etc) pe raza cărora se situează din punct de vedere administrativ perimetrele miniere respective, cu 
rugămintea să întreprindă măsurile necesare în vederea remedierii precum  şi pentru  prevenirea  
afectării altor lucrări. 

77. - în cazul apariţiei unor situaţii de natura calamităţilor, intervine operativ şi  va informa în 
timp util atât S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti, cât şi instituţiile abilitate la nivel local; 

78. - organizează activitatea de monitorizare postînchidere din cadrul sucursalei astfel încât 
să fie îndeplinite integral cerinţele din documentaţiile tehnice; 

79. Pentru obiectivele finalizate cu recepţii şi care nu sunt promovate în programul de 
monitorizare postînchidere, o dată la 6 luni va organiza o inspecţie detaliată, însoţită de fotografii,  
întocmind un raport prin care se va menţiona evoluţia factorilor de mediu precum şi stabilitatea 
construcţiilor, propunând, după caz, măsuri de intervenţie sau introducerea în programul de 
monitorizare ; 

80. Certifică îndeplinirea sarcinilor sau a lucrărilor de monitorizare prevăzute în caietul de 
sarcini ce fac obiectul contractului cu antreprenorul; 

81. - va întocmi un raport anual ce va fi înaintat conducerii S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureşti, 
prin care se va evidenţia evoluţia factorilor de mediu şi pe baza căruia va fi fundamentat programul de 
monitorizare pe anul viitor. 

82. - va propune programul de monitorizare pentru anul viitor. 
 

 

6. În domeniul serviciilor de asistenţă tehnică 

83. coordonează întreaga activitate de asistenţă tehnică desfăşurată în baza contractelor 
încheiate de SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  

84. identifică, propune şi transmite necesarul privind achiziţionarea serviciilor de asistenţă 
tehnică pentru anul următor, în funcţie de obiectivele la care au fost alocate fonduri pentru execuţia 
lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică a zonelor afectate 

85.  întocmeşte şi transmite referatul de necesitate pentru cuprinderea serviciilor de 
proiectare necesare în programul anual al achiziţiilor publice,  

86. -  verifică şi informează prin rapoarte lunare asupra modului de desfăşurare a asistenţei 
tehnice aferente fiecărui obiectiv; 

87.  - verifică lunar condica de prezenţă a personalului angajat să asigure dirigenţia de şantier 
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88. - verifică modul de întocmire a rapoartelor zilnice/săptămânale/lunare şi exactitatea 
informaţiilor menţionate, 

89. -  verifică existenţa proceselor verbale pentru lucrările ce devin ascunse (dacă e cazul) 
90. -  verifică existenţa registrului de control, 
91. -  verifică în detaliu , cel puţin o dată la două luni, asupra modului de îndeplinire a 

sarcinilor asumate de către societăţile de asistenţă tehnică prin semnarea contractelor de prestări 
servicii, 

92. -  verifică existenţa documentelor de sănătate şi securitate prevăzute de legislaţia în 
vigoare, 

93. -  verifică existenţa tuturor pieselor necesare întocmirii Cărţii Tehnice a Construcţiei  
94. -  verifică modul de însuşire al graficului de eşalonare a lucrărilor, precum şi modul de 

realizare a eventualelor măsuri dispuse de organele de control. 
 

 

7.  În domeniul  Analiză Contracte, Decontări 

95. verifică deconturile justificative întocmite de antreprenori din punct de vedere: 
o valoric privind încadrarea în valoarea contractului; 
o tehnic; 
o al legalităţii; 
o al corespondenţei cu situaţia reală din teren. 

96. pentru activitatea de M.P.I., va întocmi deconturile justificative proprii, ce vor fi vizate la 
Direcţia Finanţelor Publice judeţene; 

97. urmăreşte şi îndeplineşte toate formalităţile necesare pentru aprobarea/avizarea 
deconturilor justificative de cheltuieli; 

98. răspunde de încadrarea devizelor generale în valorile aprobate prin ordin al ministrului şi 
în valoarea contractată, respectând documentaţiile aprobate. 

 
 

8. În domeniul Dialogului cu comunitatea 

99. - participă  la întrunirile cu comunităţile locale şi instituţiile statului din aria de 
responsabilitate şi comunică printr-un raport scris deciziile adoptate; In acest sens sucursala are 
competente sa semneze documente in numele si pentru SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI asumarea 
răspunderii. 

100. - participă la dezbaterile publice ale proiectelor, raportând problemele reieşite din 
dezbatere, cu propuneri, după caz, de adaptare a Proiectului Tehnic. 

101. - preia orice sesizare făcută de persoanele fizice sau juridice la adresa S.C. CONVERSMIN 
S.A., o analizează şi transmite la conducerea unităţii propunerile de rezolvare. 

 
9.  In domeniul Securităţii si Sanatatii in Munca, Situaţii de Urgentă si Protectia 

Mediului 

 
102. identificarea pentru Sucursală a pericolelor si elaborarea evaluării riscurilor pentru 

fiecare componenta a sistemului de munca – executant, sarcina de munca, echipament, mediu de 
munca;  

103. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protecţie pentru Sucursală;  
104. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea  si/sau aplicarea reglementarilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţii;  
105. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi salariaţii Sucursalei a măsurilor prevăzute 

în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin in domeniul 
securitate şi sănătate în muncă, situații de urgentă, stabilite prin fisa postului;  
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106. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare si instruire in 
domeniul securitate şi sănătate în muncă si situații de urgentă pentru Sucursala;  

107. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate 
pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării   şi  instruirii  salariaţilor  din cadrul Sucursalei,  în  
securitate  şi sănătate  în muncă, situații de urgentă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către 
salariaţi a informaţiilor primite;  

108. elaborarea programului de instruire - testare la nivelul Sucursalei;  
109. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent pentru 

Sucursală;  
110. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;  
111. evidenta meseriilor si profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este 

necesara autorizarea exercitării lor;  
112. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;  
113. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de Medicina Muncii, necesita 

testarea aptitudinilor si /sau control psihologic periodic;  
114. verifică şi sesizează în timp util Serviciului PPSSMIG cu privire la problemele ivite în 

derularea normală a activităţii de securitate si sănătate in muncă, situații de urgentă si protecţia 
mediului  şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii ; 

115. identificarea EIP necesare pentru posturile de munca din Sucursala si întocmirea 
necesarului de dotare a salariaţilor cu EIP cf. HG 1048/2006;  

116. urmărirea întreţinerii, manipulării si depozitarii adecvate a EIP si a înlocuirii lor la 
termenele stabilite, precum si in celelalte situaţii prevăzute de HG 1048/2006;  

117. elaborarea rapoartelor de activitate in domeniul securităţii si sănătăţii in muncă, situații 
de urgentă si protecţia mediului pentru Sucursala si transmiterea acestora către Serviciul PPSSMIG din 
cadrul SC CONVERSMIN SA.;    

118. urmărirea îndeplinirii masurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor 
de control si al cercetării evenimentelor;  

119. propunerea de clauze privind securitate şi sănătate în muncă la încheierea contractelor de 
prestări de servicii cu alţi angajatori;  

120. organizează şi ţine evidenţa stării de sănătate a angajaţilor din cadrul Sucursalei; 
121.  să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce 

revin salariaţilor la locurile de muncă; 
122.     - să verifice dacă salariaţii  Sucursalei cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind 

măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate 
corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în 
Sucursală; 

123. - să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva 
incendiilor. 

124. identificarea, evaluarea si ierarhizarea problemelor de mediu ale Sucursalei;  
125. - întocmeşte note informative  pe care le transmite la sediul SC CONVERSMIN SA privind 

rezultatele controalelor pe linie de protecţia mediului 
126. verifica modul în care se fac lucrările de reconstrucţie ecologică conform proiectelor 

tehnice de închidere, respectiv capitolul Refacerea mediului şi/sau prevenirea deteriorării acestuia; 
127. - verifică şi informează prin rapoarte lunare asupra modului de desfăşurare a activităţii de 

securitate si sănătate in munca, situaţii de urgenta si protecţia mediului; 
128. întocmeşte documentele privind achiziţionarea bonurilor valorice de combustibil pentru 

autoturismele din cadrul Sucursalei., centralizatorul bonurilor valorice achiziţionate, fişele de 
distribuire a bonurilor valorice, situaţia sintetică cu bonurile distribuite; 

129. ţine evidenţa foilor de parcurs şi a F.A.Z. pentru autoturismele din cadrul Sucursalei 
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130. - înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât 
acestea să fie disponibile cu promptitudine   pentru   a   fi   examinate  de către cei  în drept; 

131.  - accesarea resurselor şi documentelor se va realiza numai de către persoane îndreptăţite 
şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor, în condiţiile legii ;  

 
 

10. În domeniul Contabilitate şi Administrativ 

 
1. - asigură însuşirea şi aplicarea legislaţiei în domeniul financiar contabil şi al celor conexe 
2. - asigură consemnarea operaţiunilor economico – financiare în momentul efectuării lor, în 

documentele justificative , pe baza cărora se fac înregistrările în contabilitate , cu respectarea normelor 
metodologice în vigoare de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile 

3. - asigura înregistrarea documentelor si a corespondentei repartizate de la registratura 
sucursalei in Registrul de intrări/ieşiri al compartimentului contabilitate si administrativ; 

4. - analizează contabil documentele justificative, răspunzând de înregistrarea lor 
cronologica si sistematica si in conformitate cu cerinţele programului informatic de contabilitate, în 
scopul identificării corecte a operaţiilor economice sau financiare pe care le reprezintă şi asigură 
corespondenţa conturilor în care se vor înregistra operaţiile respective (contarea), conform 
reglementarilor contabile in vigoare;  

5. - întocmeşte, verifică şi înregistrează ordinele de deplasare, actele justificative anexate de 
către titular, stabilindu-se diferenţele de primit/restituit , cu luarea în considerare a eventualelor 
penalizări 

6. - întocmeşte, verifica si înregistrează cronologic in contabilitate deconturile de cheltuieli si 
documentele justificative pentru avansurile spre decontare, in baza referatului de necesitate întocmit 
după caz, conform reglementarilor legale in vigoare, vizând deconturile privind cheltuielile proprii  ale 
sucursalei, deconturile privind ordinele de serviciu/deplasare, facturile furnizorilor de utilităţi, bunuri si 
servicii achiziţionate pentru nevoile proprii ale sucursalei; 

7. - Urmăreşte ca documentele privind plăţile către terţi să aibă vizele de “Bun de Plată”, 
“Control Financiar Preventiv” şi referatele de necesitate aprobate după caz; 

8. - Urmăreşte   justificarea avansurilor spre decontare in termen legal; 
9. - Tine evidenta materialelor, a obiectelor de inventar , a mijloacelor fixe si a documentelor 

cu regim special pe locuri de folosinţă si persoane,  
10. - Răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei privind operaţiunile de încasări si plăţi 

prin casierie şi bancă, întocmeşte corect si la zi chitanţele pentru sumele încasate, dispoziţiile de plata 
pentru sumele de achitat către terţi, ordine de plata pentru operaţiuni prin banca/trezorerie; 

11. - Întocmeşte zilnic Registrul de casă, prin operare in programul informatic de contabilitate 
a documentelor de casa, cu respectarea plafonului de plăţi in numerar/zi,, conform legislaţiei în 
vigoare; 

12. Răspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operatiunilor de casa si a 
celorlalte dispoziţii privind operatiunile cu numerar cu respectarea plafonului de plăţi in numerar/zi,, 
conform legislaţiei în vigoare, efectuează cel putin lunar si inopinat controlul casieriei, atât sub 
aspectul existentei faptice a valorilor banesti cat si sub aspectul securităţii acestora;  

13. Asigură înregistrarea cronologică şi sintetică a operaţiunilor din extrasele de cont 
bancare; 

14. Emite note contabile pentru inregistrarea operatiunilor care necesita întocmirea unor 
situaţii sau note aprobate de seful ierarhic superior, pentru care nu exista alte documente justificative;  

15. Participă la pregătirea registrelor contabile şi completarea acestora în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, asigură transmiterea documentelor specifice atât în interiorul unităţii 
patrimoniale cât şi în exteriorul acesteia; 
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16. Urmăreşte  lunar stingerea obligatiilor fata de furnizorii de utilitati, servicii si bunuri 
achizitionate pentru nevoile sucursalei, incasarea clienţilor şi a debitorilor, informand asupra  stadiului 
recuperarii sumelor cuvenite, întocmirea formalitatilor pentru  recuperarea  debitelor inclusiv prin 
actiune judecatoreasca ; 

17. Asigură inventarierea anuala sau ori de cate ori  este nevoie a patrimoniului, 
urmărindmodul de valorificare a inventarierii, face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si 
scoaterea din evidenta a obiectelor de inventar; 

18. -   Indosariaza cronologic si arhiveaza documentele cu care lucreaza sau care ii sunt puse 
la dispozitie de   catre alte posturi, compartimente, servicii/directii; 

19. - răspunde de reconstituirea documentelor financiar – contabile pierdute, sustrase sau 
distruse , conform normelor în vigoare; 

20. - tine legatura cu Administraţia Finanţelor Publice si colaboreaza cu seful ierarhic in cazul 
controalelor; 

21. - colaboreaza la stabilirea politicilor contabile; 
22. - Urmăreşte  respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului  (prudentei, 

permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, evaluarii separate a 
elementelor de activ si de pasiv); 

23. - colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la 
salvarea   datelor informatice; 

24. - duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica; 
25. - asigura fundamentarea lucrărilor si serviciilor anuale si in perspectiva la toate sectiunile 

in realizarea sarcinilor ce-i revin societăţii comerciale in domeniul sau de activitate; 
26. - propune teme si analize in vederea imbunatatirii modului de lucru,  cresterea calitatii si 

asigurarea realitatii informatiei in domeniul economic; 
27. - respecta indeplinirea sarcinilor ce revin S.C.CONVERSMIN S.A. conform normelor de 

securitate si sanatate in munca; 
28. - asigura si răspunde de indeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind 

strategia  de dezvoltare, modernizare a lucrărilor si serviciilor; 
29. - analizeaza documentele tehnico-economice elaborate pentru proiectarea, conservarea,  

inchiderea minelor, monitorizare; 
30. - indeplineste orice alte atributii sau de activitate atât cele cu caracter specific ce decurg 

din  actele normative in vigoare cat si cele stabilite de directorul general; 
31. - planificarea  activitatii proprii in domeniul securităţii si sanatatii in munca; 
32. - informează în timp util şeful ierarhic superior cu privire la problemele ivite în derularea 

normală a activităţii si lucrărilor incredintate; 
33. - răspunde de eficienta si calitatea lucrărilor executate, de indeplinirea si predarea la 

termenele stabilite prin reglementari interne sau prin acte normative a obligatiilor/ situaţiilor 
centralizatoare/ datelor statistice specifice/ balantei de verificare, intocmite la nivelul sucursalei;   

34. - respectă cu stricteţe procedurile de lucru, răspunde material şi disciplinar pentru 
pagubele produse, dacă prin faptă şi în legatură cu munca a cauzat pagube materiale sucursalei; 

35. - răspunde de întreaga activitate a compartimentului contabilitate si administrativ, 
răspunde de asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a întregii activităţi; 

36. - constata si propune sanctiuni, potrivit legii, in cazul abaterilor de la disciplna financiara. 
37. administrarea si gestionarea bunurilor de orice fel din patrimonial incredintat, conform 

documentelor justificative si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, pe baza de gestiune 
economico -financiara proprie, conform legislaţiei in domeniu; 

38. reprezentarea si raspunderea in fata organelor de specialitate din cadrul M.E.C.M.A, 
M.F.P.- Administratiile Finanţelor Publice, altor organe centrale si locale, banci, agenti economici, 
directii si servicii din cadrul sucursalei comerciale, in conditiile legilor in vigoare si ale regulamentelor 
specifice unitatii; 
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39. sesizează conducerea sucursalei in legătura cu orice nereguli constatate pe linie 
economica, financiara si fiscala si face propuneri pentru soluţionarea acestora; 

40. se interzice întocmirea documentelor primare necorespunzătoare sau incomplete ori 
acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a împiedica verificarea financiar-contabilă, pentru 
identificarea cazurilor de evaziune fiscală; 

41. se interzice încasarea şi introducerea în gestiune de sume în numerar sau orice alte bunuri 
sau valori de la persoane fizice sau juridice, fără a se elibera pe loc documentul justificativ, care să 
ateste efectuarea respectivei operaţiuni; 

42. se pedepseşte conform prevederilor legale fapta de a nu evidenţia prin acte contabile sau 
alte documente legale, în întregime sau în parte veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu 
au la baza operaţiuni reale, organizarea sau conducerea de evidenţe contabile duble, distrugerea 
actelor contabile sau a altor documente. 
 

11. În domeniul Juridic 

 
1. participă la întocmirea proiectelor de hotărâri , regulamente, ordine, decizii, instrucţiuni şi a 

oricăror acte cu caracter normativ elaborate de societatea comercială; 
2. avizează proiectele de hotărâri, regulamentele, ordinele, deciziile, instrucţiunile şi orice acte cu 

caracter normativ  care sunt în legătură cu atribuţiunile şi activitatea societăţii şi a sucursalei;  
3. răspunde asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii precum şi 

asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a societăţii comerciale; 
4. întocmeşte proiectele de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu 

activitatea societăţii comerciale si îşi dă avizul cu privire la acestea; 
5. asigură consultanţă şi reprezintă interesele societăţii comerciale ori de câte ori aceasta nu se 

înfăţişează prin conducerea ei, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de arbitraj, ori în faţa 
oricăror organe ale puterii sau administraţiei centrale sau locale; 

6. urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează conducerii sucursalei 
sarcinile şi obligaţiile care revin acesteia potrivit acestor dispoziţii; 

7. rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic; 
8. susţine interesele societăţii comerciale în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale sau a altor 

organe ale puterii şi administraţiei de stat; 
9. are atribuţii să exercite, dacă este cazul, căile de atac prevăzute de lege pentru apărarea 

intereselor societăţii comerciale; 
10. ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legale ale societăţii comerciale; 
11. elaborează sau emite acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avizare, etc. sau 

altele similare prevăzute de lege; 
12. are obligaţia să susţină interesele societăţii comerciale în faţa instanţelor judecătoreşti, 

arbitrale sau a altor organe ale puterii şi administraţiei de stat; 
13. are obligaţia să exercite toate căile de atac prevăzute de lege pentru apărarea intereselor 

societăţii comerciale; 
14. trebuie să ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legale ale societăţii comerciale 
15. răspunde de redactarea şi expedierea în termen a răspunsului la petiţiile adresate societăţii care 

intră în sfera de competenţă a oficiului juridic din cadrul sucursalei; 
16. asigură înregistrarea şi evidenţa lucrărilor Oficiului Juridic al sucursalei, prin completarea 

Registrului de corespondenţă; 
17. asigură înregistrarea şi evidenţa cauzelor în care sucursala S.C. Conversmin S.A. –este parte, prin 

completarea Registrului unic al cauzelor; 
18. asigură circuitul lucrărilor în cadrul oficiului juridic al sucursalei şi la alte compartimente ale 

sucursalei 
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19. pregăteşte materialele pentru arhivarea lucrărilor oficiului juridic al sucursalei şi răspunde de 
acestea; 

20. este responsabil cu elaborarea şi reactualizarea procedurilor scrise operaţionale formalizate ce 
reflectă activitatea Oficiului Juridic al sucursalei; 

21. are obligaţia să cunoască şi să deţină în formă fizică întreaga legislaţie naţională legată de 
închiderea minelor; 

22. asigură înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul 
competent, a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare ; 

23. informează o dată la două luni şeful oficiului juridic al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI cu 
privire la activitatea desfăşurată de oficiul juridic al sucursalei; 

24. pune la dispoziţia SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI orice informaţie solicitată precum şi 
fundamentarea acesteia; 

25. formulează în scris , atunci când e cazul, propunerile de îmbunătăţire a cadrului legislativ din 
domeniul de activitate al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI . 

26. asigură organizarea şi coordonarea controlului financiar preventiv în conformitate cu 
reglementările în vigoare, sub directa coordonare a Directorului Economic al SC CONVERSMIN 
SA BUCUREŞTI ,  stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar 
preventiv; 

27. asigură consultanţă şi reprezentare pentru sucursala SC CONVERSMIN SA; 
28. apără drepturile şi interesele legitime ale sucursalei în raporturile cu autorităţile publice, 

instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, 
în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii; 

29. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic ale sucursalei. 
 

 
 

12. În domeniul activităţilor de Laborator 

 
1. respectarea cerinţelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări  (SR 

ISO 17025 / 2005 ); 
2. efectuează determinări fizico-chimice la apa si sedimente, sol si vegetaţie, conform metodelor de 

determinare standardizate si procedurilor specifice pentru fiecare determinare în parte; 
3. validează şi interpretează valorile rezultate în urma determinărilor indicatorilor de calitate; 
4. asigura prin propuneri anuale necesarul de reactivi si materiale de laborator, prin consultarea 

cataloagelor, întocmirea listelor de reactivi si solicitarea fondurilor pentru achiziţionarea 
acestora; 

5. primeşte reactivii , materialele, sticlăria si aparatura în urma achiziţionării efectuate şi  executa 
recepţia acestora ; 

6. colaborează si iniţiază acţiuni de intercomparare la nivelul laboratoarelor  SC CONVERSMIN SA  
cu scopul implementării metodelor de determinare şi verificării rezultatelor analizelor 
efectuate; 

7. participa la acţiunile de intercomparare intre laboratoare, iniţiate  de SC CONVERSMIN SA sau 
alte organisme cu scopul perfecţionării activităţii; 

8. experimentează şi verifica metode noi de analiza în vederea ridicării nivelului calitativ al 
analizelor. 

9. răspunde de realizarea băncii de date privind calitatea resurselor de apă de suprafaţă şi 
subterane, sol ,  sedimente, validează, prelucrează şi stochează aceste informaţii; 

10. gestionează banca de date privind calitatea factorilor de mediu determinaţi din întregul  bazin 
minier, din aria de răspundere; 



SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII  

 104 

11. desfăşoară acţiunile de intercalibrare internă şi externă a laboratorului de calitatea a factorilor 
de mediu; 

12. organizează şi efectuează prelevările de probe conform SR ISO 5667-Calitatea apei.,,Prelevare” 
şi procedurii generale de eşantionare –prelevare; 

13. iniţiază acţiuni de prelevare (eşantionare) probe cu reprezentanţi de la toate laboratoarele 
CONVERSMIN  cu scopul perfecţionării acestei activităţi încât fiecare probă să fie reprezentativă 
pentru sectorul de prelevare;  

14. efectuează  prelevări de probe de apă, analiza calităţii apelor - conform Programului de  
Monitorizare factori de mediu,  întocmit pe baza cerinţelor implementării DIR. UE, a Sistemului 
de Monitoring Integrat al Apelor, în întregul  bazin minier din aria de răspundere ; 

15. întocmeşte si prezintă referate si note tehnice in domeniu, solicitate de celelalte compartimente, 
de conducerea SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI analizează si avizează diversele solicitări in 
domeniu, adresate conducerii administrative;  

16. participă la activitatea de sistem informaţional in domeniul monitoringului integrat al apelor 
organizând si ţinând la zi baza de date pentru domeniul sau de activitate; prelucrează si 
stochează informaţiile asupra calităţii factorilor de mediu ; 

17. participă la simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice, tehnico-economice, ori de câte 
ori se primesc invitaţii în acest sens. 

18.  colaborează cu celelalte compartimente ale SUCURSALEI    , pentru rezolvarea problemelor 
generale ale laboratorului; 

19. asigura confidenţialitatea datelor, semnează Angajamentul de confidenţialitate a 
rezultatelor încercărilor executate pentru clienţi, inclusiv păstrarea electronică şi transmiterea 
rezultatelor încercărilor; 

20. asigură şi răspunde de realizarea obiectelor de activitate. 
21. participă la elaborarea politicii şi strategiei Laboratorului  
22. asigură încadrarea tuturor activităţilor desfăşurate în legislaţia şi normativele naţionale  
23. răspunde de managementul activităţilor desfăşurate. 
24. asigură derularea neîngrădită a controalelor interne şi externe, efectuate de compartimente sau 

instituţii abilitate în acest scop. 
25. asigură şi răspunde de instruirea personalului din subordine privind protecţia muncii şi 

prevenirea şi stingerea incendiilor, urmărind încadrarea în normele în vigoare. 
26. asigura prelevarea corespunzătoare a probelor de apa , sedimente, scurgeri acide si sol 
27. asigură şi răspunde de verificarea,  prin tehnici de laborator, a calităţii factorilor de mediu 
28. execută lucrările de întreţinere a echipamentelor de laborator conform instrucţiunilor şi a 

graficului de întreţinere. 
29. organizează depozitarea materialelor  şi reactivilor de laborator . 
30. elaborează propuneri pentru dezvoltarea serviciilor existente şi introducerea de servicii noi la 

nivel de laborator. 
31. elaborează propuneri pentru dotarea laboratorului cu echipamente noi. 
32. întocmeşte sau verifică partea tehnică a caietelor de sarcini pentru licitaţiile destinate dotării 

laboratorului. 
33. elaborează propuneri pentru conducere şi alte compartimente. 
34. participă la simpozioane, schimburi de experienţă şi instruiri de specialitate legate de domeniul 

de activitate. 
35. întocmeşte şi urmăreşte asigurarea necesarului de materiale şi piese de schimb pentru 

activitatea proprie. 
36. verifică partea tehnică a contractelor comerciale cu terţi. 
37. verifică derularea fizică a contractelor încheiate cu terţi la nivel de laborator. 
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38. responsabilităţile personalului implicat în activitatea de încercări pentru identificarea / 
evitarea potenţialelor conflicte de interese şi evitarea implicării în activităţi care pot afecta 
încrederea în competenţa sa, imparţialitatea şi integritatea operaţională şi în gândire; 

39. responsabilităţile referitoare la prelevarea probelor; 
40. responsabilităţile referitoare la efectuarea încercărilor; 
41. responsabilităţile referitoare la asigurarea condiţiilor de mediu şi acomodare care pot afecta 

calitatea încercărilor; 
42. responsabilităţile referitoare la planificarea încercărilor, evaluarea şi vali1darea rezultatelor; 
43. responsabilităţile referitoare la manipularea şi etalonarea echipamentelor de încercare; 
44. responsabilităţile referitoare la întocmirea, verificarea şi validarea Rapoartelor de Încercare şi 

la formularea în acestea de concluzii, opinii, aprecieri şi interpretări; 
45. responsabilităţile referitoare la modificarea, dezvoltarea şi validarea metodelor de încercare, 

dacă este cazul; 
46. responsabilităţile şi autorităţile personalului care supraveghează / supervizează personalul 

implicat în activităţile de încercări, la angajare şi ulterior. 
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5.11. LABORATOARELE 

 
Art.1. Laboratoarele se organizează şi funcţionează în subordinea directă a Directorului General şi 
a directorului general adjunct, este condusă/coordonată de un  ŞEF LABORATOR care are în 
subordine: personalul laboratorului. 
 
Art.2. Atribuţii, sarcini, responsabilităţi: 

1. respectarea cerinţelor generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări  (SR 
ISO 17025 / 2005 ); 

2. efectuează determinări fizico-chimice la apa si sedimente, sol si vegetaţie, conform metodelor de 
determinare standardizate si procedurilor specifice pentru fiecare determinare în parte; 

3. validează şi interpretează valorile rezultate în urma determinărilor indicatorilor de calitate; 
4. asigura prin propuneri anuale necesarul de reactivi si materiale de laborator, prin consultarea 

cataloagelor, întocmirea listelor de reactivi si solicitarea fondurilor pentru achiziţionarea 
acestora; 

5. primeşte reactivii , materialele, sticlăria si aparatura în urma achiziţionării efectuate şi  executa 
recepţia acestora ; 

6. colaborează si iniţiază acţiuni de intercomparare la nivelul laboratoarelor  SC CONVERSMIN SA  
cu scopul implementării metodelor de determinare şi verificării rezultatelor analizelor 
efectuate; 

7. participa la acţiunile de intercomparare intre laboratoare, iniţiate  de SC CONVERSMIN SA sau 
alte organisme cu scopul perfecţionării activităţii; 

8. experimentează şi verifica metode noi de analiza în vederea ridicării nivelului calitativ al 
analizelor. 

9. răspunde de realizarea băncii de date privind calitatea resurselor de apă de suprafaţă şi 
subterane, sol ,  sedimente, validează, prelucrează şi stochează aceste informaţii; 

10. gestionează banca de date privind calitatea factorilor de mediu determinaţi din întregul  bazin 
minier, din aria de răspundere; 

11. desfăşoară acţiunile de intercalibrare internă şi externă a laboratorului de calitatea a factorilor 
de mediu; 

12. organizează şi efectuează prelevările de probe conform SR ISO 5667-Calitatea apei.,,Prelevare” 
şi procedurii generale de eşantionare –prelevare; 

13. iniţiază acţiuni de prelevare (eşantionare) probe cu reprezentanţi de la toate laboratoarele 
CONVERSMIN  cu scopul perfecţionării acestei activităţi încât fiecare probă să fie reprezentativă 
pentru sectorul de prelevare;  

14. efectuează  prelevări de probe de apă, analiza calităţii apelor - conform Programului de  
Monitorizare factori de mediu,  întocmit pe baza cerinţelor implementării DIR. UE, a Sistemului 
de Monitoring Integrat al Apelor, în întregul  bazin minier din aria de răspundere ; 

15. întocmeşte si prezintă referate si note tehnice in domeniu, solicitate de celelalte compartimente, 
de conducerea SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI analizează si avizează diversele solicitări in 
domeniu, adresate conducerii administrative;  

16. participă la activitatea de sistem informaţional in domeniul monitoringului integrat al apelor 
organizând si ţinând la zi baza de date pentru domeniul sau de activitate; prelucrează si 
stochează informaţiile asupra calităţii factorilor de mediu ; 

17. participă la simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice, tehnico-economice, ori de câte 
ori se primesc invitaţii în acest sens. 

18.  colaborează cu celelalte compartimente ale SUCURSALEI    , pentru rezolvarea problemelor 
generale ale laboratorului; 
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19. asigura confidenţialitatea datelor, semnează Angajamentul de confidenţialitate a 
rezultatelor încercărilor executate pentru clienţi, inclusiv păstrarea electronică şi transmiterea 
rezultatelor încercărilor; 

20. asigură şi răspunde de realizarea obiectelor de activitate. 
21. participă la elaborarea politicii şi strategiei Laboratorului  
22. asigură încadrarea tuturor activităţilor desfăşurate în legislaţia şi normativele naţionale  
23. răspunde de managementul activităţilor desfăşurate. 
24. asigură derularea neîngrădită a controalelor interne şi externe, efectuate de compartimente sau 

instituţii abilitate în acest scop. 
25. asigură şi răspunde de instruirea personalului din subordine privind protecţia muncii şi 

prevenirea şi stingerea incendiilor, urmărind încadrarea în normele în vigoare. 
26. asigura prelevarea corespunzătoare a probelor de apa , sedimente, scurgeri acide si sol 
27. asigură şi răspunde de verificarea,  prin tehnici de laborator, a calităţii factorilor de mediu 
28. execută lucrările de întreţinere a echipamentelor de laborator conform instrucţiunilor şi a 

graficului de întreţinere. 
29. organizează depozitarea materialelor  şi reactivilor de laborator . 
30. elaborează propuneri pentru dezvoltarea serviciilor existente şi introducerea de servicii noi la 

nivel de laborator. 
31. elaborează propuneri pentru dotarea laboratorului cu echipamente noi. 
32. întocmeşte sau verifică partea tehnică a caietelor de sarcini pentru licitaţiile destinate dotării 

laboratorului. 
33. elaborează propuneri pentru conducere şi alte compartimente. 
34. participă la simpozioane, schimburi de experienţă şi instruiri de specialitate legate de domeniul 

de activitate. 
35. întocmeşte şi urmăreşte asigurarea necesarului de materiale şi piese de schimb pentru 

activitatea proprie. 
36. verifică partea tehnică a contractelor comerciale cu terţi. 
37. verifică derularea fizică a contractelor încheiate cu terţi la nivel de laborator. 

 
 
Art.2. Responsabilităţile personalului Laboratorului  

1. responsabilităţile personalului implicat în activitatea de încercări pentru identificarea / 
evitarea potenţialelor conflicte de interese şi evitarea implicării în activităţi care pot afecta 
încrederea în competenţa sa, imparţialitatea şi integritatea operaţională şi în gândire; 

2. responsabilităţile referitoare la prelevarea probelor; 
3. responsabilităţile referitoare la efectuarea încercărilor; 
4. responsabilităţile referitoare la asigurarea condiţiilor de mediu şi acomodare care pot afecta 

calitatea încercărilor; 
5. responsabilităţile referitoare la planificarea încercărilor, evaluarea şi vali1darea rezultatelor; 
6. responsabilităţile referitoare la manipularea şi etalonarea echipamentelor de încercare; 
7. responsabilităţile referitoare la întocmirea, verificarea şi validarea Rapoartelor de Încercare şi 

la formularea în acestea de concluzii, opinii, aprecieri şi interpretări; 
8. responsabilităţile referitoare la modificarea, dezvoltarea şi validarea metodelor de încercare, 

dacă este cazul; 
9. responsabilităţile şi autorităţile personalului care supraveghează / supervizează personalul 

implicat în activităţile de încercări, la angajare şi ulterior. 
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5.11.1. ŞEFUL DE LABORATOR:  

 
Art.1. Relaţii de e colaborare ale şefului de laborator :: 

1. de colaborare cu toate compartimentele din cadrul SC CONVERSMIN- S.A. şi cu conducerea 
tehnică de la companiile şi societăţile miniere. 

2. acordă asistenţă de specialitate în domeniul său de activitate; 
3. colaborează cu celelalte direcţii , servicii, birouri de specialitate din societatea comercială. 

 
Art.2. Relaţiile de reprezentare ale şefului de laborator : conform împuternicirilor date de 
directorul general al SC CONVERSMIN SA 
 
Art.3. Atribuţii, lucrări, sarcini ale şefului de laborator : 

1. urmăreşte realizarea obiectivelor societăţii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI din teritoriu 
direct, din punct de vedere tehnic, al prevederilor contractelor comerciale, vizând termene, 
calitate, etc. 

2. prezintă săptămânal sau ori de câte ori se solicită, stadiul realizării obiectivelor şi alte 
documentaţii solicitate, precum şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora. 

3. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, 
ordonanţe, dispoziţii), în domeniul său de activitate; 

4. organizează, coordonează si conduce activitatea in cadrul laboratorului de analize 
tehnice; 

5. efectuează si supraveghează analizele chimice ale probelor de ape prelevate de la 
subunităţile miniere; 

6. întocmeşte planul de muncă in raport cu necesităţile funcţionării in bune condiţii a 
laboratorului de analize; 

7. răspunde de activitatea desfăşurată in cadrul laboratorului de analize fizico-chimice; 
8. întocmeşte planul lunar de activitate pentru luna următoare; 
9. foloseşte corect bunurile aflate in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea si 

înlocuirea lor când este cazul; 
10. asigura întreţinerea si etalonarea aparatelor din dotare; 
11. răspunde de calitatea, ritmicitatea si corectitudinea analizelor efectuate;  
12. efectuează analize de laborator pentru determinarea factorilor de mediu si operarea bazei 

de date ce deserveşte sistemul de monitorizare; 
13. operează baza de date ce deserveşte sistemul de monitorizare; 
14. analizează probe la solicitarea altor autorităţi sau instituţii publice, sau a persoanelor 

juridice si fizice, activităţi pentru care se încasează tarife; 
15. execută măsurarea indicatorilor de mediu pe fiecare domeniu; 
16. asigura buna funcţionare si exploatare a programelor primite, precum si a aparaturii 

existente in dotare; 
17. elaborează procedurile/instrucţiunile de lucru pentru activităţile specifice laboratorului; 
18. menţine evidenţa tuturor procedurilor/instrucţiunilor elaborate; 
19. întocmeşte lista de evidenţă a documentelor in vigoare si realizează difuzarea controlată a 

acestora; 
20. pregăteşte informaţiile pentru analizele efectuate de serviciul monitorizare post-închidere; 
21. asigura calitatea datelor in domeniul protecţiei mediului, potrivit cerinţelor 

Laboratoarelor naţionale de referinţă pentru fiecare domeniu; 
22. asigură fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate secţiunile 

în realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale în domeniul său de activitate; 
23. monitorizează realizarea programelor generale de lucrări şi servicii; 



SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SOCIETĂŢII  

 109 

24. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, 
creşterea randamentului în funcţionare ; 

25. respectă îndeplinirea sarcinilor ce revin SC CONVERSMIN SA conform normelor de 
securitate şi sănătate în muncă ; 

26. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind 
strategia de dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor; 

27. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce 

de curg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general. 

28. elaborează programe împreună cu proiectanţii de specialitate privind monitorizarea 
staţiilor de epurare gestionate de SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI din aria de 
responsabilitate; 

29. monitorizează parametrii fizico– chimici ai apelor de mină atât la intrarea cat şi la ieşirea 
din staţiile de epurare, interpretează datele şi propune soluţii tehnice în staţiile de epurare 
funcţie de rezultatele obţinute; 

30. raportează lunar evoluţia parametrilor fizico– chimici obţinuţi de staţiile de epurare 
comparate cu parametrii de proiectare precum şi cu legislaţia în domeniu; 

31. la obiectivele aflate în sfera de responsabilitate va monitoriza parametrii apelor de mină şi 
a apelor provenite de pe iazuri în vederea observării evoluţiei acestora, care vor permite  
decizii privind tratarea acestora; 

32. participa la întâlnirile cu factorii responsabili pe probleme de ape (D.G.A., S.G.A., Agenţii de 
mediu, etc.) şi îşi va însuşi legislaţia în vigoare şi orice alte tipuri de responsabilităţi în 
domeniu; 

33. urmăreşte monitorizarea următoarelor elemente: 
a) calitatea solului; 
b) creşterea ariilor cultivate; 
c) orice fel de ape evacuate fie în urma tratării cu ajutorul unui echipament , fie 

prin deversarea directă; 
d) sisteme pasive de tratare a apei; 
e) calitatea aerului ( toxic şi/sau exploziv , emisii de gaze , radiaţii ); 

34. sesizează conducerea societăţii în situaţia în care constată factori care pun în pericol 
siguranţa obiectivelor precum şi factori care înrăutăţesc parametrii monitorizaţi; 

 
Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind sistemul integrat al managementului calităţii, 
mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de 
calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului 
integrat de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

 
 
Art.5. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind sistemul de management al calitatii SR EN 
ISO 17025:2005 

1. coordonează si supervizează activitatea tehnică în Laboratorul ; 

2. supraveghează şi asigură respectarea sistemului de management al calităţii  documentat şi 

implementat respectiv a prevederilor SR EN ISO / CEI 17025:2005 şi a standardelor şi 

reglementărilor în vigoare referitoare la încercări; 

3. verifică modul de elaborare al Manualului Calităţii, a procedurilor de sistem; 

4. elaborează, atunci când este desemnat, proceduri de sistem si proceduri operaţionale; 
5. coordonează activitatea de ţinere sub control a documentelor şi înregistrărilor calităţii; 
6. analizează cererile de ofertă , redactează ofertele de încercări pentru clienţi; 
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7. înregistrează comenzile de încercare primite în laborator şi repartizează încercările către 
responsabilii de încercare; 

8. elaborează şi avizează Rapoartele de încercare; 
9. stabileşte necesarul de aprovizionare cu materiale/ echipamente şi servicii; 
10. analizează Chestionarul pentru stabilirea nivelului de satisfacţie a clientului; 
11. analizează împreună cu cei implicaţi reclamaţiile primite şi elaborează răspunsul la 

reclamaţie; 
12. investighează împreună cu RC şi cei implicaţi, cauzele neconformităţilor sesizate, selectează 

acţiunile corective şi preventive controlând prin sondaj modul de implementare a acţiunilor 
corective şi preventive şi eficacitatea acestora; 

13. dispune oprirea respectiv reluarea încercărilor în caz de neconformităţi; 

14. elaborează Programul de instruire/perfecţionare a personalului; 
15. răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor; 
16. asigură instruirea PM şi PSI a personalului executant; 
17. stabileşte lista de definire a încercărilor pentru care se solicită acreditarea; 
18. verifică sursele de incertitudine, experimentele şi calculele de estimare a incertitudinii;   
19. supraveghează modul de utilizare, manipulare, depozitare a etaloanelor de control/MR de 

către personalul executant de încercări; 
20. verifică modul de pregătire al campaniilor de prelevare probe şi rapoartele de prelevare-

conservare  întocmite de prelevator; 
21. stabileşte împreună cu RC frecvenţa şi modul de asigurare a calităţii rezultatelor încercărilor; 
22. ia în discuţie şi analizează în Analizele efectuate de management toate aspectele legate de 

sistemul de management al calităţii şi de încercările acreditate, dispune, pe baza analizei 
acestora, măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului calităţii referitor la încercări şi a 
serviciilor ulterioare către clienţi. 

 
 

Art.6. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi în domeniul securităţii si sănătăţii in muncă: 
1. pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii 

şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor 
proprii la nivelul SC CONVERSMIN SA; 

2. - va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  
 
Art.7. Limite de competenţă ale sefului de Laborator: 

1. elaborează sau emite acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avize etc, 

sau altele similare; 

2. avizează documentaţiile tehnice privind lucrările executate de societăţile care 
efectuează lucrări de conservare, închideri subterane mine/cariere. 

 
Art.8. Responsabilităţile sefului de Laborator  : 

1. răspunde disciplinar , material şi penal după caz, de exactitatea datelor înscrise în 
documentele pe care trebuie să le elaboreze şi deconturi de lucrări ; 

2. răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor încredinţate 
3. răspunde conform prevederilor legale  de realizarea măsurilor necesare pentru: 

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor ; 
b) prevenirea riscurilor profesionale; 
c) informarea şi instruirea lucrătorilor-, 
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d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi 
sănătăţii în muncă ; 

4. răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 
5. are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l ocupă; 
6. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter 

specific ce decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul 
general; 

 
5.11.2. RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE DIN 

CADRUL LABORATORULUI  

 
 
Art.1. Atribuţii, lucrări, sarcini ale responsabilului de management calitate din cadrul 
Laboratorului : 

1. urmăreşte realizarea obiectivelor societăţii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI din teritoriu 
direct, din punct de vedere tehnic, al prevederilor contractelor comerciale, vizând termene, 
calitate, etc. 

2. prezintă săptămânal sau ori de câte ori se solicită, stadiul realizării obiectivelor şi alte 
documentaţii solicitate, precum şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora. 

3. asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare (legi, hotărâri, ordine, ordonanţe, 
dispoziţii), în domeniul său de activitate; 

4. îşi execută şi organizează atribuţiile specifice ce ii revin in cadrul laboratorului de analize 
tehnice; 

5. recepţionează, verifică, centralizează si ţine evidenţa primara a materialelor consumabile si 
probelor care se depozitează in vederea efectuării analizelor specifice; 

6. efectuează cu aparatura din laboratorul fix sau mobil analize chimice ale probelor de ape, aer 
si soluri prelevate in cadrul programelor specifice de monitorizare sau de la alte societăţi 
beneficiare; 

7. întocmeşte planul de munca in raport cu necesităţile funcţionării in bune condiţii a 
laboratorului de analize tehnice; 

8. răspunde pentru activitatea desfăşurată in cadrul laboratorului de analize fizico-chimice; 
9. întocmeşte planul lunar de activitate pentru luna următoare; 
10. foloseşte corect bunurile aflate in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea si înlocuirea 

lor când este cazul; 
11. trebuie să cunoască  modul de manipulare  şi păstrare a substanţelor corozive şi toxice; 
12. răspunde de alegerea şi validarea metodelor şi procedurilor de măsurare precum şi de 

corectitudinea datelor obţinute; 
13. răspunde de calitatea, ritmicitatea şi corectitudinea analizelor efectuate; 
14. răspunde de modul de folosire, păstrare şi întreţinere a aparatelor şi ustensilelor din dotare; 
15. asigura întreţinerea si etalonarea aparatelor din dotare; 
16. răspunde de calitatea, ritmicitatea si corectitudinea determinărilor si analizelor efectuate in 

cadrul laboratorului fix si mobil;  
17. asigura centralizarea si interpretarea  rezultatelor analize de laborator pentru determinarea 

factorilor de mediu si operează completarea bazei de date inclusiv pe cea care deserveşte 
sistemul de monitorizare implementat prin programul PHARE 2006/018; 

18. operează baza de date ce deserveşte sistemul de monitorizare; 
19. in baza contractelor încheiate de SC CONVERSMIN SA Bucureşti cu alte  autorităţi, instituţii 

publice, sau a persoanelor juridice si fizice, analizează probe conform programelor de lucru 
pentru care se încasează tarife; 
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20. executa cu aparatura si dispozitivele din dotare măsurători necesare pentru determinarea 
indicatorilor de mediu pe fiecare domeniu; 

21. asigura buna funcţionare si exploatare a programelor/softuri-lor instalate, precum si a 
aparaturii existente in dotare; 

22. elaborează procedurile/instrucţiunile de lucru pentru activităţile specifice laboratorului; 
23. menţine evidenţa tuturor procedurilor/instrucţiunilor elaborate; 
24. întocmeşte lista de evidenta a documentelor in vigoare si realizează difuzarea controlata a 

acestora; 
25. pregăteşte informaţiile pentru analizele efectuate; 
26. asigura calitatea datelor in domeniul protecţiei mediului, potrivit cerinţelor Laboratoarelor 

naţionale de referinţă pentru fiecare domeniu; 
27. asigură fundamentarea lucrărilor şi serviciilor anuale şi în perspectivă la toate secţiunile în 

realizarea sarcinilor ce-i  revin societăţii comerciale în domeniul său de activitate; 
28. monitorizează realizarea programelor generale de lucrări şi servicii; 
29. propune teme şi studii pentru cercetare, în vederea îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru, 

creşterea randamentului în funcţionare ; 
30. respectă îndeplinirea sarcinilor ce revin SC CONVERSMIN SA conform normelor de securitate şi 

sănătate în muncă ; 
31. asigură şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin societăţii comerciale privind strategia de 

dezvoltare, modernizare a lucrărilor şi serviciilor; 
32. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific ce de 

curg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general. 

33. urmăreşte  împreună cu serviciul  de specialitate programele privind monitorizarea staţiilor de 
epurare gestionate de SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI din aria de responsabilitate a 
laboratorului ; 

34. monitorizează parametrii fizico– chimici ai apelor de mină atât la intrarea cat şi la ieşirea din 
staţiile de epurare, interpretează datele şi propune soluţii tehnice în staţiile de epurare funcţie 
de rezultatele obţinute; 

35. raportează lunar evoluţia parametrilor fizico– chimici obţinuţi de staţiile de epurare 
comparate cu parametrii de proiectare precum şi cu legislaţia în domeniu; 

36. la obiectivele aflate în sfera de responsabilitate va monitoriza parametrii apelor de mină şi a 
apelor provenite de pe iazuri în vederea observării evoluţiei acestora, care vor permite  decizii 
privind tratarea acestora; 

37. participa, după caz, la întâlnirile cu factorii responsabili pe probleme de ape (D.G.A., S.G.A., 
Agenţii de mediu, etc.) şi îşi va însuşi legislaţia în vigoare şi orice alte tipuri de responsabilităţi în 
domeniu; 

38. urmăreşte monitorizarea următoarelor elemente: 
a) calitatea solului; 
b) orice fel de ape evacuate fie în urma tratării cu ajutorul unui echipament , fie prin 

deversarea directă; 
c) sisteme pasive de tratare a apei; 
d) calitatea aerului ( toxic şi/sau exploziv , emisii de gaze , radiaţii ); 
e) datele furnizate de infrastructura sistemului implementat prin programul PHARE 

2006/018 la cele 6 iazuri de decantare din zona Bucovina; 
39. sesizează prin rapoarte succinte fundamentate conducerea societăţii în situaţia în care 

constată factori care pun în pericol siguranţa obiectivelor precum şi factori care înrăutăţesc 
parametrii monitorizaţi; 
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Art.2. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind sistemul integrat al managementului calităţii, 
mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale: 

1. respectarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în realizarea conformităţii cu politica de calitate, 
mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională, cu procedurile şi cerinţele sistemului integrat de 
management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 

 
 
Art.3. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi privind sistemul de management al calităţii SR EN ISO 
17025:2005 ale responsabilului de management calitate din cadrul Laboratorului: 

1. supraveghează documentarea şi implementarea corespunzătoare a sistemului de 
management al calităţii la nivel de laborator având acces direct la managementul executiv; 

2. întocmeşte şi difuzează, celor implicaţi “Planul de elaborare a documentelor calităţii” ; 
3. elaborează Manualul Calităţii şi procedurile de sistem pentru care a fost desemnat; 
4. asigură la nivel de laborator difuzarea, retragerea, păstrarea, modificarea, actualizarea, 

anularea, arhivarea / distrugerea documentelor calităţii, cu completarea formularelor aferente; 
5. analizează împreună cu şeful de laborator reclamaţia şi efectuează înregistrările 

aferente supraveghind respectarea deciziei de oprire a încercărilor şi respectiv reluarea încercărilor, în 
cazul reclamaţiilor sau neconformităţilor; 

6. întocmeşte raportul de neconformitate şi urmăreşte termenele şi responsabilităţile de 

rezolvare a neconformităţilor sesizate; 

7. selectează împreună cu şeful de laborator acţiunile corective şi preventive şi întocmeşte 
Planul de acţiuni corective şi preventive; 

8. întocmeşte, actualizează, păstrează în dosarele aferente înregistrările tehnice şi ale 
calităţii şi asigură efectuarea corectă a identificării, indexării / codificării şi colectării înregistrărilor; 

9. multiplică un număr de exemplare suficient din fiecare formular, în vederea completării 
ulterioare în cazul în care acestea se completează (parţial) de mână;  

10. asigură accesul rapid la înregistrări al celor implicaţi; 
11. supraveghează respectarea regimului indicat pentru completările şi păstrarea 

înregistrărilor efectuate pe suport electronic; 
12. asigură buna desfăşurare a  auditurilor interne şi externe; 
13. stabileşte împreună cu şeful de laborator necesarul de instruiri şi evaluări ale 

personalului la nivel de laborator şi întocmeşte / păstrează înregistrările aferente personalului şi 
instruirilor efectuate ; 

14. supraveghează respectarea modului de asigurare a calităţii rezultatelor încercărilor 
stabilit; 

15. organizează Analizele de management şi întocmeşte Planul de măsuri funcţie de 
propunerile făcute în cadrul analizei. 
 
 
Art.4. Atribuţii, sarcini şi responsabilităţi în domeniul securităţii si sănătăţii in munca ale 
responsabilului de management calitate din cadrul Laboratorului : 

1. va respecta ,,Normele specifice de protecţie a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-
chimice şi mecanice” referitor la ,,Tehnica de lucru în laborator”, ,,Prelevarea probelor pentru 
analize”, ,,Manipularea reactivilor” şi ,,Manipularea aparaturii de laborator”; 

2. pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă , precum şi a  
instrucţiunilor proprii de securitate si sănătate in muncii şi a altor instrucţiuni conexe ce 
intervin în buna desfăşurare a lucrărilor de laborator, monitorizare post-închidere şi activităţi 
pentru urmărirea parametrilor de mediu. 
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3. va respecta legislaţia de apărare împotriva incendiilor prevăzută de Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

 
Art.5. Limite de competenţă ale responsabilului de management calitate din cadrul 
Laboratorului : 

1. elaborează sau emite acte sau documente specifice activităţii: referate, note, avize etc, sau altele 

similare; 

2. sprijină avizarea documentaţiilor tehnice privind programele de monitorizare curenta si 
postinchidere a perimetrelor din zona de responsabilitate a punctului de lucru. 

 
Art.6. Responsabilităţi ale responsabilului de management calitate din cadrul Laboratorului : 

1. răspunde disciplinar, material şi penal după caz, de exactitatea datelor înscrise în 
documentele pe care trebuie să le elaboreze; 

2. răspunde pentru executarea în termen şi de calitate a lucrărilor încredinţate; 
3. răspunde potrivit legii pentru realizarea măsurilor de sanatate si securitate a muncii în 

cadrul atribuţiilor sale  în procesul de muncă ; 
4. răspunde de corectitudinea şi ordinea în evidenţele încredinţate. 
5. are obligaţia să-şi însuşească legislaţia în vigoare referitoare la postul pe care-l ocupă; 
6. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate atât cele cu caracter specific 

ce decurg din actele normative în vigoare cât şi cele stabilite de directorul general; 
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CAPITOLUL  VI 

DISPOZIŢII FINALE 
 
 

Art. 1.  Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare sunt obligatorii pentru toţi 
angajaţii SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI 

 
Art. 2. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile pentru fiecare post din organigrama SC CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI se stabilesc prin fişa postului care se întocmeşte de către şeful de serviciu/de oficiu/de 
birou/de compartiment/de punct de lucru/de laborator pentru personalul din subordine, de către 
director / şef departament pentru şefii de serviciu/de birou/de compartiment/de punct de lucru; de 
către directorul de sucursală pentru  şefii de serviciu/şeful de laborator din subordine şi de către 
directorul general pentru directorul general adjunct/directorii executivi/şefii de 
departament/directorii de sucursală/şefii de birou/şeful oficiului juridic/şeful de laborator  aflaţi în 
directa sa subordine,  pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Fişa postului se aprobă 
de către directorul general al SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI şi este anexă la Contractul 
Individual de Muncă al ocupantului postului. 

 
Art. 3. Prevederile cuprinse în  fişa postului  vor fi îndeplinite integral şi obligatoriu de toţi angajaţii 
societăţii comerciale.  
 

Art. 4. Regulamentul se completează de drept cu prevederile cuprinse în actele normative, ale Actului 
Constitutiv al SC CONVERSMIN S.A. precum şi cu prevederile altor documente incidente, aflate în 
vigoare. 

 

Art. 5. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Regulament legislaţia şi/sau Actul constitutiv SC 
CONVERSMIN S.A sau documentele incidente suferă modificări, acestea prevalează față de prezentul 
Regulament până la o nouă modificare a acestuia. 
 

DIRECTOR GENERAL 
Dr.Ing. PURCARU STAMIN ION 
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PARTEA A  III - A 
 

ANEXE 
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ANEXA 1 
Tabel cu modul de delegare al competenţelor pe nivele ierarhice cuprinse 

 în organigrama SC CONVERSMIN – SA BUCUREŞTI 
 
 

Nivel ierarhic 

Tipul competenţei 
 

 
Decizie 

 

 
Coordonare 

 

 
Colaborare 

 

Adunarea 
Generală 

a Acţionarilor 

- Consiliul de 
administraţie 
- Preşedintele Consiliului 
de Administraţie  
- Comisia de cenzori 

- Director general 
 

Ministere 

Consiliul de 
Administraţie 

- Director general 

- aparatul central 
al SC 
CONVERSMIN SA 
Bucureşti  
- Sucursala Deva 
- Sucursala Baia 
Mare 
- Laboratoare   

 

Ministere 

Director 
general 

- Director general 
adjunct 
- Director producţie 
- Director economic 
- Şef Depart. OCMS 
- Serviciul MSD 
- Serviciul PPSSMIG 
- Biroul Audit Public 
Intern 
- Oficiul Juridic 
- Compart.Consilieri 
- Sucursala Deva 
- Sucursala Baia Mare 
- Laboratoare   

Prin directorul 
general adjunct, 
directorii 
executivi/şeful de 
departament/şefii 
de serviciu/şefii 
de birou/ şeful de 
oficiu/seful de 
laborator 

- aparatul central al SC 
CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI  
- Sucursala Deva 
- Sucursala Baia Mare 
- Laboratoare   
 

Directorul 
general 
adjunct 

- Director producţie 
- Director economic 
- Serviciul Achiziţii, 
Contracte 
- Serviciul Programe, 
Proiecte, Avizări 
- Sucursala Deva 
- Sucursala Baia Mare 
- Laboratoare   

Prin directorii 
executivi/ şefii de 
serviciu/ seful de 
laborator 

- aparatul central al SC 
CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI  
- Sucursala Deva 
- Sucursala Baia Mare 
- Laboratoare   

Director 
producţie 

- Serviciul 
Monitorizare 
Contracte  

Prin  şefii de 
serviciu şi prin 

şefii de puncte de 

- aparatul central al SC 
CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI  
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- Serviciul analiză 

contracte, 
decontări 
 

- Serviciul derulare 
proiecte şi dialog 
cu comunitatea 
 

- Serviciul 
Monitorizare 
postînchidere 

lucru - Sucursala Deva 
- Sucursala Baia Mare 
- Laboratoare   

Director 
economic 

- Serviciul financiar-
contabil 
- Control financiar de 
gestiune 

Prin şeful de 
serviciu    

- aparatul central al SC 
CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI  
- Sucursala Deva 
- Sucursala Baia Mare 
- Laboratoare   

Şef 
Departament 
Organizare, 
Comunicare, 

Management, 
Strategii 

- Serviciul organizare, 
salarizare, personal, 
administrativ 
 
- Serviciul management, 
strategii, comunicare 
 

Prin şefii de 
serviciu   

- aparatul central al SC 
CONVERSMIN SA 
BUCUREŞTI  
- Sucursala Deva 
- Sucursala Baia Mare 
- Laboratoare   

 


