
 

1 | P a g e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ediția a III-a  

emis la data de 11.07.2022 

valabil începând cu data de 19.07.2022           

REGULAMENT DE 

ORGANIZARE ȘI 
FUNCȚIONARE  

AL  

 S.C. SD3 SALUBRITATE 

ȘI DESZĂPEZIRE S3 

S.R.L  

Aprobat,  

      Consiliul de Administratie 

Presedinte  CA: 

Membru  CA: 

Membru  CA: 

Membru  CA: 

Membru  CA:



 

2 | P a g e  

CUPRINS 

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII..................................................................................... 3 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ....................................................................................................... 4 

III. ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE .................................... 5 

1. Asociatul Unic .......................................................................................................................................... 5 

2. Consiliul de Administrație...................................................................................................................... 5 

3. Președintele Consiliului de Administrație ............................................................................................ 6 

IV. ATRIBUȚIILE SPECIFICE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ............................................... 7 

1. Consilierii ................................................................................................................................................. 7 

2. Manager Coordonator ............................................................................................................................ 7 

3. Compartiment Audit și Control Intern Managerial ............................................................................ 7 

3.1. Audit: ................................................................................................................................................................ 7 

3.3. Manager Calitate: ........................................................................................................................................... 8 

4. Serviciul Financiar Contabilitate si Control Financiar ....................................................................... 9 

5. Serviciul Suport ..................................................................................................................................... 10 

5.1. Guvernanță corporativă ............................................................................................................................... 10 

5.2. Atribuții curente ............................................................................................................................................ 10 

5.3. Administrare Patrimoniu ............................................................................................................................. 12 

6. Departamentul Dezvoltare ................................................................................................................... 12 

6.1. Serviciul Tehnic ............................................................................................................................................. 12 

6.2. Serviciul Construcții ..................................................................................................................................... 13 

6.3. Serviciul Spații Verzi .................................................................................................................................... 14 

7. Departamentul Gestionare deseuri: ............................................................................................................ 15 

7.1. Serviciul Operational  si  Mentenanta ......................................................................................................... 15 

7.2. Serviciul Raportari, Cantar si Gestiune ...................................................................................................... 16 

8. Departamentul auto .............................................................................................................................. 17 

9. Compartimentul Monitorizare Pază ................................................................................................... 18 

10. Alte structuri cu activitate permanenta .............................................................................................. 18 

10.1. Comitetului de securitate și sănătate în muncă......................................................................18 

10.2. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării CIM  .... 19 

10.3. Responsabil protecția datelor cu caracter personal .......................................................................... 20 

10.4.Transparență decizională ............................................................................................................................. 20 

10.5. Responsabilul Etic ...................................................................................................................................... 20 

10.6. Responsabil declararea averii și intereselor ............................................................................................. 20 

11. Alte structuri interne sau externe cu activitate permanenta sau periodica…………………………………21 

V. DISPOZIȚII FINALE ............................................................................................................................ 211 

 



 

3 | P a g e  

 
 

R E G U L A M E N T 
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 
S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. 

Societatea S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., denumită în cele ce urmează 
“SD3” sau “societatea” este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate cu 
răspundere limitată. 

S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., înființată în anul 2017, cu sediul în municipiul 
București, Calea Vitan, nr. 154-156, sector 3, este o societate cu răspundere limitată, persoană 
juridică română, cu Asociat Unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al 
Sectorului 3 București și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul 
constitutiv. 

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL funcționează în baza Legii nr. 31/1990 Legea 
Societăților, OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor publice, Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubritate a localităților. 

Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi de Regulamentul Intern al societății. 

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu sediul în municipiul București, Calea Vitan, nr. 154-
158, sectorul 3 funcționează în baza împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 care a dispus 
prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. 

I.  DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII 
Denumire: S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. 
Forma juridică:  Societate cu răspundere limitată 
Nr. înmatriculare la Oficiul Registrul Comerțului București: J/40/9896/2017 
Cod Unic de Înregistrare: 37804020 
Atribut Fiscal: Tip RO 
Sediul social:  București, sector 3, str. Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul nr. 2 
 
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 
Denumire: Punct de lucru 
Adresă: Municipiul Olteniţa, Şoseaua CĂLĂRAŞI, KM 4,TEREN CADASTRAL 20543, Judet 
Călăraşi 
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 38 din data 19.02.2021 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 19.02.2021. 
Data expirării dovezii de sediu: 19.02.2031. 
Durata sediului: 10 ani. 
 
Denumire: Punct de lucru 
Adresă: Bucureşti Sectorul 3, Splaiul UNIRII, PARCELELE NR. 825-829, TARLA 220/1 
Act sediu: Aviz urbanism, nr. 576 din data 26.11.2021 
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Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.01.2022. 
Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2022. 
Durata sediului: 11 luni 30 zile. 
 
Denumire: Punct de lucru 
Adresă: Bucureşti Sectorul 3, Drumul LUNCA VIŞAGULUI, Nr. 42-60 
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 284 din data 30.05.2019 
Durata sediului:nelimitat. 
Durata:  Nelimitată  
Scopul societății: activitatea de prestare a serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3 
Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 
Obiect principal de activitate: Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 
Capital social:  217.335.000 lei 
Parți sociale: 43.467 
Valoare nominală acțiune: 5000 lei 
 
 
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
(1) Societatea are Asociat Unic Consiliul Local Sector 3. Asociatul Unic are aceleași atribuții ca și 

Adunarea Generală a Asociatilor. 
(2) Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, 

condus de un Președinte care va coordona activitatea administrativă a societății. Mandatul 
conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care 
poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute de legislația 
aflată în vigoare. 

(3) Pentru realizarea obiectivelor ce revin SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., 
aceasta este structurata in departamente/servicii/compartimente/birouri functionale, in 
conditiile legii, care detin personal contractual. 

(4) Atributiile de serviciu ale salariatiilor  SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. se 
stabilesc de seful ierarhic superior, se aproba de catre conducerea societatii si se aduc la 
cunostinta salariatilor prin semnatura, prin fisa de post. 

(5) Programul de lucru al personalului contractual din cadrul SD3 SALUBRITATE ȘI 
DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. se stabilește prin regulament intern aprobat. 

(6) În subordinea Președintelui CA sunt înființate departamente serviciile/ birourile/ 
compartimentele cu atribuții și activități specifice. Între structurile inferioare și cele superioare 
există o relație de subordonare, iar între cele situate pe același nivel ierarhic există relații de 
colaborare. 

(7) În subordinea directă a Președintelui CA sunt înființate 3 posturi de Consilieri, un post de 
Manager Coordonator și departamentele/ serviciile/ birourile/ compartimentele de specialitate: 

- Compartiment Audit și Control Intern Managerial, 
- Serviciul Financiar Contabilitate si Control Financiar, 
- Serviciul Comercial, 
- Serviciul Suport 

o Compartiment Administrare și Întreținere Patrimoniu 
- Departament Dezvoltare 

o Seviciul Tehnic 
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o Serviciul Construcții 
o Serviciul Spații Verzi. 

- Departament Gestionare Deseuri 
o Serviciul Operațional și Mentenanță, 
o Serviciul Raportări, Cântar și Gestiune  

- Departamentul auto, 
- Compartimentul Monitorizare Pază, 

(8) În subordinea directă a Președintelui CA funcționează și mai pot fi inființate alte structuri cu 
activitate permanentă sau temporară. 
 
 
III. ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE 
1. Asociatul Unic 
(1) Hotărârile luate de Asociatul Unic vor fi obligatorii pentru societate de la data emiterii lor sau, 
după caz, după  îndeplinirea procedurilor legale și devin opozabile terților după publicarea lor în 
Monitorul Oficial..  
(2) Asociatul Unic are următoarele atribuții principale: 

a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;  
b) hotărăște modificarea obiectului de activitate al Societății; 
c) hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;  
d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale; 
e) hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății; 
f) numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare 
oricărui reprezentant; 
g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea 
raportului Consiliului de Administrație; 
h) aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli al Societății (inclusiv 
investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și stabilește politica de prețuri 
(remunerația pentru activitățile societății); 
i) numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă; 
j) ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, 
punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite 
prin bugetul Societății; 
k) hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de 
hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății; 
l) ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții; 
m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută 
mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui 
an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget; 
n) hotărește cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru 
pagube pricinuite Societății; 

  o) hotărăște în orice altă problemă privind activitatea Societății. 
2. Consiliul de Administrație 
(1) Consiliul de Administrație este constituit din 3 membri numiți de Asociatul Unic conform 
prevederilor legislative aflate în vigoare. 
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(2) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este stabilită conform actului 
constitutiv, în conformitate cu prevederile legale, pentru o perioadă de 4 ani. 
(3) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori interesele Societății o impun. 
Întrunirea se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Asociatului 
Unic. Preşedintele stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor 
consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. 
(4) Sunt de competența Consiliului de administraţie deciziile privind:  

a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul 
angajat; 
b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei 
funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de 
necesitatea restructurării societății; 
c) adoptarea Regulamentului Intern, precum și orice alte regulamente necesare pentru buna 
funcționare a societății; 
d) aprobarea sancțiunilor disciplinare sau de altă natură pentru personalul angajat; 
e) supunerea, în fiecare an, în atenția Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la 
încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea Societății, 
precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și 
cheltuieli pe exercițiul financiar următor; 
f) mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare – sucursale, 
reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; 
g) executarea oricăror acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic. 

 
3. Președintele Consiliului de Administrație 

(1) Consiliul de Administrație este constituit din 5 membri numiți de Asociatul Unic conform 
prevederilor legislative aflate în vigoare. 

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este stabilită conform actului 
constitutiv, în conformitate cu prevederile legale, pentru o perioadă de 4 ani. 

(3) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori interesele Societății o impun. 
Întrunirea se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea 
Asociatului Unic. Preşedintele stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a 
membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. 

(4) Sunt  in competenta  Presedintelui  Consiliului  de Administratie  deciziile privind: 
a) determinarea liniilor directoare esentiale in dezvoltarea societatii, in conformitate cu 
obiectul  si scopurile activitatii acesteia; 
b)  aprobarea planurilor  si  masurilor privind instruirea personalului  angajat  al  societatii 
precum si  aprobarea suplimentarii personalului angajat  sau a desfacerii contractelor 
individuale de munca; 
c) inaintarea  de  propuneri  Asociatului  Unic  pentru  numirea,  demiterea  sau inlocuirea 
membrilor Consiliului de Administratie; 
d) numirea persoanelor  ce vor ocupa functiile de Director  General,  Director Executiv, 
Director Financiar  sau orice alte functii  de conducere,  administrare  sau executie si 
stabilirea competentelor aferente acestor functii; 
e) aprobarea planurilor lunare si trimestriale de incasari  si plati; 
f) sunt  de  competenta   Presedintelui   Consiliului   de  Administratie   sau,   dupa  caz,   a 
directorului,  in  situatia  in  care  a  fost  delegata  conducerea  intreprinderii   publice, 
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aprobarea  operatiunilor juridice  care nu depasesc valoarea  de  10.000 (zece mii) Euro 
exclusiv  TVA.,  in  echivalent  lei  la  cursul  de  schimb  al  BNR   din  data  aprobarii 
operatiunii,  valoare   aferenta fiecarei  operatiuni   singulare   sau  operatiunii   a  carei 
executare se desfasoara in mod succesiv; 
g) incheierea  de acte juridice in  numele si in  contul  societatii cu profesionisti,  alte  entitati 
juridice   privind   prestarea   de   servicii   necesare   Societatii    SD3   -   Salubritate   Si 
Deszapezire  S3 SRL in vederea bunei functionari  a societatii. 
Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate 
directorilor, conform Legii 31, art. 142, alin. 2. 

 
IV. ATRIBUȚIILE SPECIFICE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE 
1. Consilierii 
 Consilierii se află în directa subordonare a Președintelui Consiliului de Administrație și au 
următoarele atribuții specifice: 

a) propun măsuri pentru dezvoltarea mediului organizațional și asigură îndrumare în acest sens; 
b) propun reglementari interne (decizii, proceduri operaționale, de lucru, reglementari diverse),  
c) consultă departamentele de specialitate și colaborează cu acestea pentru finalizarea și aprobarea 

documentelor de reglementare, asigură îndrumare în implementarea acestora, 
d) participă la procesul de recrutare si selecție pentru personalul de conducere; 
e) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

 
2. Manager Coordonator 
 Managerul Coordonator se află în directa subordonare a Președintelui Consiliului de 
Administrație și realizează următoarele funcțiuni și atribuții specifice: 

a)  organizează și coordonează activitatea departamentelor de specialitate și asigură coordonarea 
eforturilor structurilor de specialitate privind realizarea obiectivelor generale, 

b)  asigură comunicarea eficientă între structurile de execuție si Președintele Consiliului de 
Administrație și fluența procesului decizional, 

c)  asigură îndrumare privind implementarea masurilor si deciziilor luate de Președinte, 
d)  asigură comunicarea externă cu implicații în activitatea generatoare de venituri, 
e)  organizează și controleaza activitățile de menținere și dezvoltare a capacitaților de producție; 
f)  Asigura consiliere in elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, 
g)  participă la procesul de recrutare și selecție și propune fisele de post pentru personalul de 

conducere, 
h) se implică în vederea prevenirii/soluționării situațiilor de criza și asigură menținerea unui 

climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de lucru; 
i)  realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

 
3. Compartiment Audit și Control Intern Managerial 
 Compartimentul Audit și Control Intern Managerial se află în directa subordonare a 
Președintelui Consiliului de Administrație și realizează următoarele funcțiuni și atribuții specifice: 

3.1.  Audit: 
a) elaborează planul de audit, asigură aprobarea și implementarea acestuia, 
b) asigură auditarea internă a activităților desfășurate în societate, inclusiv, dar fără a se limita 

la: activitatea productivă, activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de 
societate, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă, administrarea patrimoniului, 
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angajarea răspunderii societății, inclusiv prin vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea 
de bunuri, concesionarea sau închirierea de bunuri, constituirea bugetului,  sistemul contabil 
și fiabilitatea acestuia, sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, alte activități, 

c) elaborează rapoartele de audit și documentația specifică, asigură aprobarea acestora și atrage 
atenția asupra concluziilor, 

d) realizează situații privind activitatea auditată și propune Președintelui Consiliului de 
Administrație măsuri de corecție/optimizare; 

e) Realizeaza orice activitate sau sarcina ce prin natura lor intra sub incidenta domeniului sau. 
3.2.  Control Intern Managerial 

a) urmărește implementarea și dezvoltarea în societate a sistemului de Control Intern 
Managerial, precum și luarea tuturor măsurilor pentru alinierea la prevederile legale specifice 
și informează departamentele societății în legătură cu modificările legislației aplicabile 
Controlului Intern; 

b) asigură îndrumare privind pregătirea documentației și consiliază personalul pentru o mai bună 
înțelegere a cerințelor Sistemului Control Intern Managerial; 

c) ține evidența tuturor procedurilor din societate, asigură păstrarea și propune actualizarea 
acestora; 

d) asigură secretariatul Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică 
a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial; 

e) propune conducerii societății măsuri privind îmbunătațirea Sistemului de Control Intern 
Managerial; 

f) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

3.3. Manager Calitate: 
a) obține autorizațiile/ certificarile necesare activității societății și urmărește revizuirea/ 

actualizarea acestora ori de cate ori este nevoie; 
b) întocmește documentația pentru implementarea și menținerea în societate a sistem de 

management integrat (calitate-mediu-securitate și sănătate în munca), urmărind respectarea 
cerințelor standardelor de referință; 

c) ține evidența procedurilor proprii domeniului de activitate, asigură păstrarea și propune 
actualizarea acestora; 

d) susține departamentele din cadrul Serviciului Producție în scopul întocmirii procedurilor 
e) monitorizează implementarea și respectarea procedurilor din cadrul societății 
f) efectuează activitatea de monitorizare a deșeurilor (inclusive evidenta contractelor de 

deseuri);  
g) asigură legătura cu Agenția de Protecția Mediului și alte autorități din domeniu;  
h) colaborează cu organismele de certificare atât pentru sistemul de management integrat cât și 

pentru certificările de produs 
i) asigură demersurile si colaborează cu departamentele de specialitate în scopul obținerii 

certificarilor de produs 
j) asigură auditul intern în ceea ce privește sistemele de certificare la care societatea a aderat 
k) asigură demersurile pentru obținerea/ menținerea autorizației de mediu 
l) depune demersurile și asigură elaborarea Analizei de management 
m) asigură existența documentelor de calitate și monitorizează circuitul acestora 
n) colaborează cu departamentele de specialitate în scopul respectării reglementărilor privind 

calitatea in construcții. 
o) menține legatura cu autoritatile abilitate din domeniu; 
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p) menține legătura cu Apele Romane în scopul obținerii/ menținerii Autorizației de gospodărire 
a apelor 

q) menține legătura cu Institutul Național de Metrologie și colaborează cu departamentele de 
specialitate în scopul obținerii certificărilor și buletinelor de verificare metrologice 

r) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intra sub incidenta domeniului său. 
 
4. Serviciul Financiar Contabilitate si Control Financiar 
 Serviciul Financiar Contabilitate si Control Financiar se află în directa subordonare a 
Președintelui Consiliului de Administrație și realizează următoarele funcțiuni și atribuții specifice: 

a) Asigură activitatea și evidența contabilă  a societații, în conformitate  cu prevederile  legale în 
vigoare; 

b) Centralizează propunerile și elaborează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al 
societății; 

c) Urmarește execuția bugetului și informează conducerea executivă; 
d) Întocmește   instrumente  de  plată,  ridică  și  depune  numerar  pentru  plata  drepturilor   

salariale  și   alte cheltuieli; 
e) Întocmește   declaratiile financiar-contabile si le depune la termene, in conformitate cu 

legislatia in vigoare; 
f) Asigură legatura cu instituțiile bancare și trezoreria; 
g) Urmărește primirea la timp a extraselor de cont și verificarea acestora cu documente 

însoțitoare; 
h) Participă la activitatea de inventariere a mijloacelor fixe,  materialelor, a obiectelor  de 

inventar precum și a mijloacelor bănesti ori de cate ori este nevoie; 
i) Elaborează și redactează corespondența  specifică, repartizată serviciului; 
j) Întocmește bilantul contabil și răspunde de exactitatea  și legalitatea datelor înscrise; 
k) Ține  evidența  și  verifică permanent  realizarea  cheltuielilor pe capitole,  subcapitole,  

articole,  aliniate  cu respectarea  sumelor alocate; 
l) Justifică în fața organelor de control modul de cheltuire a resurselor; 
m) Verifică și operează în contabilitate  înregistrarea facturilor de client/furnizor, pe centre de 

cost; 
n)  Asigură  efectuarea  corecta  și  la  timp  a înregistrărilor  în  evidențele  contabile,  

cronologic  și sistematic, potrivit planurilor de conturi, în baza documentelor justificative ale 
tuturor operațiunilor  patrimoniale; 

o) Asigură primirea,  verificarea,  luarea in  evidență și înregistrarea tuturor documentelor  ce țin 
de evidențele financiare, fiscale, contabile, bugetare și bancare, precum și a documentelor 
justificative insoțitoare; 

p) Asigură și răspunde pentru întocmirea corecta a declarațiilor, raportărilor  și a situațiilor  
financiare lunare, trimestriale, semestriale și anuale ale socieății; 

q) Urmarește  situația datoriilor și creanțelor  societății  și  aduce  în  atenția conducerii  rapoarte  
lunare  asupra acestora; 

r) Colaborează  cu celalalte departamente  în vederea elaborării proiectului de buget anual (Plan 
de investiții, salarizare,  etc),  asigura  evidența  execuției  de  buget  aprobat,  semnalează   
necesitatea   redimensionării acestuia în funcție de evoluția societății și realizează propuneri 
de rectificare; 

s) Asigură și raspunde pentru întocmirea corectă raportarilor financiar-contabile catre 
Guvernanta  Corporativa  din cadrul Primăriei Sectorului 3; 
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t) Asigură evidența inregistrărilor pe centre de profit și cost; 
u) Colaborează   cu   reprezentanții   comisiilor   de  recepție   materii   prime,   materiale   și   

mijloace  fixe, inventariere, casare, declasare și valorificare; 
v) Elaborează procedurile  operaționale  de lucru pentru domeniul său de activitate; 
w) Execută  controlul  financiar  asupra  activităților  ce se desfasoara la  nivelul  societății 

(conform deciziilor si normelor interne) și  propune  corecții daca este cazul; 
x) Realizează analize financiare și propune măsuri de îmbunătățire a activității; 
y) Efectuează verificări suplimentare, analize și cercetări tematice, dispuse de către conducerea  

societății; 
z) Verifică  modul  de efectuare  a inventarierii  anuale  a valorilor  materiale  și  bănești  

existente  la  nivelul societății; 
aa)Aplică procedurile legale aflate în vigoare pentru urmărirea și executarea debitelor restante; 
bb) Asigura legatura si pune la dispozitia furnizorilor externi de gestionare a resurselor umane, 

SSM, SU, Medicina Muncii, etc) documentele necesare in vederea desfasurarii activitatii de 
gestionare personal conform legii. 

cc) Tine evidenta concediilor medicale, de odihna si fara plata, inregistrandu-le in programul de 
salarizare; 

dd) Transmite raportarile solicitate de INS si intreprinde toate demersurile necesare in vederea 
recuperarii sumelor din FNUASS, CAS, etc. 

ee) Realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 
 
5. Serviciul Suport 
 Serviciul Suport se află în directa subordonare a Președintelui Consiliului de Administrație și 
realizează următoarele funcțiuni și atribuții specifice: 

5.1. Guvernanță corporativă 
a) urmărește luarea și implementarea tuturor măsurilor pentru alinierea la prevederile specifice 

legalislației de guvernanță corporativă; 
b) asigură îndrumare privind aplicarea legilislației de guvernanță corporativă; 
c) asigură comunicarea cu structura de guvernanță corporativă din cadrul autorității tutelare; 
d) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

5.2. Atribuții curente 
a) Analizează referatele de necesitate și stabilește împreună cu persoanele interesate detaliile 

tehnice ale produselor sau serviciilor ce se doresc a fi achiziționate; 
b) Întocmește, conform procedurii interne, adrese și cereri de ofertă în vederea achiziționării 

de produse/lucrări/servicii; 
c) Analizează ofertele primite, întocmește documentele necesare finalizării achiziției și le 

supune spre aprobare, după caz, Președintelui, Consiliului de Administrație și/sau 
Consiliului Local; 

d) Întocmește documentația specifică în vederea participării la procedurile de atribuire 
organizate de către diverse autorități contractante; 

e) Întocmește documentația specifică și materialele necesare pentru ofertare: 
f) punere în vânzare/valorificare anumite produse, autovehicule, utilaje, materiale și 

echipamente; 
g) Acordă sprijin de specialitate personalului tehnic din cadrul punctelor de lucru cu privire la 

asigurarea funcționării echipamentelor/utilajelor în parametrii optimi conform 
specificatiilor tehnice; 
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h) Întocmește și lansează comenzi pentru aprovizionarea cu diverse produse către furnizori ; 
i) Realizează cercetări de piață, achiziții de produse, lucrări și servicii, inclusiv prin 

intermediul platformei electronice SICAP; 
j) Urmărește livrarea produselor și/sau a serviciilor și transmite către serviciile Financiar 

Contabilitate si Juridic si Guvernanta Corporativa documentele suport ce au stat la baza 
achiziției; 

k) Ține evidența și monitorizează procedurile de achiziții aflate în derulare; 
l) Participă la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, respectiv la întocmirea Planului 

de Investiții, precum și la rectificarea acestora pe parcursul anului (dacă este cazul); 
m) Participă la procedura de inventariere anuală a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar 

ale societății; 
n) Tine evidența, urmărește și gestionează execuția contractelor de utilități, telefonie mobile, 

precum și evidența consumurilor refacturate și propune conducerii măsuri pentru un 
consum eficient; 

o) Tine evidența, urmărește și gestionează execuția contractelor pentru, pază, mentenanță 
pentru sistemele informatice, servicii de copiere și alte servicii de utilitate generală; 

p) Asigură secretariatul societății, înregistrările în registrul general de corespondență și 
transmiterea documentelor înregistrate către departamentele competente; 

q) Raspunde de executarea serviciului de curierat; 
r) Asigura necesarul de materiale, produse si servicii in vederea bunei functionari a activitatii 

curente a SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL; 
s) Intocmeste referatele privind mentenanta instalatiilor, mijloacelor fixe si obiectelor de 

inventar apartinand societatii; 
t) Asigura evidenta si distribuirea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in baza 

proceselor verbale de predare primire sau eliberand bonuri de consum; 
u) Centralizează necesarul, elaborează propuneri, urmărește aprobarea acestora și realizează 

aprovizionarea cu materiale de întreținere, inventar gospodăresc și rechizite, precum și alte  
materiale, materii prime, obiecte de inventar, mijloace fixe etc. necesare pentru activitatea 
societății; 

v) Tine evidența gestiunii societății;  
w) gestionează procesul de achiziții și aprovizionare; 
x) colaborează cu toate departamentele societății pentru identificarea și centralizarea necesarul 

de achiziții și investiții pentru desfășurarea activitații acestora, la nivelul societății; 
y) realizează cercetări de piață, solicită oferte, elaborează analize comparative și propune soluții 

de achiziție și parteneri comerciali funizori/prestatori; 
z) participă la negocierea contractelor de furnizare/ prestare și urmărește încheierea acestora; 
aa) constituie și actualizează o bază de date cu partenerii comerciali funizorii/ prestatorii 

verificați și acceptați conform procedurilor interne; 
bb) ține evidența contractelor încheiate cu furnizorii și gestionează comunicarea și aplicarea 

prevederilor contractelor cu partenerii comerciali funizori/prestatori; 
cc) lansează către furnizori/prestatori comenzile aprobate de Președintele Consiliului de 

Administrație și urmărește livrarea produselor / prestarea serviciilor către societate; 
dd) asigură aprovizionarea, pentru situații de urgență și pentru continuitatea proceselor specifice 

activității de producție, cu materii prime, materiale și dotări necesare uzual, urmărind 
respectarea legalitații achizițiilor și a procedurilor interne, respectând calitatea și 
conformitatea tehnică a produselor achiziționate 
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ee) asigură aprovizionarea de la unitățile comerciale, care se regăsesc în baza de date cu 
partenerii comerciali agreați de societate, asigurându-se de introducerea ulterioară în lista 
furnizorilor aprobați a noilor parteneri, cu menținerea cheltuielilor în bugetul alocat; 

ff) participă la licitații pe platformele electronice (SEAP), pentru toate produsele finite ale 
societății; 

gg) informează Primaria Sectorului 3 cu privire la contractele cu furnizorii ce urmează a fi 
incheiate în termenele prevăzute de normativele în vigoare; 

hh) realizează periodic evaluarea și analiza furnizorilor conform procedurilor și normativelor în 
vigoare; 

ii) colaborează la fundamentarea bugetului de venituri; 
jj) Elaborează procedurile operaționale de lucru pentru domeniul său de activitate; 
kk) Realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

 

5.3. Administrare Patrimoniu 
a) asigură administrarea și întreținerea sediilor și a clădirilor aflate în administrarea societații 

(proprietate, chirie, alte modalități), altele decât cele în care se desfășoară activitatea de 
producție sau administrativă; 

b) organizează și asigură efectuarea curațeniei și lucrărilor de întreținere în birouri, spații 
adiacente și a instalațiilor, altele decât cele în care se desfășoară activitatea de producție sau 
administrativă; 

c) asigură efectuarea măsurătorilor PRAM pentru imobilele aflate în proprietatea societății; 
d) asigură verificarea periodică a centralelor termice; 
e) efectuarea dezinsecției, dezinfectiei si deratizarii; 
f) înregistrează avariile apărute și supraveghează modul în care sunt realizate reparațiile; 
g) ține evidența, urmărește și gestionează execuția contractelor de prestări servicii/furnizare 

pază, utilități ș.a. servicii de utilitate generala in spațiile societății, altele decât cele în care se 
desfășoară activitatea de producție sau administrativă; 

h) ține evidența, urmărește execuția și gestionează contractele de închiriere spații;  
i) asigură/urmarește facturarea serviciilor de închiriere, precum și refacturarea consumurilor 

aferente imobilelor închiriate și urmărește decontarea acestora; 
j) asigură relaționarea cu chiriașii/partenerii societății/alte entități implicate în legătura cu 

imobilele administrate; 
k) realizează/ gestionează/ coordonează lucrările de  întreținere, reparații, investiții imobile, 

inclusiv proiectare, branșare utilități și recepții lucrări; 
l) asigură achizițiile minimale pentru continuitatea lucrărilor; 
m) gestionează lucrările de construcții-montaj și amenajare ale imobilelor; 
n) elaborează și depune documentația pentru avizarea diverselor construcții/ lucrări de 

amenajare a spațiilor din imobilele/ deținute de societate; 
o) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

 
6. Departamentul Dezvoltare 
Departamentul Dezvoltare se află în directa subordonare a Președintelui Consiliului de Administrație 
și realizează următoarele funcțiuni și atribuții specifice: 

6.1. Serviciul Tehnic 
a) Asigura  demersuri  privind  identificarea de noi beneficiari  si clienti  pentru  activitatile  

specifice departamentului 
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b) Asigura  managementul contractelor cu beneficiarii  si clientii existenti din aria sa de activitate, 
precum si a documentelor prevazute in contracte;  

c) Asigura  primirea comenzilor de lucru si acolo unde este cazul distribuirea acestora catre 
executanti; 

d) Elaboreaza si supune  aprobarii  programul de activitate, in conformitate cu activitatile derulate 
in vederea satisfacerii nevoilor de dezvoltare ale societatii; 

e) urmărește respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice specifice lucrărilor de producție 
realizate de societate; 

f) asigură realizarea obligațiilor de Responsabil cu Controlul Tehnic de Calitate a lucrarilor 
(C.Q.), în conformitate cu prevederile legale; 

g) întocmește situații de lucrări, devize, procese verbale, calculatii de pret ante și post lucrări și 
alte situații; 

h) colaborează cu șefii serviciului constructii pentru oferirea de soluții tehnice complete; 
i) pune la dispozitie serviciului constructii proiectul / solicitarile / documentatiile clientilor pentru 

realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic conform temei comunicate, în conformitate cu 
prevederile legale; 

j) realizează antemăsurători, studii, schițe, planuri, memorii ș.a. documente specifice și 
colaborează pentru realizarea listelor de cantități de lucrări necesare și a devizelor estimative; 

k) întocmește documentații specifice pentru obținerea documentației de avizare și autorizare a 
lucrărilor executate, 

l) colaborează cu șeful de șantier, inginerii, seful serviciului constructii pentru evaluarea 
proiectului de realizat, elaborarea graficului de timp, aprovizinarea cu materiale 
corepunzătoare, desfășurarea, monitorizarea și recepția lucrărilor; 

m) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 
 

6.2. Serviciul Construcții 
a) primește tematica de lucrare și realizează conceptul proiectului, planul de lucru, graficul de 

timp, bugetul alocat și identifică resursele necesare; 
b) propune și fundamentează aprobarea proiectului și bugetului estimat ca fiind corespunzător și 

asigură implementare acestuia; 
c) participă la negocierea contractelor de furnizare și prestare servicii necesare bunei derulări a 

proiectului; 
d) asigură comunicarea și colaborarea cu șeful de șantier, responsabilii de calitate și de execuție, 

proiectant, diriginte, furnizori și prestatori și alte entități;  
e) preia santierul (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza 

eventualele probleme tehnice) 
f) organizeaza si sa programeza lucrarile in santier: 
g) intocmeste cartea tehnica a constructiei (daca este cazul); 
h) gestioneza planul operativ de siguranta 
i) gestioneza activitatea firmelor colaboratoare in subantrepriza 
j) gestioneza aprovizionarea cu materiale a santierului 
k) urmareste asigurarea parametrilor de calitatea in conformitate cu exigentele clientului, cu 

normele legale in vigoare; 
l) contabilizeaza lucrarile in curs, in vederea intocmirii certificatelor de plata catre antreprenorul 

general si aprobarii certificatelor de plata emise de subantreprenori 
m) executa masuratorile finale, in vederea predarii santierului 
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n) gestioneaeza contestatiile din partea clientului 
o)  gestioneaza eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor 

reziduurilor din santier 
p) raportează stadiul proiectului Președintelui Consiliului de Administratie și propune măsuri 

pentru eficientizarea activității, reducerea costurilor și încadrare în graficul de timp; 
q) răspunde de realizarea proiectului de la primirea tematicii de lucrare până la recepția 

finală/punerea în funcțiune; 
r) colaborează cu managerul de proiect/ Serviciul Tehnic, respectă proiectul autorizat, dacă este 

cazul, și asigură, cu personal propriu specializat/calificat și/sau colaboratori externi, realizarea 
lucrărilor de construcție; 

s) asigură instructajele de lucru și monitorizează respectarea normelor de SSM și SU;  
t) întocmește pontaje, raportări și situații de lucru, colaborând la elaborarea devizelor; 
u) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

6.3. Serviciul Spații Verzi 
a)  Execută lucrări de salubrizare a străzilor conform programului de lucru; 
b)  Execută măturatul stradal (manual, mecanizat); 
c)  Spălatul și stropitul străzilor; 
d)  Curățatul rigolelor; 
e)  Colectarea deșeurilor stradale; 
f)  Transportarea și depozitarea deșeurilor stradale la stația de sortare; 
g)  Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în stare de funcționare a 

acestora pe timp de polei, îngheț sau ninsoare; 
h)  Colectează gunoiului menajer de la societăți comerciale, instituții publice, piețe, școli, asociații 

de locatari/proprietari și persoane fizice; 
i) Transportă deșeurile la stația de sortare; 
j) Elaborează documentele necesare în vederea facturării serviciilor de ridicare a deseurilor 

menajere către asociațiile de proprietari, persoanele fizice, agenții economici, instituțiile publice  
k)  Asigură dotarea clienților cu recipienți speciali pentru colecarea selectiva a deseurilor 

nepericuloase, conform contractului; 
l) Preia comenzi și sesizări scrise, telefonice, prin stație etc., le centralizează și le transmite spre 

rezolvare; 
m) Asigură permanența; 
n) Lucrari complexe de amenajare/reamenajare spatii verzi, constructii, montaj si lucrari conexe 

(sapaturi, umpluturi pamant, lucrari de pregatire amenajari complexe, spart platforme de beton, 
realizare structuri beton armat, realizare straturi suport si suprafete de calcare cu dale de pavaj, 
dale de tartan, tartan turnat, montare/demontare borduri, etc); 

o) Realizeaza operatiuni montare/demontare mobilier urban (cosuri, banci, etc) si guri de scurgere 
si de canal; 

p) Realizeaza operatiuni de intretinere, reparatii si inlocuiri piese si componente pentru aparatele 
de joaca si mobilier urban, garduri si alte element e si echipamente din cadrul locurilor de joaca, 
miniparcurilor si a spatiilor verzi; 

q) Elaborează procedurile operaționale de lucru pentru domeniul său de activitate; 
r) Emite și comunică situații și raportări de lucru; 
s) Elaborează procedurile operaționale de lucru pentru domeniul său de activitate; 
t) Respectarea strictă a normelor în vigoare referitoare la protecția mediului; 
u) Realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 
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7. Departamentul Gestionare deseuri: 
 Departamentul de Gestionare deseuri se află în directa subordonare a Președintelui Consiliului 
de Administrație și realizează următoarele funcțiuni și atribuții specifice: 

a) Asigura  sortarea  deseurilor  nepericuloase  rezultate  in  urma colectarii  conform  contractelor   
incheiate  cu terti; 

b) Completeaza documentele conform  legislatiei pentru  deseurile  care intra si ies din statie; 
Intocmeste toate  declaratiile  si  raportarile  conform  autorizatiei de mediu; 

c) Respecta  legislatia in vigoare  privind transportul,  sortarea  si stocarea  deseurilor; 
d) Respecta  si raspunde  de conditiile  impuse de Agentia  Nationala  pentru  Protectia  Mediului; 
e) Propune  programe  de investitii  privind  dezvoltarea si modernizarea Statiei  de Sortare,  in  

conformitate cu normele  legale  in vigoare; 
f) Trimite  beneficiarilor diverse  raportari  conform  contractelor incheiate si conform  legislatiei; 

Efectueaza diverse  lucrari  si raportari  solicitate  de catre conducerea societatii; 
g) Raporteaza trimestrial catre Primaria Municipiului Bucuresti  situatia deseurilor; 
h) Realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

 

7.1. Serviciul Operational  si  Mentenanta 
Serviciul  Operational  si  Mentenanta se subordoneaza Sefului  de Departament Gestionare 
Deseuri si are urmatoarele  atributii  specifice:  

a) Asigura  activitatea de productie  din punct de vedere al  sortarii  si balotarii  deseurilor  
nepericuloase; Asigura   activitatea   de  prevenire   a  poluarii   astfel   incat   sa  minimalizeze  riscul   
de  producere   a  unor posibile  evenimente  nedorite; 
b) Urmareste     functionarea    statiei    de    sortare    in    parametri    optimi    si    anunta    
eventualele     avarii compartimentelor de specialitate; 
c) Cantareste,  numeroteaza si stocheaza  balotii  rezultati  in  urma sortarii; Stocheaza  balotii  pe 
categorii; 
d) mentine curatenia in statie si in spatiile adiacente statiei, care se afla in proprietatea societatii; 
e) Raporteaza zilnic cantitatile  sortate,  pe categorii  si numar de baloti,  catre Serviciul Raportari,  
Cantar si 
f) Asigura intreaga activitate de mentenenta si service a echipamentelor  si a instalatiei de sortare; 
g) Asigura si  se implica  direct  in  lucrarile  de mentenanta  corectiva  si  preventiva  pentru punctul  
de lucru declarat; 
f) Asigura programarea reviziilor la instalatiile si echipamentele din dotare conform cartilor tehnice; 
h) Realizeaza raporte din fisele de mentenanta preventiva si corectiva in urma interventiilor 
efectuate; Intervine  prompt  la  avariile  aparute  si  raportate  de  catre  personalul  cu  putere  de 
decizie  din  cadrul serviciului; 
i) Respectarea stricta a normelor in vigoare referitoare la protectia mediului; 
j) Verifica,    inainte    de   plecarea    in    cursa,    starea   tehnica    a   
utilajului/autovehiculului/autocarului/microbuzului; 
k) Verifica  :    nivelul  de carburant,  lubrifiant,  lichid  de racire,  lichid  de frana  si  electrolit  in  
bateriile  de acumulator; 
l) Verifica functionarea  corecta a instalatiei electrice, a motorului,  a sistemelor  de franare si 
directie; 
m) Alimenteaza cu carburant, daca este cazul; 
n) Efectueaza  cursele doar in baza documentelor emise cu aprobarile  necesare; 
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o) Raspunde  de corecta incarcare a marfii in utilaj/autovehicul; 
p) Asigura   conducerea   utilajului/autovehiculului/autocarului/microbuzului   pe  traseul   indicat   
de  seful ierarhic; 
q) Intretine corespunzator utilajului/autovehiculului/autocarului/microbuzului; 
r) Completeaza  documentele   de  transport   (foi  de  parcurs,  diagrame,  etc)   
s) Utilizeaza  utilajele/autovehicolele/autocarele/microbuzele doar pentru realizarea  sarcinilor de 
serviciu; Respecta  legislatia in vigoare si dispozitiile care reglementeaza circulatia pe drumurile  
publice. 
t)Realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

 

7.2. Serviciul Raportari, Cantar si Gestiune 
Serviciul  Raportari,  Cantar  si  Gestiune se subordoneaza Sefului  de Departament Gestionare 
Deseuri si  are  urmatoarele  atributii specifice: 

7.2.1. Raportari: 

a) Intocmeste  rapoarte  in baza tichetelor  de cantar si a rapoartelor  emise de catre Serviciul 

Operational  si Mentenanta ; 

b) Intocmeste rapoarte specifice conform contractelor; 

c) lntocmeste  si transmite raportarea periodica, conform legii, catre institutiile abilitate; 

d) Intocmeste diverse rapoarte solicitate de catre conducerea societatii; 

e) Mentine  legatura  cu  colaboratorii   externi  in  vederea  evitarii  depozitarii   deseurilor  

nepericuloase   in incinta; 

f) Asigura arhivarea tuturor documentelor gestionate de catre serviciul din care face parte; 

g) Realizeaza orice activitate sau sarcina ce prin natura lor intra sub incidenta domeniului sau. 

 

7.2.2. Cantar: 

a) Asigura cantarirea utilajelor/autovehiculelor intrate in incinta societatii cu deseuri nepericuloase; 

b) Asigura cantarirea  utilajelor/autovehiculelor iesite din incinta societatii; 

c) In urma cantaririi finale se emite tichetul de cantar in care este stipulata greutatea 

utilajelor/autovehiculelor incarcate si descarcate, din care reiese cantitatea de deseuri nepericuloase  

intrate in statie; 

d) Tichetele de cantar vor fi transmise catre raportari; 

e) Anunta eventualele avarii la cantar la persoanele abilitate; 

f) Realizeaza orice activitate sau sarcina ce prin natura lor intra sub incidenta domeniului sau. 

 

7.2.3. Gestiune: 

a) Asigura si organizeaza gestiunea punctului de lucru; 

b) Primeste  materiale,  materii  prime,  obiecte  de  inventar,  marfuri  conform    documentelor  

justificative nsotitoare  si raporteaza  orice neconcordanta; 

c) Asigura   elaborarea  documentelor  de  intrare   in  gestiune,   inregistrarea  si  evidenta   acestora   

in  fise  de magazie; 

d) Asigura  predarea/iesirea din stoc,  elaborarea documentelor corespunzatoare ( bonuri  de consum,  

procese verbale de predare-primire,  avize de expeditie, etc), inregistrarea  si evidenta  acestora; 

e) Efectueaza lunar inventarul  pentru verificarea  stocului  si raporteaza  orice neconcordanta catre 

superior;  

f) Avizeaza  propunerile  de comenzi  pentru aprovizionare avand  in  vedere stocurile  existente  in 

gestiune;  

g) Realizeaza orice  activitate  sau sarcina ce prin natura lor  intra sub incidenta domeniului  sau. 
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8. Departamentul auto 
Departamentul Auto se subordoneaza direct Presedintelui C.A. si are urmatoarele atributii specifice: 
a) Tine evidenta  echipamentelor,  utilajelor si capacitatilor  de transport,  a politelor  de asigurare,  

a reviziilor si a inspectiilor tehnice periodice, precum si a utilizarii si repararii acestora; 
b) Urmareste realizarea documentatiei de utilizare, verificare si reparatii; Realizeaza normarea 

efectiva pentru consumul  de carburant; 
c) Tine  evidenta,  urmareste  executia  si  gestioneaza  contractele  de inchiriere   capacitati  de  

transport  si utilaje; 
d) Pune  la  dispozitie   documentele   pentru  facturarea   serviciilor   de  inchiriere,   precum  si   

refacturarea consumurilor aferente bunurilor inchiriate si urmareste decontarea  acestora; 
e) Elaboreaza procedurile  operationale  de lucru pentru domeniul sau de activitate; 
f) Respecta strict normele an vigoare referitoare la protectia mediului; 
g) Asigura monitorizarea masinilor  prin GPS;  
h) Primeste   propunerile   de  reparatii  echipamente,   utilaje  si  capacitati  de  transport,  

realizeaz  analize, diagnoze  si  investigatii  pentru  determinarea  defectiunilor  si  realizeaza   
propuneri  pentru  remedierea acestora; 

i) Tine evidenta cu service-urile  autorizate; 
j) Intocmeste necesarul  de materiale pentru punerea in opera reparatiilor  aprobate; 
k) Pastreaza dovezi ale interventiilor (fotografii inainte si dupa reparatie, precum si fisele de 

constatare a defectiunilor cu semnaturi); 
l) Asigura reparatiile  necesare  prin mijloace proprii  si/sau propune  achizitii de piese si/sau 

contractarea  de servicii de specialitate; 
m) Asigura efectuarea verificarilor ISCIR corespunzator activitatii gestionate; 
n) Asigura buna gestiune a materialelor,  dotarilor si resurselor puse la dispozitie; 
o) Centralizeaza comenzile  din partea clientilor service- ului; 
p) Introduce comenzile  in programul de service; 
q) Intocmirea necesarului de piese pentru efectuarea  reparatiei,  in urma verificarilor de rampa; 
r) Intocmeste cererile de oferta catre fumizorii  de piese sau de servicii, dupa caz; 
s) Selectioneaza cele mai bune oferte in functie de pret si timpul de livrare; 
t) Emite devizul estimativ de reparatie; 
u) Comanda  piesele necesare reparatiilor  conform devizelor; 
v) Introduce facturile aferente  in gestiune, creaza Nir-urile, emite devizul final  in baza 

contractului  incheiat; 
w) Emite facturile catre client; 
x) Efectuarea inspectiilor tehnice  periodice; 
y) Controale de rampa; Teste  de frana; 
z) Geometrii computerizate; 
aa) Rspectarea stricta a normelor an  vigoare  referitoare  la protectia  mediului; 
bb) Realizeaza orice  activitate sau sarcina ce prin natura  lor intra sub incidenta domeniului  sau. 
cc) Tine evidenta  programarilor pentru  analizele  de siguranta  a circulatiei  (soferi); 
dd) Colaboreaza  cu  Serviciul   Resurse   Umane,   Salarizare,   SSM   si  SU  pentru   programarea  

examinarilor medicale  si psihologice ale soferilor; 
ee) Verifica  valabilitatea si utilizarea cardurilor tahograf ale soferilor; 
ff) Asigura  si verifica  respectarea legislatiei  in vigoare  si dispozitiile care reglementeaza 
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circulatia pe drumurile publice; 
gg) Instruieste personalul implicat  in  operatiuni  de transport rutier marfa/personae; 
hh) Verifica   si  se  asigura   personalul    implicat   in  operatiuni   de  transport  sunt   

calificati/avizati   conform reglementarilor in vigoare; 
ii) Redacteaza raportul  anual  referitor la activitatea de transport rutier derulata,  care  se va pastra  

o perioada de 5 ani si va fi pus la dispozitie organismelor de control,  la cererea  acestora; 
jj) Tine evidente  diagramelor tahograf utilizate conform  reglementarilor in vigoare; 
kk) Intocmeste rapoarte  cu privire  la:  accidente,   incidente  sau infractiuni  constatate in timpul  

operatiunilor de transport rutier; 
ll) Administreaza flota auto si bugetul  alocat  departamentului  auto; 
mm) Asigura  activitatea de inmatriculari  si  radieri  auto; 
nn) Pastreaza legatura cu autoritatile rutiere; 
oo) Obtine licentele de transport; 
pp) Reprezinta societatea in raport  cu ARR, RAR,  Politie,  etc.; 
qq) Respectarea stricta a normelor in  vigoare  referitoare  la protectia  mediului; 
rr) Realizeaza  orice activitate sau sarcina ce prin natura lor intra sub incidenta domeniului  sau. 

 
9. Compartimentul Monitorizare Pază 
Compartimentul Pază se află în directa subordonare a Președintelui Consiliului de Administrație, și 
realizează următoarele atribuții specifice: 

a) Asigură direct, sau prin colaborarea cu entitățile specializate, realizarea analizelor de risc; 
b) Asigură aprobarea, rectificarea și reactualizarea planului de pază; 
c) Asigură relația cu autoritățile MAI și alte entități specializate in conformitate cu 

reglementările legale în vigoare; 
d) Asigură accesul controlat la obiectivele vizate, conform planului de pază aprobat; 
e) monitorizează și asigură protejarea bunurilor împotriva furtului, avarierii, dezastrelor naturale 

etc.; 
f) asigură, prin demersurile serviciului, desfăsurarea în bune condiții a activității în cadrul 

societății; 
g) întocmește documente și rapoarte privitoare la activitatea de pază și protecție asigurând 

respectarea standardelor și metodologiilor specifice de lucru; 
h) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

 
 
10. Alte structuri cu activitate permanenta 
La nivelul societății se pot constitui grupuri de lucru, comisii și alte structuri cu activitate permanent 
sau determinate de timp, prin decizia Președintelui CA, în conformitate cu dispozițiile legii. 
 
10.1. Comitetului de securitate și sănătate în muncă se constituie conform Lg. nr. 53/2003 Codul 

Muncii, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1425/2006, Lg. nr. 319/2006 si 
Ordinul nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă. Comitetul are urmatoarele atribuții principale: 

a) Analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de 
prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi 
funcţionare; 
b) Urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 
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realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă; 
c) Analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării 
anumitor deficienţe; 
d) Analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a 
echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 
e) Analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, 
precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia; 
f) Propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile 
la riscuri specifice; 
g) Analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi 
îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 
h) Urmărește modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; 
i) Analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora 
în planul de prevenire şi protecţie; 
 j) Analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi 
evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma 
cercetării; 
k) Efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un 
raport scris privind constatările făcute; 
l) Dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către 
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la 
acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru 
planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. 
10.2. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării 

şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial în conformitate cu prevederile 
O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor 
publice, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice și pentru 
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial este constituită prin decizia Președintelui 
Consiliului de Administrație, care prevede componența și regulamentul propriu de organizare și 
funcționare.  

Comisia are următoarele atribuții principale: 
a) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al societății și îl supune 

aprobării Presedintelui CA; 
b) urmărește realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program și asigură actualizarea 

periodică a acestuia, ori de câte ori este necesar;  
c) îndrumă, dacă este cazul, serviciile/compartimentele în elaborarea programelor proprii, în 

realizarea și actualizarea acestora, precum și în alte activități legate de controlul intern 
managerial; 

d) asigură armonizarea procedurilor utilizate, în sistemul de control managerial, la nivelul societății; 
e) avizeaza procedurile societatii și le transmite spre aprobare Președintelui CA; 
f) prezintă Președintelui CA respectiv CA (dupa caz) informări specifice. 
g) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 
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h)  
 
 

10.3.Responsabil protecția datelor cu caracter personal: 
a) monitorizează respectarea Regulamentului, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept 

intern referitoare la protecția datelor; 
b) consiliază angajații privind legislația privind protecția datelor cu caracter personal;  
c) instruiește sau propune instruiri privind protecția datelor cu caracter personal;  
d) cooperează cu Autoritatea de Supraveghere;  
e) oferă sprijin concret în situația unui incident de securitate și ofera sprijin cu privire la notificarea 

Autorității/Autorităților de Supraveghere competentă/competente și a persoanelor vizate;  
f) respectă secretul și confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale; 
g) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

10.4.Transparență decizională  
a) coordonează și urmărește implementarea măsurilor de transparență instituțională, și asigură, 

prin colaborarea cu departamentele societatii, publicarea periodică pe pagina de internet a 
societății a informațiilor de interes; 

b) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său, 

10.5. Responsabilul Etic 
a) consiliază angajați în probleme de etică și conduită profesională și mediază situațiilor 

deosebite; 
b) colaborează cu șefii de structuri pentru monitorizarea respectării codului de etică; 
c) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

10.6. Responsabil declararea averii și intereselor 
a) primește, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere 

o dovadă de primire; 
b) la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor 

de interese; 
c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în 

termen a acestora; 
d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter 

public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror 
modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei; 

e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, pe pagina de 
internet a instituţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei 
imobilelor declarate (cu excepţia localităţii unde sunt situate), adresei instituţiei care 
administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii; 

f) trimite Agenţiei Națională de Integritate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii 
certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie 
certificată a registrelor speciale, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

g) întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus 
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi informează de îndată aceste 
persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 

h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi 
evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi întocmește note de opinie 
în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi a 
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declaraţiilor de interese; 
i) realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său. 

11. Alte structuri interne sau externe cu activitate permanenta sau periodica 
La nivelul societății se pot constitui grupuri de lucru, comisii și alte structuri cu activitate 

permanenta sau determinata de timp, prin decizia Presedintelui CA, în conformitate cu dispozițiile 

legii.  

V. DISPOZIȚII FINALE 
(1) Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile legale în vigoare, dispozițiile 

Actului constitutiv și ale altor reglementări și proceduri interne. 
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului, orice altă dispoziție internă contrară se 

abrogă. 
(3) Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se va aduce la cunostinta salariatilor, prin 

prin postare pe site-ul societatii www.salubritates3.ro. 
(4) Salariatii vor lua la cunostinta prezentul regulament al societatii precum si de modificarile 

aduse acestuia conform Cap.I. Dispozitii generale, art.4, alin. (2)-(3), al Regulamentului Intern-
Ed.3/ 26.04.2022. 

(5) Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcționare atrage după sine măsurile 
corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 
 

 
Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., 

prin Președintele Consiliul de Administrație 

 
 
         

Astăzi   ………….  HCA nr. …. 
           

 

 

 

 

 


