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Cap. I DISPOZITII cENERALE

Art.l Actul de înfiintare a organiza[iei
1) Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A. a fost înfiinlatã prin Hotärârea Guvernutui României

-HG nr. 242 129 martie 1991.

Att.2
1)

Denumirea organ izatiei
Denumirea societatii este AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu pozitia b
Anexa nr.1 la HG nr.242 / 2g martie 1991 .

ln toate actele, facturile, ofertele, comenzile, prospectele, anunlurile, publica[iile
çi alte acte emanând de la organizalie trebuie sä se menlioneze: denumirea êocietatii care
va fi precedata de cuvintele:"societate pe actiuni", sau initialele S.4., sediul social, numarul
de inregistrare la registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social, din care

2)

cel efectiv varsat .

3) lnformatiile prevãzute la aliniatul 2) vor fi publicate çi pe pagina proprie de internet
a organizatiei.

Art.3 Forma juridicä a organizafiei
1) Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A. este persoanä juridicä românä, având forma

juridicã de societate pe actiuni. Aceasta îçi desfaçoarä activitatea în conformitate cu
legile române çi cu Actul Constitutiv al societatii.

Art.4
1)

2)

Art.5
1)

Sediul organizatiei
Sediul organizatie¡ AVIOANE CRAIOVA S.A. este în România, str. Aviatorilor, nr. 10,
localitatea Gherceçti judetul Dolj.
Sediul organizatiei poate fi schimbat în altä localitate din România, pe baza hotãrârii
adunarii generale a acfionarilor, potrivit legii.
Organizatia AVIOANE CRAIOVA S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentanle
sau agentii situate çiîn alte localitäti din tarä çi strainãtate.

Actul Constitutiv al organizatiei
Actul Constitutiv al organizafiei AVIOANE CRAIOVA S.A. este întocmit în conformitate
cu Anexa nr.2la HG nr. 242129 martie 1991çi prevederile Legii nr.31t1990 privind
societatile comerciale, republicatä, cu modificarile si completarile ulterioare .

cAP.2 OBTECTUL DE ACTTVTTATE AL ORGAN|ZAT!Et

Art.6 Scopul si obiectul de activitate al organizatiei
1) Scopul çi domeniul de activitate al organiza{ieiAVIOANE CRAIOVA S.A. este

producerea çi comercializarea de avioane çi componente, alte produse si serviciiîn
domeniul aviatiei si in alte domenii, conform actului constitutiv, çi reatizarea de profit.

2) Domeniul principal de activitate al organizalieieste cel definit la codul CAEN 303
Fabricarea de aeronave si nave spatiale.
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3) Activitatea principalä este 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale, iar activitälile
secundare çi codificärile acestora sunt precizate în Actul Constitutiv al organiza[iei, în
legaturä cu obiectul de activitate.

CAP.3 REGIMUL DE PROPRIETATE

Capitalul social
Capitalul social initial a fost stabilit prin HG 242 129 martie 1991 la data constituirii
organizafiei ca "societate comercialä pe acliuni" .

Capitalul social actual este specificat în Actul Constitutiv al organizatiei.
Capitalul social poate fi redus sau märit prin hotärârea adunãrii generale extraordinare a
aclionarilor, cu respectarea prevederilor prevãzute de lege.
AVIOANE CRAIOVA S.A. este societate comercialã pe acliuni cu capital majoritar
de stat.
Capacitã$le cuprinse în inventarul producliei de apãrare, pot fi concesionate sau
închiriate, în condifiÍle legii, cu avizul Consiliuluide Administratie si cu aprobarea Adunarii

Generale a Actionarilor.
Pentru folosirea eficientã a capacitãlilor de producfie ramäse temporar neutilizate,
organizatia poate desfãçura alte activitãli de produc[ie gi prestäri de servicii suplimentare,
asigurând revenirea la activitatea de bazä.
Documentafia tehnicã çi tehnologicä pentru produclia militarã, finanfatã din fondurile
destinate apärärii, este çi ramâne în proprietatea publicä a statului çiin administrarea
Min isterului Apärãrii Nationa le.

cAP.4 CONDUCEREA ORGANIZAT|E|

Art.8 Adunarea Generalä a Actionarilor (A.G.A.)
Atributii
Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a)alege si revoca membrii consiliuluide administratie, fixeaza remuneratia cuvenita pentru
exercitíul in curs membrilor consiliului de administratie si se pronunta asupra gestiunii
acestora ;

b) numeçte si revoca auditorul financiar, stabilind durata minimä a contractului de audit
financiar;
c) directorul general nu poate fi çi pregedínte al consitiului de administra[ie;
d) aproba remuneraliile suplimentare cuvenite administratorilor numifiîn comitetele
consultative, în conformitate cu prevederile legii;
e) stabileste bugetulde venituriçicheltuieliçi, dupå caz, programulde activitate pe exerciliul
financiar urmätor;
f) examineazã, aprobã sau modificã situatiile financiare anuale, aprobä repartizarea profituluiçi
frxeazádividendul, dupä analizarea rapoartelor consiliutuide administrafie çi alauditorului
financiar independent;
g) se pronuntå asupra gestiunii consiliului de administrafle;

4Editia S/ Octombrie 2020



AVIOANE CRAIOVA S.A.

RESURSE . UMANE . SALARIZARE

h) hotãräçte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe; stabileçte competenfele çi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare
curente, a creditelor comerciale çi a garan{iilor; aprobä orice fel de credit financiar acordat
de societate;
i) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitatiale societatii ;j) analizeazã rapoartele consiliului de administralie privind stadiul çiperspectivele societäfii
cu referire la profit çi dividende, pozilia pe pia[a internä çi internafionalä, nivelul tehnió,
calitatea, forta de muncä, protecfia mediului, relaliile cu clienfii;
k) hotätãgte cu privire la acfionarea în justi!íe a membrilor consíliului de administralie, a
directorului general çi a directorilor, pentru paguba pricinuitã societälii.3) Adunarea generalä extraordinarä a aclionarilor are urmätoarele atribulii principate:
a) hotäräçte schimbarea formeijuridice a societatii;
b) hotäräçte mutarea sediului societatii;
c) hotäräçte schimbarea obiectuluide activitate al societatii;
d) hotãräçte înfiintarea sau desfiinlarea unor sedii secundare : sucursale, agentii,
reprezentante sau alte asemenea unitäti fãrä personalitate juridicä 

;

e) hotäräçte prelungirea duratei societatii ;

f) hotärãçte majorarea capitalului social;
g) hotäräçte reducerea capitalului social sau reântregirea lui prin emisiune de noi ac[iuni;
h) hotãrãçte fuziunea cu alte societati sau divizarea societälii;
i) hotäräçte dizolvarea societä[ii;
j) hotäräçte conversia acfiunilor dintr-o categorie în cealaltä çi conversia unei categoriide
obligaliuniîn altä categorie sau în ac[iuni;
k) hotärãçte emisiunea de obligafiuni;
l) hotåraçte oricare altã modificare a actului constitutiv sau oricare altã hotarâre pentru
care este cerutã aprobarea adunärii generale extraordinare.(4) Exercitarea dreptuluí de vot în adunarea generarä a aclionarilor
(a) Hotãrârile adunärilor generale se iau prin vot deschis. Acfionarii îçi exercitä dreptul de
vot direct sau prin reprezentantii mandatati în acest scop prin procurä. În func[ie de
problemele supuse dezbaterii, la propunerea persoanei care prezideazä adunarea, sau a
unui grup de aclionari reprezentãnd 114 din capitalul social, se poate decide ca hotärârile
sã fie luate prin vot secret. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea
membrilor consiliului de administratie, pentru numire, revocarea ori demiterea cenzorilor
sau auditoului financiar çi pentru luarea hotärârilor referitoare la räspunderea membrilor
organelor de administrare, de conducere çi de control ale societäfii.
(b) Hotärârile luate de adunarea generalä a ac[ionarilor în limitele legii çi ale actului

constitutiv sunt obligatorii çi pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
(c) Pentru a fi opozabíle te(ilor, hotärârile adunärii generale vor fi depuse, în termen de 1S
zile,la Oficiul Registrului Comertului çi publicate în Monitorul Oficial.

Art. 9 Consiliul de Administratie (CA)
Atributiile principalele ale Consiliutui de Administralie sunt:

(1) consiliulde Administrafie are în principal urmätoarere atribufii:
a) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, precum si schema
organizatorica a societatii;
b) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
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c) stabileste tactica si strategia de marketing;
d) aprobä planulde afaceri;
e) aproba Contractul colectiv de munca din societate ,negociat de Directorul General si o comisie
desemnata de acesta, comisie a carei component ava f¡ avizata de catre Consiliul de
Administratie;
f) raspunde administrarea patrimoniului societatii, cu respectarea prevederilor legale;
g) supravegheaza operatiunile de incasari si plati,potrivit competentelor acordate;
h) aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere(luarea în /darea cu chirie), în limitele
preväzute de lege;
i) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenlelor acordate çi, dupä caz, ct)
obfinerea avizelor prealabile impuse de legislafia în vigoare;
j) analizeazã çisupune aprobãriiAdunärii Generale a Ac[ionarilor, contractele de asociere cu terlii;
k) supune anual analizei gi aprobãríiAdunärii Generale a Acfionarilor, în termen de cel mult 4 luni
de la încheíerea exercitiuluifinanciar, raportulcu privire la activitatea Societã{ii, situatiile financiare
anuale pentru anul precedent;
l) supune anual analizei si aprobarii Adunärii Generale a Ac[ionarilor proiectul de program de
activitate si proiectul de buget al societatii, potrivit legii;
m) reprezintä prin Pregedinte, Societatea, în relafiile cu directorii;
n) stabileste politicile contabile si sistemul de controf financiar si aproba planificarea financiara;
o) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolven!ei societälii, potrivit legislaliei
specifice în vigoare;
p) numeçte, revocä directorii Societãfii, supravegheazä activitatea acestora çi le stabileçte
remuneratia çi atribufiile;
q) exercitã orice alte atributii çi rezolvä orice alte probleme stabilite de Adunarea Generalä a
Actionarilor sau preväzute de lege.
(2) Consiliul de Administratie va mandata prin decizie pe Directorul General çi pe ceilalli directori
sä îndeplineascä o parte din atribufiile sale.
(3) Consiliul de Administra[ie nu poate delega directorilor atributiile precizate la literele b),d),m),n)
si p).
(4) Consiliul de Administra[ie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind
pe unul dintre ei Director General.
(5) Consiliul de Administratie poate revoca oricand directorii.
(6) Presedintele Consiliului de Administratie nu poate fi numit Director General.
(7) Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de
Administratie.
(8) Pe perioada in care din orice motiv Directorul general nu-si poate exercita atributiile , el este
inlocuit de una dintre persoanele desemnate de Consiliul de Administratie, in ordinea stabilita de
acesta prin decizie, la propunerea Directorului General.

Art.1 0 Directorul General

1) Aplica strategiile si politicile de dezvoltare a societatii concepute impreuna cu
Consiliul de Administratie, asigura conducerea executivaa asocietatii conform atributiilor
delegate de catre Consiliul de Administratie;

2) Selecteaza, angajeaza si concediaza personal salariat;
3) Stabileste indatoririle si imputernicirile personalului pe compartimente;
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4) Numeste si revoca conducatorii locurilor de munca;
5) Negociaza Contractul Colectiv de Munca cu respectarea bugetului de venituri si
cheltuiefi in baza mandatului primit din partea Consiliului de Administratie;
6) Negociaza Contractele lndividuale de Munca;
7) lncheie acte juridice in numele si pe seama societatii, fara mandat special din partea
Consiliului de Administratie al societatii, in limitele stabilite prin contractul de mandate;

8) Directorulgeneral este responsabil cu luarea tuturor mäsurilor aferente conducerii societä[ii, în
limitele obiectului de activitate al societäfii çi cu respectarea competentelor exclusiv rezervate de
lege sau de actul constitutive, de consiliul de administratie çi adunarea generala a actionarilor;
9) Directorul general va informa consiliul de administralie în mod regulat çi cuprinzätor asupra
operatiunilor întreprinse çi asupra celor avute în vedere. Directorii vor pune la dispozifia oricärui
membru alconsiliuluide administratie informatiile solicitate ce fac referire la conducerea operativä
a societäfii ;

10) Aproba operatiunile de încasãri çi pläfi, potrivit competenfelor acordate;
11) Asigura conducerea activitatilor societatii, a coordonarii si controlului acesteia in ceea ce
priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane in vederea atingerii obiectivelor si
criteriilor stabilíte prin contractul de mandat;
12) lndeplineste obiectivele si crietriile de performanta prevazute in Anexa 1 la contractul de
mandat;
13) Duce la indeplinire, intocmaisi in termenele stabilite, hotararile Adunarii Generale a Actinarilor
si deciziile Consiliului de Administratie ;

14) Asigura managementul sifunctionarea societatii ;

15) Prezinta Consiliului de Administratie al societatii un raport lunar privind executarea contractului
de mandat si ori de cate ori este necesar, informatii privind situatia economico- financiara a
societatiicomerciale, stadiuf realizarii investitiilor, stadiul realizarii unor masuri, stadiul aducerii la
indeplinire a hotararilor Consiliului de Administratie, precum si alte documente solicitate ;

16) Prezinta Consiliuluide Aministratieialsocietatiicomerciale, la incheierea exercitiuluifinanciar,
bilantul contabil, contul de profit si pierdere, raportul cenzorilor/ auditorilor si raportul anual,
conform prevederilor legale in vigoare;
17) Prezinta Consiliului de Aministratiei, la inceputulfiecarui an, proiectul Bugetuluide venituriçi
cheltuielisi programul de investitii pentru anul in curs ;

18) Face propuneri pentru includerea anumitor puncte in ordinea de zi a sedintelor Consiliului de
Administratie si prezinta fundamentarile aferente acestora ;

19) Angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii ;

20) lncheie acte juridice, ín numele si pe seama Societatii, in limitele imputernicirilor acordate de
catre Consiliului de Administratie ;

21) Dezvolta si promoveaza imaginea societatii ;

22) Conduce sistemulde management al calitatatii;
23) Dispune mãsuri necesare pentru implementarea çi dezvoltarea sistemului de control intern
managerial.
24) la masurile necesare pentru realizarea BVC aprobat al Societatii ;

25) Coordoneaza activitatea specifica desfasurata de directorii societatii ;

26) Stabileste masurioperative privind protectia muncii, cunoasterea de catre salariatia normelor
de sanatate si securitate a muncii, a normelor de protectia mediului, precum si asigurarea pazei
operatorului economic ;

27) lncheie asigurarea pentru raspundere profesionala ;

28) lnstiinteaza Consiliului de Administratie cu privire la neregulile constatate cu ocazia
indeplinirii atributiilor sale ;
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29) lnstiinteaza Consiliului de Administratie, pe auditorii financiari, cu privire la situatia in care,
intr-o anumita operatiune, el personal sau sotia sau rudele ori afinii sai pana la gradul al lV- lea,
inclusiv, direct sau indirect, au interese contrare intereselor societatii si sa nu ia parte la nicio
deliberare referitoare la aceasta operatiune ;

30) Sa nu instraineze, respectiv, sa nu dobandeasca bunuri catre sau de la societatea comerciala
Avioane Craiova S.4., avand o valoare maimare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii.

Directorul General adjunct si ceilalti directori de la nivelul Directiilor din structura organizatorica
1) Sunt subordonafi directorului general al organizatiei/ respectiv Directorului General Adjunct;
2) Räspund de coordonarea directiilor, departamentelor çi a compartimentelor pe care le au în
subordine directä conform structurii organizatorice ;

3) ln lipsa Directorului General, prin decizie scrisa, preiau atributiile cu care sunt mandatalide
acesta.

Atribufiile directorilor (Director generalAdjunct si Directori ai Directiilor din structura organizatorica:
4 1 ) D i rectori 

:iå:ii:ä.,:i: låii :",å o.¡."r¡" ;

asigurarea bazei tehnico-materiale si de resurse umane calificate;
utilizarea rationalä a dotärilor;
gestionarea corectä a resurselor;
reducerea consumurilor de orice fel;
introducerea tehnicii de vârf çi utilizarea rationalä a acesteia;

",':1iä:fåJi*;,uiilí'i",;1;1", ç, o" d.men ;

bugetele de venituri çi cheltuieli planificate çi realizate dispunând mäsuriîn
vederea eliminãrilor deficientelor.

Art.1 I Administratorul special

1) Prin Ordinulministrului industrieisi resurselor nr.31OI2OO3, asupra Societatiia fost instituita
procedura administrarii speciale in conformitate cu prevederile Legii 13712002 privind unele
masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare ;

CAP.s GESTIUNEA SOCIETATII

Aît. 12 Auditul Financiar

1) Situaliile financiare ale societätii vor fi auditate de cätre auditori financiari, persoane fizice sau
juridice, în condifiile preväzute de lege.
2) Auditul financiar se efectueazá în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera
Auditorilor din România, pe bazä de contract de prestäri servicii pe durata stabilitä de adunarea
generalä ordinarå a actionarilor.
3) Activitatea de audit financiar la AVIOANE CRAIOVA S.A. se efectueazã de cätre un auditor
financiar numit de adunarea generalä ordinarä a actionarilor
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cAP.6 ACTIVITATEA ORGAN|ZAT|E| St PERSONALUL ORGAN|ZAT|E!

Art.l 3 Exercitiul economico-financiar
1) Exercitiul economico-financiar începe la 1 ianuarie çi se încheie la 3ldecembrie al fiecärui

an. Primul exercitiu economico-financiar începe de la data constituirii.

Art.'l 4 Personalul organizafiei
1) Personalul de conducere al structurilor din cadrul organizatiei este numit prin decizie de

cätre directoru I general.
2) Personalul societäfii este salarizat conform reglementãrilor legale çi contractului colectiv

de muncä.
3) Drepturile çiobligaliile personaluluisunt in conformitate cu legislatia in domeniulmuncii in

vigoare sicu Contractul Colectiv de Munca si Regulamentului lntern al AVIOANE
CRAIOVA S.A.

4) Transferul de personal între compartimente se face de regulä cu acordul çefilor de
compartimente çi cu aprobarea directorului general. Directorul general poate aproba
transferul gi färä acordul gefilor de compartimente.

5) Drepturile çi obligatiile personalului organizafiei, cu privire la conditiile generale de munca
sunt negociate periodic ( la 2 ani) între sindicat çi administratie si sunt specificate în
contractul colectiv de muncä.

6) Plata salariilor, a contributiilor sociale, a contributiilor la sanitate,a impozitelor pe salarii gi a
contributiei asiguratorii de munca , se face potrivit legii.
7) Nivelul salariilor se negociazá de cãtre directorul general astfel:

a) Cu sindicatul:
- contractul colectiv de muncä, în care se stabilesc principii de salarizare çi alte

drepturi ale salaria[ilor, valorile minime ale salariilor diferitelor categorii
profesionale, salariul minim pe organizafie.

b) Cu personalul organiza[iei:
- contractul individual de muncä în care este specificata, cu caracter confidenfial,

salariul tarifar (clasa de salarizare din anexa 12 la CCM) si sporurile.

cAP.7 RELATilLE ORGANTZAT|E|
Art. 15 Relatii in cadrul organizatiei Avioane Craiova S.A.
a) Relatiile organizatoríce - reprezintä raporturile dintre diviziunile si subdiviziunile
organizatorice, respectiv posturi, compartimente. ln functie de natura çi modul de manifestare a
competentelor çi responsabilitätilor, rela[iile organizatorice se divid în:

o relatii de autoritate (ierarhice; functionale);
. relafii de colaborare - prezente intre toate diviziunile si subdiviziunile

organizatorice sidescrise in procedurile sistemuluide management al calitatii;
o relafiide control- exercitate de compartimentele cu atributii specifice in diferite

domenii: control financiar si de gestiune, managementul calitatii, audit
financiar, controlu I exporturilor;

o relatii de reprezentare - se stabilesc între reprezentantii împuterniciti ai
societatii çi reprezentanfii diferitelor organiza[ii profesionale, sindicate din
interiorul firmei sau persoane fizice sau juridice din afara acesteia;

. autor¡tatile pentru reprezentare sunt definite dupa cazin fisa postului sau prin
decizii interne.
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b) Relafiile functionale - reprezintä modalitatea prin intermediul cäreia compartimentele
influenteazä activitatea altor compartimente.

- Relaliile functionale stabilite între douä compartimente (din care uneori unul are
asupra celuilalt autoritate metodologica) se concretizeazä prin transmiterea de
informa[ii, studii, situatii, prescrip[ii, tehnologii sau proceduri din domeniulde
specialitate al emitentului

- Principalele relatii functionale:

clienti, materializate prin comanda/ contract;

lansare in fabricatie, datele comenzii;

raportari privind productia;

privind manopera lunara pe comenzi si sectii de productie;

si serviciilor executate;

salarii;

incercari mecanice, fizico-chimice, NDT, verificari metrologice.

managemetul SMC - privind implementarea cerintelor standardelor de referinta
pentru SMC.

privind productia; depozitari .

documente tehnologice, asistenta tehnica.

Relatiile organizatorice (interne) sunt evidenfiate intr-o serie de documente cum ar f¡:

Documentele sistemului de management al calitatii;
Documentele sistemului de control intern managerial;
Fiçele Posturilor;
Decizii interne ale conducerii
Organigrama societatii (sunt reprezentate relatiile ierarhice side colaborare)

Relatiiexterne
a. Relaliile comerciale între organizalia Avioane Craiova SA çi alte persoane juridice

sau fizice, precum çi cu diverse organisme ale statului, se vor desfäçura pe baze
contractuale, în temeiul prevederilor Codului Civil çi Codului Comercialsi a
legislatiei conexe in vigoare

b. Organiza[ia poate încheia contracte de vânzare-cumpärare, executare de lucräri çi
prestäri de servicii cu întreprinzätori români çi sträini.

c. Organizatia se poate asocia, potrivit legii, cu alte organizalii, pentru realizarea în
comun de activitäti productive çi de comercializare, precum çi cu terte persoane
juridice sau fizice, române sau sträine, în scopul creärii de noi organizatii.

Editia S/ Octombrie 2020 10



AVIOANE CRAIOVA S.A

RESURSE - UMANE . SALARIZARE

CAP.8 MODIFICAREA FORMEI JUR¡DICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII
Art.l 6 Mod ificarea formei juridice.
1) Societatea pe acfiuni poate fi transformatä în altä formã de societate numai prin

hotårârea adunärii generale extraordinare a actionarilor.
2) Noua societate va îndeplini fomalitä[ile legale de înregistrare çi publicitate cerute

la înfiintarea societälilor.

Arl.17 Dizolvarea societatii
1) Urmätoarele situatii duc la dizolvarea societätii:

a) imposibilitatea realizärii obiectului de activitate;
b) hotärârea adunärii generale;
c) insolventa;
d) reducerea capitalului social sub limita de 90.000 lei, dupä ce s-a consumat fondul de
rezervä, dacä adunarea generalä a aclionarilor nu decide completarea capitalului sau
reducerea lui la suma rämasä sitransformarea societatii,'
e) numärul de actionari va fi redus sub 2 mai mult de 9 luni;
f) declararea nulitätii societãtii;
g) daca adunarea generala extraordinaru a actionarilor decide dizolvarea ca urmare a
diminuarii activului net al societälii (determinat ca diferenfä între totalul activelor çi totalul
datoriilor acesteia) la mai putin de % din capitalul social subscris;
h) hotärârea tribunalului, la cererea oricärui acfionar, pentru motive temeinice, precum
neînfelegerile grave dintre aceçtia, ce împiedicä functionarea societätii;
i) în orice situafi preväzute de lege, pe baza hotärârii adunärii generale a adionarilor, luatä în
unanimitate.
j) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
k) falimentul societatii.

2) Dizolvarea societäfii comerciale trebuie sä fie înscrisä în registrul come(ului çi publicatã în
Monitorul Oficial.

Art.l I Lichidarea societatii
1) ln caz de dizolvare, societatea va fi lichidatä.
2) Lichidarea organizatiei se face în conditiile çi cu respectarea procedurii preväzute de lege

Art.19 Litigii
1) Litigiile organiza[iei cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta

instantelor judecätoreçti din România, sau de competenta altor instan[e stabilite prin
contractele din derularea cärora iau naçtere aceste litigii.

2) Litígiile näscute în raporturile contractuale dintre organizatie çi persoanele juridice
române, pot fi solulionate çi prin mediere, arbitraj, potrivit legii.

Att.20 Principii generale
1) Actionarii au ca principiu concilierea echitabilä a oricärei divergen[e sau litigiu nåscut

în legäturä cu prezentul contract, cu rezilierea obiectului de activitate al societäfii çi
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desfäçurarea unor activítãli eficiente aducåtoare de profit.

Art.21 Confidenfialitatea informaliei
1) Actionarii çi membrii CA trebuie sä pästreze secretul asupra informafiilor privitoare la

activitatea societäti i.
2) Actionarii çi membrii CA se angajazä sä pästreze secretul çi sä nu utilizeze în interes

propriu informafii comerciale ale societätii, lista clientilor, politica de preturi, procedee
tehnice, planuri, studii, investi[ii, cercetäri çiîn general orice informafie comercialä çi
tehnicä.

3) Nerespectarea prevederilor de mai sus poate duce la calcularea unor prejudicii create din
culpa actionarilor, în sarcina acestora çi la excluderea actionarului din societate
prin votulAGA, în conformitate cu prevederile legale,

CAP.g STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

Art.22 Date generale
ln scopul stabilirii raspunderilor in desfasurarea diverselor activitati, precum si pentru
realizarea unei conducerieficiente, societatea este organizata intr-un ansamblu de
compartimente de munca, functiide conducere si relatii intre acestea,care constituie
structu ra organ izato rica.
Pentru stabilirea structurii organizatorice a societatii Avioane Craiova SA s-au avut in
vedere urmatoarele principii generale de organizare si conducere:

- Principiul unitatii de comanda, raspundere si actiune - presupune ca fiecare titular al unei
functii de conducere sau de executie, cat si fiecare subdiviziune organizatorica a societatii
sa fie subordonate nemijlocit unui singur sef (conducator), prin care primesc sarcinile,
asumandu-si in comun responsabilitatile realizaríi lor;

- Principiul competentei profesionale si manageriale - in scopulvalorificarii competentei si
experientei conducatorilor si a specialistilor in diferite domenii de activitate, pentru
reducerea factorilor de risc in luarea deciziilor ;

- Principíul delegarii de atributii- presupune imputernicirea unei persoane, data de o
persoana de nivel ierarhic superior sau egal, de a efectua , coordona, anumite activitati,
impreuna cu autoritatea necesara si responsabilitatile corespunzatoare ;

- Principiul comunicarii eficiente - presupune reducerea de informatiitransmise la strictul
necesar si stabilirea cailor/ matriceide comunicare care sa asigure circulatia acestora
direct, in timp real si nealterate ;

- Principiul flexibilitatii- continua adaptare a structurii organizatorice la cerintele pietii;
- Principiul eficientei - tinerea sub control a cheltuielilor efectuate si compararea cu

efectele economice pe care le genereaza sau faciliteaza;
- Principiul eficacitatii - evaluarea continua a raportului dintre rezultatul obtinut çi obiectivul

care trebuie atins.

Art.23 Principalele elemente ale structurii organizatorice sunt:
-functia (postul);
-norma de conducere;
-compartimentele;
-nivelele ierarhíce;
-relatii organ izatorice.
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Functia (postul)
Este cea mai simpla subdiviziune organizatorica a societatii. Continutul eieste format din
totalitatea sarcinilor de serviciu care sunt realizate de un salariat. Sefii compartimentelor au
obligatia sa stabíleasca sarcinile concrete ce revin fiecarui salariat. Cerintele postului, relatiile,
atributiile, competentele si responsabilitatile, sarcinile critice si cerintele de performanta sunt
descrise in fisele posturilor.
Dupä natura çi amplasarea obiectivelor, sarcinilor, competentelor çi responsabilitätilor, functiile
se clasificä în:

a) funclii de conducere ce se caracterizeazä prin stabilirea de competente, autoritäti çi
responsabilitäli din domenii mai largi de activitate, implicând atribulii de prevedere, organizare,
coordonare, antrenare, evaluare, control gi de adoptare de decizii privitoare la muncä a altor
salariati;

b) functiide execulie ce se caracterizeazä prin prezenta obiectivelor individuale, limitate,
însotite de competen[e çi responsabilitäti mai reduse.

Fisa postului se elaboreaza in conformitate cu procedura operationala PO 1001- Metodologie de
elaborare a fisei postului.

Norma de conducere
Norma de conducere sau ponderea ierarhica reprezinta numarul de salariati sau de
compartimente care se afla in subordinea nemijlocita a unei functii de conducere.
Norma de conducere pe ansamblul structurii este corelata cu Criteriile de constituire a
compartimentelor, din Anexa 1.

Compartimentele de munca
- Compartimentul de munca reprezinta subdiviziunea organizatorica formata dintr-un numar de
salariati subordonati unei autoritati unice care realizeazain mod permanent un ansamblu relativ
omogen de sarcini sau lucrari.
- ln fiecare compartiment de munca trebuie sa existe o unitate si o linie clara a autoritatii, de la
sef pana la fiecare subordonat in parte.
- Structura organizatorica a societatii cuprinde trei tipuri de compartimente de munca :

a) pentru realizarea activitatilor de baza:
- formatii de productie aflate in componenta atelierelor de productie, compuse

din muncitori calificati pentru domeniul specific de excutie si coordonate de maistri;
- formatii de inspectie - din cadrul serviciului inspectia calitatii, departamentul calitate,

compuse din controlori calitate, specializati pe domeniul de activitate in care desfasoara
inspectia calitatii si conduse de ingineri sau subingineri;

b) auxiliare activitatilor de baza, de tipul depozite, formatii de intretinere si reparatii masini-
unelte, transport;

c) functionale - structuri de tipul compartiment de munca, birou sau serviciu, formate din
tehnicieni, subingineri si ingineri, constituite pe principiul omogenitatii activitatii desfasurate.
Aceste structuri sunt constituite din personal cu studii corespunzatoare dar si cu aptitudini,
experienta, cunostinte avansate in domeniul de activitate in care actioneaza. Personaluldin
structurile functionale poate avea traininguri, cursuri de specializare si autorizari pe domenii
de activitate cu cerinte avansate in domeniul tehnic, necesare pentru derularea in bune
conditii a cerintelor posturilor.

Art.24ln organizatia Avioane Craiova S.4., structura de management este definita piramidal, in
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conformitate cu nivele ierarhice din organigrama societatii

Structura organizatorica a societatiiAvioane Craiova SA, pe nivelele ierarhice de subordonare
este descrisa maijos:

1) Compartimente/ functii subordonate Consiliului de Administratie
l) Compartiment Audit Public lntern

2) Compartimente/ functii subordonate Directorului General
l) DirectorGeneralAdjunct
ll) Compartiment Control Financiar de Gestiune
lll) Corp Control siAnticoruptie
lV) Compartiment Mediu
V) Compartiment Protectia Muncii

3) Compartimente/ Functii subordonate Directorului General Adjunct:
l)Directia Productie

I l)Directia Operationala
lll)Directia Economica
lV)Departamentul Calitate
V)Serviciul Resurse - Umane - Salarizare
Vl)Compartimentul Structura de Securitate si Documente Clasificate

Structurile functionale de la toate nivelele organizatorice ale societatii dispun de capacitäti,
capabílitãlitehnice si personal cu instruirea, competententele si experienta necesara pentru
susfinerea urmätoarelor activítäti:

l. Directia Productie
- proiectare/ teh nolo gizare produse
- fabricatie si echipare produse, prestari servicii si activitati speciale
- executie pregatire de fabricatie
- planificarea çi urmärirea fabricatiei
- intretinere aeronave militare si civile
- depozite

ll. Directia Operationala
- suport - logistic
- activitati de secretariat
- paza si PSI
- activitati de tehnologia informatiei

lll . Directia Economica
-activitati financiar - contabile
-activitati comerciale

-achizifií
-contractare si desfacere
-transporturi
-marketing
-depozíte

lV. Departamentul Calitate:
-sistemul de management al calitatii si sistemul de control intern managerial
-inspectia calitatii pentru produse si servicii
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-anal¡ze si teste fizico-chimice
-inspectii ned istructive
-verifi cari metrolog ice

V. Serviciul Resurse Umane - Salarizare
-recrutarea, selectia, angajarea, integrarea si evidenta muncii personalului
-stabilirea, administrarea çi gestionarea raporturilor de muncä ale salarialilor cu
societatea

-instruirea si evaluarea profesionala a personalului
-motivarea, salarizarea çi promovarea personalului
-arhiva generala.

Pentru coordonarea si controlul realizarii unor produse/ proiecte compfexe (executie de
aeronave, piese si subansamble pentru acestea, activitati de mentenanta in domeniul
aeronautic, etc) sunt desemnati prin decizie a directorului general manageri de program.
ln acest caz, fluxurile de informatii si autoritati se canalizeaza pe o structurä matricealä,
suprapusa pe structura organizatorica aprobata.

CAP.1 0 Atributii, functii, sarcini

Art.25 Definirea functiilor
1) Func[iile, ca pår[i ale sistemului de organizare, reprezintä principalele direclii de

activitate prin care se asigurã realizarea obiectivelor organizatiei.
2) Fiecare functie în parte reprezintä obiectul de activitate a cel pu[in un compartiment.
3) Nominalizarea funcliilor

- Proiectare
- Tehnologie
- Productie/ servicíi
- Pregatirea si Urmarirea Fabricatiei
- lntretínere Aeronave
- lnspectia Calitatii
- Management Calitate
- Laboratoare
- Situatiide urgenta
- Protectia Muncii
- Paza
- Mediu
- Aprovizionare
- Contractare si Vanzari
- Marketing
- lnvestitii
- Financiar - Contabilitate
- Resurse Umane
- Juridic
- Suport Logistic
- Tehnologii lnformatice
- Structura de Securitate si Documente Clasificate
- Auditul intern.
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Art.26 Definirea atributiilor
Funcliile de mai sus sunt reprezentate de domenii si sfere de activitate complexe.
ln continuare sunt definite atributiile si responsabilitatile fiecarei functiuni din cadrul structurii
organizatorice:

l. Atributiile Compartimentului Audit Public lntern
1) Activitatea de audit intern se desfasoara în conformitate cu cerintele Legii nr. 67212002
republicata, cu modificärile çi completärile in vigoare.

2) Asistä conducerea / responsabilul compartimentului/ structurii/ activitatii auditate în realizarea
obiectivelor gifurnízeazä evaluäri obiective çi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea,
economicitatea, eficienta çi eficacitatea activitätilor çi operatiunilor.

3) Acorda consultan!ä çi asiguräri privind eficacitatea sistemului de control intern managerial çi
de guvernan!ä, contribuind la obfinerea plusvalorii gi oferind recomandäri pentru îmbunätä[irea
acestora;

4) Sprijina structura/ compartimentul/ activitatea auditatä în urmätoarele direclii:
a) asigurarea bunei administräri çi pãstrarea patrimoniului;
b) respectarea conformitä[ii;
c) îmbunätälirea managementului riscului, a controlului çi a guvernantei;
d) îmbunätätirea eficíentei gi eficacitätii operatiilor.

5) Acorda consultanta pentru îmbunätätirea managementului compartimentului/ structurii/
activitatii auditate prin furnizarea de:

a) activitäli de asigurare, care reprezintä examinäri obiective ale elementelor probante,

efectuate cu scopulde a furniza societatii o evaluare independentä çi obiectivä a proceselor de
management al riscurilor, de controlçi de guvernan[ä;

b) activitäli de consiliere, menite sä adauge valoare çi sä îmbunätäfeascä procesele de
guvernanlã din cadrul societatii avioane craiova s.a.

ll. Atributiile compartimentelor/ functiilor aflate in subordinea Directorului General
ll.1 Compartiment Control Financiar de Gestiune

lsi desfasoara activitatea pe baza programelor de activitate anuale, trimestriale si lunare,

aprobate de conducerea societatii si are ca atributii:
- verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta,

integralítatea, pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, detinute cu orice titlu;
- verifica respectarea prevederitor legale in elaborarea bugetului de venituri sicheltuieli;
- verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de

efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii;

- verifica respectarea prevederílor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile
si platile in lei si valuta;

- verifica respectarea prevederilor legale si a reglementarilor cu privire la intocmirea,
pastrarea, arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative.

Editia S/ Octombrie 2020 16



1.2
1)

AVIOANE CRAIOVA S.A.

RESURSE . UMANE . SALARIZARE

Compartiment Protectia Muncii
Coordoneazä çiîndrumã activitatea comisiei de identificare a pericolelor gievaluarea
riscurilor pentru fiecare componentä a sistemului de muncä, respectiv executant, sarcinä
de muncä, mijloace de muncä/ echipamente de muncä çi mediul de muncä pe locuri de
muncä/ posturi de lucru;
Elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire çi protecfie;
Coordoneaza si indruma activitatea de elaborare a instructiunilor proprii pentru
completarea çi/ sau aplicarea reglementãrilor de securitate çi sänätate În muncã, tinând
seama de particularitä[ile activitãtilor societatii çi ale locurilor de muncä/ posturilor de
lucru;
Propune atribulii si rãspunderi în domeniul securitãtii çi sånãtätii în muncä, ce revin
lucrätorilor, corespunzâtor functiilor exercitate, care se consemneazáîn fiça postului, cu
aprobarea angajatorulu i;

Verifica cunoasterea si aplicarea de cätre toti lucrätorii a mäsurilor preväzute în planul de
prevenire çi protecfie, precum çi a atributiilor çi responsabilitätilor ce le revin în domeniul
securitätii çi sänätåliiîn muncä, stabilite prin fiça postului;
Elaboreaza tematica pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata
pentru fiecare loc de muncä, asigura informarea çi instruirea lucrãtorilor În domeniul
securitälii çi sãnätätiiîn muncã çi verifica cunoaçterea çi aplicarea de cätre lucrätori a
informatiilor prim ite;
Elaboreaza programul de instruire- testare in domeniul SSM la nivelul societatii;
Mentine evidenta meseriilor çi a profesiilor preväzute de legislatia specificä, pentru care
este necesarä autorizarea exercitãrii lor;
Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgentã, precum gi a sistemelor de siguran[ã;
ldentifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din
societate çi intocmeste necesarul de dotare a lucrätorilor cu echipament individualde
protecfie, conform prevederilor Hotärârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele
minime de securitate çi sänåtate pentru utilizarea de cätre lucrätori a echipamentelor
individuale de proteclie la locutde muncä;
Urmareste intretinerea, manipularea çi depozitarea adecvata a echipamentelor
individuale de protec[ie çi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum çiîn celelalte
situa[ii preväzute de Hotärârea Guvernului nr. 1.048/2006;
Participa la cercetarea evenimentelor conform competentelor preväzute la arl.108-177
din Legea 319/2006;
Elaboreaza rapoartele privind accidentele de muncä suferite de lucrätorii din societate, în
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) l¡t. d) din legea 319/2006 si Normele
metodolog ice de aplicare ;

Asigura implementarea si raportarea in privinta realizärii mäsurilor dispuse de cätre
inspectorii de muncã, cu prilejul vizitelor de control çi al cercetärii evenimentelor;
Colaboreaza cu lucrätorii çi/sau reprezentanlii lucrätorilor, serviciile externe de prevenire

çi protec[ie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonärii mäsurilor de prevenire çi
protectie;

2)
3)

1)

2)

3)

4)
5)

6)

11)

12)

7)

8)

e)

10)
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Colaboreaza cu lucrätorii desemnati/ serviciile interne/ serviciile externe ailale altor
angajatori, în situatia în care alti angajatoriîçi desfägoarä activitatea în societate;
Propune clauze privind securitatea çi sãnätatea în muncä la încheierea contractelor de
prestäri de servicii cu al[i angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori sträini;
lntocmeste necesarul de materiale pentru desfäçurarea activitätilor specifice, la nivel de
societate ( Fise de lnstruire in domeniul SSM, materiale de prezentare, instruire, marcare
siatentionare);
Asigura secretariatul comitetuluide securitate çi sänätate în muncå din societate, conform
Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 aprobate prin Hotärârea Guvernului
nr. 142512006.

Gompartiment Mediu
Participa, alaturi de top managementul de mediu la stabilirea obiectivelor, tintelor si a
programelor de mediu;
Efectueaza, dupa caz, instruirea personalului organizatiei privind cerintele de mediu
specifice, cat si in ceea ce priveste un mod de actiune responsabil fata de mediu;
Stabileste programul de monitorizare a indicatorilor de mediu;
Verifica modul de monitorizare a proceselor prin stabilirea si calculul indicatorilor de
mediu, urmarirea indicatorilor furnizati de departamente;
Urmareste rezolvarea neconformitatilor in domeniul mediului;
Efectueaza operatii de manageriere a deseurilor si asigura respectarea cerintelor
legislatiei specifice prin identificarea si codificarea deseurilor, pastrarea evidentei
acestora, urmarirea conditiilor si a modalitatilor de depozitare, cautarea solutiilor de
valorifica re si/sau eliminare;
Verifica intocmirea si pastrarea documentatiei aferente managementului deseurilor,
Asigura pregatirea documentatiei aferente si efectuarea tuturor demersurilor necesare in
vederea obtinerii autorizatiilor si acordurilor legale in domeniul mediului;
Asigura asistenta de specialitate tuturor compartimentelor societatii pentru a fi in
concordanta cu cerintele de mediu;
Actioneaza in spiritul preventiei apariliei incidentelor/accidentelor de mediu çi sä asigure
interventia în situalii de urgen[ä pentru limitarea çi remedierea efectelor asupra mediului si
oamenilor;
lntocmeste raportärile prevazute in autorizatia de mediu si alte situatii solicitate de
institutiile implicate in activitatea de gestionare a deçeurilor;
Mentine legatura cu autoritatile in domeniul mediului (agentia locala de protectia mediului,
garda de mediu, etc.).

Gompartiment Corp Gontrol si Anticoruptie - are urmatoarele atributii
verificarea sesizãrilor primite de conducerea societatii privind orice suspiciune de fraudã çi
repartizate Corpului de Control;
verificarea sesizärilor cu privire la conflictul de interese;
alte verificari specifice conform planului propriu de control;
controlul realizärii investiliilor finan{ate integral sau parlial de la bugetul de stat;
verificarea modului de administrare a patrimoniului societatii;
verifícarea utilizärii fondurilor publice alocate societatii;
verificarea çi constatarea oricäror alte disfunc(ionalitäli în activitatea curentä a societatii. ln

baza unui plan propriu anual de control;

2)

5)
6)

il.3
1)

3)
4)

7)
8)

e)

10)

11)

12)

il.4
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
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8) asigurarea implementarii masurilor specifice antifrauda si anticoruprie, conform legislatiei in
vigoare, coordonarea si monitorizarea actiunilor intreprinse la nivelul compartimentelor si
functiilor societatii;

9) îndeplinirea oricàror alte atribulii stabilite prin acte normative speciale sau prin decizii.
10) veríficarea çi constatarea oricãror alte disfunctionalitäti în activitatea curentå a societatii.

ll.5 Atributiile functiilor din subordinea Directorului General Adjunct
ll.5 1 Directia Productie - este structurata astfel:
11.5.1.1 Serviciul Proiectare Tehnologii
11.5.1.2 Sectia Montaj si lntretinere Aeronave
11.5.1.3 Sectia Struct. Aeronautice si Procese Speciale
11.5.1.4 Atelier Produse Maçinate
11.5.1.5 Birou Pregatire çi Urmãrire Fabricalie
11.5.1 .6 Statie lntretinere Aeronave

11.5.1.1 Serviciul Proiectare - Tehnologii
Activitatea de proiectare - tehnologii in organizatia Avioane Craiova S.A. se desfasoara in
cadrul sectiunii organizatorice evidentiata in organigrama societatii ca Serviciul Proiectare-
Tehnologii.
Tipurile generice de activitati care se desfasoara in cadrul serviciului sunt:
1) Elaborare documentatie tehnicä specificä reparaliei aeronavelor çi echipamentelor

avionabile;
2) Elaborare documentatie de exploatare çi auxiliarä pentru avion si echipamentele

proiectate în cad ru I departamentu lu i;

3) Elaborare conceptii tehnologice specifice produselor fabricate in AVIOANE CRAIOVA
SA;

4) Perfectionarea çi implementarea proiectärii asistate pe calculator, la elaborarea
documentatiei tehnice conform STAS 62691 90 pentru aeronave, produse aeronautice çi
servicii;

5) Definirea çi punerea la dispozitia compartimentelor de executie çi control a pachetului de
documente necesare executärii çi omologärii produsuluí çi stabilirea cerinlelor pentru
realizarea pregätirii de fabricafie;

6) Punerea la dispozi[ia compartimentelor specializate din societate a elementelor primare
de stabilire a prefurilor produselor çi serviciilor executate/prestate;

7) Elaborare de proceduri çi manuale pentru proiectarea çi pentru procesele tehnologice în
vederea desfãçurärii activitäfii in conformitate cu cerinstele sistemului de management al
calitatii implementat;

8) Prestarea de servicii de consulting în domeniul aviatiei çi conexe;
9) Controlul documentatiei tehnice çi documentelor sistemului de management al calitätii

elaborate in cadrul departamentului;
10) Elaborarea programelor proprii de proiectare tehnicä/ tehnologicä;

ln acelasitimp, datorita complexitatii produselor si serviciilor care fac obiectul activitatii societatii,
si implicit complexitatii si specificitatii documentelor tehnice elaborate, pentru a raspunde
cerintelor de mai sus, activítatea de cercetare - dezvoltare se desfasoara in cadrul unor
colective de specialisti, pe domenii.
Acestia elaboreaza documentatia tehnica pe tipuri, conform cerintelor STAS-ului 6269 dar si pe
categorii de produse sau servicii, subansamble, sisteme si instalatii ale aeronavei.
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Activitatile acestor sectiuni sunt definite maijos, conform specificitatii lor

A. Activitatea de Proiectare este structurata pe urmatoarele categorii de subactivitati, cu
lucrarile si etapele specifice

A1
1)

Proiectare Structu ri Aeronave
Lucräri de conceptie a structurii aeronavelor pe baza datelor furnizate de
compartimentele de sisteme gi rezisten[ä, respectiv de colaboratorii externi (În special în
domeniul aviatic);
Proiecte tehnice de executie a structurilor de aeronave echipate complet;
Întocmire teme lucräri;
Calcul de gravimetrie çi centraj;
Acordarea de asisten[ã tehnicä la beneficiar pentru proiectele realizate;
Participare a la analiza çi sol ufiona rea neconform itäfi lor în executia aeronavelor;
Elaborarea de programe de încercäri çi probe;
Elaborarea lactualizarea documentaliei de bazä; definire standard documentatie de
bazá: elaborarea çi aplicarea fiçelor de modificäri;
Participarea la încercarea structurilor la sol çiîn zbor, analiza çi interpretarea
rezultatelor; elaborarea solutiilor de modificare çidezvoltare a produselor pe baza
rezultatelor
Analiza çi solutionarea propunerilor de variante tehnologice;
Participarea la întocmirea çi actualizarea caietelor de sarcini ale aeronavelor;
Prestarea de sevicii de consulting în domeniul structurilor de aeronave;
Elaborarea documentatie de exploatare çi actualizarea acesteia;
Elaborarea documentatiei de certificare çi participarea la certificarea aeronavelor çi
componentelor acestora ;

Elaborarea I actualizarea /gestionarea instruc[iunilor/procedurilor ale sistemului de calitate
proprii;
Elaborare de proceduri de proiectare specifice;
Activitäti de secretariat;
Activitåti de çcolarizare pentru piloti;
Participare la çcolarizarea personalului din departamentul Operational:
Elaborare çi prezentare de cursuride pregãtire profesionalä;
Întocmirea de tematici/ bibliografii/ chestionare pentru atestarea internä a personalului
din atelierele de productie;

Proiectare Sisteme Aeronave
Activitatea de cercetare-proiectare în domeniul sistemelor aeronavelor se desfäçoarä pe

domenii specializate, pentru : sisteme electrice, electronice çi aparate de bord, sisteme
mecano-pneumo hidraulice, instalare motor, armament çi reparatii echipamente;
Proiectantä realizeaza proiecte tehnice pentru sísteme çi echipamente În vederea
introducerii progresului tehnic în domeniile:
Sisteme electro-electronice (de alimentare, de iluminare, comandä çi automatizare\;
Sisteme radio-electronice (de radionavigalie, radiocomunicafie, avertizare de
identificare);
Aparate de bord çi tub Pitot;
Sisteme de acfiona re hidro-pneumatice;

10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)
1e)
20)
21)

A.2
1)

2)

3)
4)

5)
6)
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7) Tren de aterizare;
8) Sisteme de comenzi principale, comenzi motor çi auxiliare;
9) lnstalare sisteme de propulsie;
10) Sisteme de climatizare-presurizare-degivrare-anti-g;
11) Sisteme de combustíbil;
12) Sisteme de oxigen;
13) Sisteme de acroçare.

4.3 Documentare pentru activitatea de reparalie echipamente
1) Elaborarea condifiilor tehnice pentru reparatie;
2) Definirea necesarului de SDV-uri çi stabilirea cerintelor pentru realizarea pregätirii de

fabricatie;
3) Elaborarea documentatiei de execu[ie pentru repara[ie çi a pachetului de documentatiei

tehnologice pentru evaluare stare tehnica (EST), refacere stare tehnica (RST), verificarea
bunei functionari-receptie (VBF) a echipamentelor;

4) Elaborarea nomenclatoruluide piese de schimb pentru reparatie;
5) Elaborarea programului de certificare a reparatiei echipamentului;
6) Certificarea echipamentelor aflate în reparatie:
7) Elaborarea actelor tehnice pentru lucräri nestandardizate sau suplimentare;

1 Elaborarea fiçelor tehnologice accidentale (FTA) pentru reparatie;
2 Elaborarea opisulu¡ FTA specific fiecãrui produs;
3 Asisten[a tehnicã la repararea çiîncercarea echipamentelor;

8) Participare la gcolarizarea personalului din departamentul Operational:
1 Elaborare çi prezentare de cursuri de pregätire profesionalä;
2 Întocmirea de chestionare pentru atestarea internä

4,4
1)

Activitätile de asistenta tehnica si suport pentru fabricarea produsului
Conceplia de echipare a aeronavelor cu sisteme de: comenzi primare, comenzi motor
çi auxiliare, tren de aterizare, combustibil, climatizare-presurizare, oxigen;
Concep[ia echipärii cu sisteme electro-electronice aferente sistemelor mecano-hidraulice,
cu sisteme radio-electronice çi cu aparate de bord, precum çi cu concep[ia integrärii pe
aeronave în conformitate cu temele de definire ale aeronavei;
Stabilirea schemelor cinematice, efectuarea calculelor cinematice çi de dimensionare
pentru comenzi, tren de aterizare, acfionare trape-tren;
Stabilirea schemelor electro-electronice, elaborarea specificatiilor, calculul bilan[ului
energetic, dimensionrea sistemufui electro-energetic, calculul çi dimensionarea
dispozitivelor de siguranlä çi protecfie ale sistemelor de generare çi distribulie;
Stabilirea schemelor de princípiu, eleborarea specificatiilor, dimensionarea sistemelor:
hidraulic, pneumatic, combustibil, climatizare, oxigen;
Definírea componenteipe sistem (echipamente, agregate etc.) çi analiza compatibilitätii lor;
Elaborarea specificatiilor de echipamente, de tipizare a echipärii;
Analiza conditiilor de montaj, interconectare çi interfatare; definirea conceptiilor de
amplasare çi accesibilitate; elaborarea cerinlelor de constructie a structurii în zonele de
instalare a sistemelor;
Analiza condifiilor ergonomice impuse postului de pilotaj gi elaborarea conceptiei de
amenajare çi amplasare a tablourilor de bord;
Elaborarea documentatiei de bazä pentru sisteme;
Întocmirea temelor lucrärilor;
Întocmirea programelor de încercãri çi probe;

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

e)
10)
11)
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16)

17)

18)
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20)
21)
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Acordarea de asistentä tehnicä la beneficiar pentru sistemele proiectate;
Participareala analiza gi solufionarea neconformitätilor în executia sistemelor aeronavelor;
Participarea la încercarea çiomologarea sistemelor la solgiîn zbor, analiza çi interpretarea
rezultatelor, elaborarea soluliilor de modificare çi dezvoltare pe baza rezultatelor;
Analiza gi solutionarea propunerilor tehnologice;
Analiza sistemelor în scopul dezvoltärii, optimizärii, modificärii sau transformärii lor;
elaborarea concepfiei de introducere a variantelor rezultate, de integrare în ansamblul
aeronavei;
Elaborarea specifica[iilor pentru modernizãri de echipamente gi echipare în vederea
dezvoltärii sistemului, respectiv avionului;
Analiza çi testarea specificatiilor de sisteme gi echipamente în condifiile integrårii
echipamentelor în sistem çiîn ansamblul aeronavei;
Participarea la întocmirea çi actualizarea caietelor de sarcini ale aeronavelor;
Prestarea de servicii de consulting în domeniul specific.
Acordarea de asistentä compartimentului documentatie de exploatare în întocmirea çi
actualiza rea acestei documentalii ;

Participarea la întocmirea, actualizarea gi analizarea caietelor de sarcini pentru
echipamente çi sisteme;

22)

B. Activitatea de dezvoltare - consta in activitatide elaborare a documentatiei tehnologice si
acopera urmatoarele domenii, cu lucrarile si etapele specifice:
8.1 Tehnologie de fabricatie si reparatie structuri aeronave si produse industriale:
1) Definirea etapelor de realizare a unei conceplii tehnologice pentru fabrica[ie produs:

a) Studiul documentatieitehnice (norme, standarde, specificatii ) si de constructie ;

b) Stabilirea de variante çi procese tehnologice çi de fabrica[ie;
c) Studiu tehnico-economic comparativ al variantelor;
d) Stabilirea organizärii nomenclatorului tehnologic;
e) Elaborarea listei de dotäri majore;
f) Elaborare propunere de amplasare flux tehnologic;
g) Proiectarea liniilor tehnologice de produs;
h) Definirea necesarului de SDVG-uri, utilaje çi linii tehnologice çi stabilirea cerintefor

pentru realizarea pregãtirii de fabrica[ie.
2) Activitä$ de proiectare tehnologicä pentru fabricalie produs:

a) Elaborarea diagramei de flux tehnologic a produselor;
b) Elaborarea nomenclatorului tehnologic;
c) Elaborarea documentatiei tehnologice pentru structuri
d) Elaborarea documentatieitehnologice pentru produse chimice sitehnologii

neconventionale
e) Elaborarea documentatiei tehnologice pentru sudura
f) Elaborarea documentatiei tehnologice pentru componentele uzinate mecanic.
g) Adaptarea documentatiei tehnologice la cerintele beneficiarului intern çi extern în

urma FM elaborate de proiectant
h) Activitati de proiectare/tehnologizare pentru S.D.V.-urile utilizate la fabricatie :

1 Gabarite çi dispozitive de asamblare;
2 Dispozitive de sudurä;
3 Dispozitive de gãurire, alezare,lamare;
4 Dispozitive de pozifionare piese sau subansamble în cadrul operatiilor de

asamblare
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5 Etaloane de reglaj;
6 Mastere;
7 Atrape;
I Dispozitive de lipiri structuri metalice çi structuri executate prin tehnologii

neconven[ionale.
9 Dispozitive de verificare si control ;

i) Proiectarea proceselortehnologice:

! Elaborarea/actualizarea documenta[iei de definire a proceselor si
procedeelor tehnolog ice;

Z Întocmirea documentaliei necesare pentru aducerea proceselor/ procedeelor

la nivelul condiliilor impuse prin normä în vederea autorizãrii

I Elaborarea documenta[iei de certificare/autorizare specifice;

4 Elaborarea liniilor tehnologice.
3) Defìnirea/ actualizarea/ adaptarea çi punerea la dispozitia departamentului Operational çi

adepartamentului Calitate a pachetului de documenta[ie tehnologicä, în vederea
execufiei çi certificärii produsului pentru procese çi produse, dupä cum urmeazä:

1 Documentatia tehnologicä pentru structurä.
2 Documentalia tehnologicä pentru procese chimice çi tehnologii

neconven[ionale;
3 Documentatia tehnologicä pentru sudurä;
4 Documentalia tehnologicä pentru componente prelucrate mecanic.

4) Certificarea produselor aflate în fabricalie:
lDocumentalia de certifïcare, prezentarea çi sustinerea produselor 9i a

tehnologiilor;
2 Asistenfa tehnicä la fabricarea çiîncercarea produsului;
3 Modificäri çi definitiväri a documenta[iei tehnologice dupä executarea

certificärii
5) Activitãli de elaborare documentatie tehnologicä pentru reparatie structuri aeronave:

a) Elabórare documentalie tehnologicä pentru lucrärile de reparatii structuri
aeronave aparute in urma triajului.

6) Alte activitäti:
a) Elaborarea/actualizarea normelor interne çi a instruc[iunilor/procedurilor proprii;

b) Deblocarea produselor neconforme:
1 Participarea la analiza blocajelor pe fluxul de fabricatie çi rezolvarea reclamatiilor çi

sesizärilor asupra calitälii produsului, datoratä unor cauze neconforme;
c) Anchetare FM:

Elaborare pachet documentalie tehnologicä: pentru aeronavele aflate pe flux
si intocmirea Buletinelor Service pentru aeronavele aflate in exploatare.

d) Autorizarea subfurnizorilor de materiale aeronautice din tarä:
Participarea în comisiile de certificare a respectivelor materiale având în vedere
respectarea normelor aeronautice impuse prin caietul de sarcini al produsului.

e) Asistenta tehnicä la executarea produselor aeronautice pentru:
1 Respectarea concepliei tehnologice de fabricatie;
2 Respectarea documentaliei tehnologice çi a procedurilor opera[ionale.

0 Analize tehnnico-economice având labazä proiectultehnic sau un document
echivalent, precum gi cereri de oferta transmise de biroul marketing cu Fisa de
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ancheta.
g) Fundamentarea tehnicã a dotårilor cu utilaje çi linii tehnologice noi pentru

dezvoltarea societålii;
h) Elaborarea de studii çi proiecte tehnologice de organizare a fabricatiei;
i) Protec[ia muncii çi PSI pentru procesele tehnologice speciale:

1 lntocmire instrucfiuni specifice;
2 Efectuare instructiuni specifice activitatii pentru protectia muncii çi PSl.

j) Participare la çcolarizarea personalului din departamentul Operational:
1 Elaborare çi prezentare de cursuride pregätire profesionalä;
ã Întocmirea'de chestionare pentru atestarea inteinã;

8.2 Tehnologie pentru Echipare, Fabricatie/ Reparatie Sisteme Aeronave
1) Studiul documentafieitehnice (norme, standare, caiete de sarcini etc.) si de

constructie ;

a) Stabilirea de variante gi procese tehnologice çi de fabricatie;
b) Studiu tehnico-economic comparativ al variantelor;
c) Stabilirea organizärii nomenclatorului tehnologic;
d) Elaborarea listei de dotäri majore;
e) Elaborare propunere de amplasare flux tehnologic;
0 Proiectarea liniilor tehnologice de produs;
g) Definirea necesarului de SDVG-uri, utilaje çi linii tehnologice çi stabilirea cerinlelor

pentru realizarea pregätirii de fabricatie.
2) Definirea etapelor de realizare a unei conceptii tehnologice pentru repara[ie produs:

a ) Studiu legislatie care reglementeazã activitatea;
b )Studiul documenta[iei de bazä çi de exploatare;
c )Stabilirea de variante tehnologice de reparatie;
d)Elaborarea listei de dotäri majore;

3) Activitäti de elaborare documentatie tehnologicä pentru fabricatie produs:
a) Elaborarea diagramei de flux tehnologic a produselor;
b) Elaborarea nomenclatorului tehnologic;
c) Definireal actualizarealadaptarea çi punerea la dispozitia Serviciului lnspectie de

Siguranta si Serviciului Management Calitate-Laboratoare a pachetului de
documentatie tehnologicä, în vederea execuliei çi certificãrii produsului pentru

echiparea avionului;
d) Adaptarea documentatieitehnologice la cerinlele beneficiarului intern çiextern în

baza fiselor de modificare elaborate de proiectant .

e)Certificarea produselor aflate în fabricatie:
1 Documentatia de certificare, prezentarea çi sustinerea produselor çi a

tehnologiilor;
2 Asistenta tehnicä la fabricarea giîncercarea produsului;
3 Modificäri çi definitiväri a documentatieitehnologice dupã executarea certificärii.

f) Pro iectarea proceselor/ procedee lor teh nolog ice:
l Elaborarea/actualizarea documentatiei de definire a proceselor/ procedeelor

tehnologice;
2 Întocmirea documenta[iei necesare pentru aducerea proceselor/ procedeelor la

nivelul conditiilor impuse prin norme în vederea autorizãrii;
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4 Elaborarea documenta[iei de certificare/autorizare specifice;
4) Activitälide proiectare tehnologicä pentru reparatie sisteme aeronave:

a)Elaborarea condi[iilor tehnice pentru reparafie;
b)Elaborarea pachetului documenta[iei tehnologice pentru Revizie Majora a

aeronavelor;
c)Elaborarea nomenclatoruluide piese de schimb pentru reparafie;
d)Elaborarea documentatiei tehnice pentru lucräri suplimentare;

1 Elaborarea fiçelor tehnologice suplimentare (accidentale -FTA) pentru repara[ie;
2 Elaborarea opisului FTA specific fiecärui produs;

e) Elaborarea programului de certificare a reparaliei produsului;
f) Certifìcarea produselor aflate în reparafie:

1 Documentafia de certificare, prezentarea çi sus[inerea produselor çi a
tehnologiilor

2 Asistenfa tehnicä la repararea çiîncercarea produsului.
5) Alte activitäfi:

a) Elaborarea I aclualizarea normelor interne çi a instructiunilor/ procedurilor proprii;
b) Deblocarea produselor neconforme:
c) Participarea la analiza blocajelor pe fluxul de fabrica[ie çi rezolvarea reclamatiilor çi

sesizãrilor asupra calitälii produsului, datoratã unor cauze neconforme;
d) Anchetare Fise de Modificare in documentatia tehnica;
e) Elaborare pachet documentafie tehnologicä in vederea intocmirii Buletinelor

Service;
0 Asistenfa tehnicä la executarea/repararea produselor aeronautice pentru:

1 Respectarea conceptiei tehnologice de fabricatie/ reparatie;
2 Respectarea documenta[iei tehnologice çi a procedurilor operafionale.

g) Fundamentarea tehnicä a dotãrilor cu utilaje gi liniitehnologice noi pentru
dezvoltarea societälii ;

h) Fundamentarea tehnicä a dotärilor cu utilaje çi linii tehnologice noi pentru
dezvoltarea societätii ;

i) Elaborarea de studii çi proiecte tehnologice de organizare a fabricafiei;

11.5.'a.2 Sectia Montaj si lntretinere Aeronave are competente si atributii in:
1) Executia pieselor si subansamblelor electrice / electronice necesare unei aeronave;
2) Executia reperelor din amestecuri de cauciuc;
3) Dezechiparea / echiparea aeronavelor;
4) Reparatia pieselor / subansamblelor / ansamblelor mecanice ale aeronavelor;
5) Reparatia pieselor / subansamblelor / ansamblelor electrice ale aeronavelor;
6) Reparatia echipamentelor mecanice ale aeronavelor;
7) Reparatia echipamentelor electrice / electronice ale aeronavelor;
8) Reparatia echipamentelor speciale (sisteme de salvare, lacate, etc.) ale aeronavelor;
9) Reparatia lrevizia / intretinerea aeronavelor;
10)Efectuarea testelor / probelor functionale, la sol, ale aeronavelor, inclusiv autorizarea pentru

rulaj si zbor,
1 1)Gestionarea utilajelor, SDV-urilor si celorlalte mijloace fixe specifice propriei activitati;
1 2)Gestionarea documentelor elaborate / primite;
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11.5.1.3 Sectia Structuri Aeronautice gi Procese Speciale are competente si atributii in:
1) Executia pieselor din tabla prin procedee omologate;
2) Executia pieselor si subansamblelor din materiale nemetalice;
3) Executia de tratamente termice / termochimice;
4) Executia subansamblelor de structura metalica prin asamblari demontabile / nedemontabile

(inclusiv prin sudura);
5) Asamblarea pieselor din tabla si sau masinate si a subansamblelor de structura, in scopul

realizarii de ansamble mari de structura;
6) Reparatia subansamblelor si ansamblelor de structura, prin inlocuirea pieselor si/ sau prin alte

procedee indicate in manualele de reparatii ale produselor;
7) Executia protectiei de suprafata si a vopsirii pieselor, subansamblelor, echipamentelor,

aeronavelor, etc;
8) Neutralizarea substantelor nocive folosite in procesul de realizare a protectiilor de suprafata;
9) Gestionarea utilajelor, sdv-urilor si celorlalte mijloace fixe specifice propriei activitati;
10)Gestionarea documentelor elaborate / primite;
11)Mentinerea ordinei si curateniei in zonele in care isi desfasoara activitatea si in zonele

repartizate.

11.5.1.4 Atelierul Produse Masinate are competente si atributii in:
1) Executia pieselor metalice / nemetalice prin prelucrari mecanice si prin electroeroziune, cu

fir, etc. (cu diferite destinatii);
2) Executia subansamblelor si ansamblelor formate din piese obtinute prin prelucrare mecanica,

prin asamblari demontabile / nedemontabile (inclusiv prin sudura);
3) Executía de echipamente sicomponente ale acestora destinate domeniului aereonautic sialtor

domenii;
4) .Reparatia echipamentelor mecanice ale aeronavelor;
5) Executia de scule dispositive siverificatoare de diferite dimensiuni si avand diferite destinatii;
6) Gestionarea utitajelor, sdv-urilor si celorlalte mijloace fixe specifice propriei activitati;
7) Ascutirea sculelor.

11.5.1.5 Biroul Pregatire si Urmarire Fabricatie are competente si atributii in:

1) Ordonarea, deschiderea/inchiderea si tinerea evidentei comenzilor interne de
fabricatie/reparatie prod u se;

2) Lansarea documentatiei de executie a produselor/serviciilor, primite de la
compartimentele de inginerie, care nu sunt in nomenclatorul de produse/servicii al
societatii;

3) Tiparirea, verificarea si lansarea documentatiei de executie a produselor/serviciilor care
sunt in nomenclatorul de produse/serviciial societatii;

4) lntocmirea bonurilor de consum/restituire pentru componentele necesare la realizarea
prod uselor/serviciilor lansate in executie;

5) lntocmirea bonurilor de manopera pentru produselor/serviciilor executate;
6) Elaborarea laciualizarea graficelor de realizare a produselor/serviciilor lansate in executie,

functie de prevederile contractelor/comenzilor si a capacitatii de productie;
7) Elaborarea solicitarilor pentru componentele necesare la realizarea produselor/serviciilor

lansate in executie, supunerea spre aprobare si difuzarea la compartimentul cu
responsabilitati in achizitia de produse/servicii;
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Elaborarea si actualizarea planului fizic lunar pe compartimente (ateliere/sectii) de
productie si pe intreg departamentul operational, supunerea spre aprobare si distribuirea

lui la compartimentele (ateliere/sectii) de productie;
Monitoriza realanaliza stadiului productiei si elaborarea rapoartelor lunare cu volumul de
productie (militara/civila) realizat;
Propunerea de masuri pentru rezolvarea eventualelor blocaje de productie;

Calculul gradului de incarcare a capacitatiide productie;

Gestionaiea dotarilor/mijloacelor fixe, din cadrul compartimentului, specifice propriei

activitati;
Organizarea primirea, depozitarea siconservarea fãrä pierderi sidegradäri a materialelor,
proluselor, pieselor, echipamentelor, si ambalajelor, cu respectarea cerintelor din

specificaliile tehnice pentru depozitare çi din normele pentru prevenirea incendiilor;
Verificarea documentelor de însolire çi a cantitäfilor de materiale primite;

Eliberarea la timp a materialelor, în concordan!ä cu graficele de executie si normele de

consum specific;
Actualizarea físelor de evidenta cu cantitatile si valorile materialelor din

depozitele/gestiunile din cadrul compartimentului;
Organizarea si gestionarea rebuturilor primite din procesul de fabricatie;
Urmarirea, gestionarea, recuperarea çi restituirea ambalajelor în conformitate cu

prevederile legale;
Gestionarea documentelor specifice activitatii pe perioada de timp stabilita pentru

pastrare.

e)

10)
11)
12',)

13)

14)
15)

1e)

16)

7)
8)

1

1

11.5.1.6 Statia de lntretinere Aeronave
Personalul statiei de intretinere aeronave (de conducere si de excutie)

1) Executa lucrari de intretinere pentru aeronave civile la standardul cerut de PART 145 ;

Zi Asigurä toate resursele necesare pentru a realiza lucrärile de întrelinere în conformitate cu

reglemetarea PART 145 , pentru a sustine autorizarea organizatiei;
3) Súbiþçte çi promoveazä Politica de siguran!ä çi calitate declaratä in domeniul intretinerii;

4) Evalueåza competenta intregului personal alorganizatiei, conform cerintelor PART 145;

S¡ StaUiteçte un sistem de calitate independent pentru a monitoriza conformarea' 
Organi2aliei de intretinere cu reglementãrile EASA çi pentru a asigura cä întrelinerea

este executatä conform reglementärilor aplicabile;
6) Defineçte si implementeaza principiile de factor uman în cadrul organizatiei;

Z) lmplementeazå un program de audit pentru a verifica la intervale regulate conformarea cu' 
procedurile de întrelinere aprobate pentru fiecare tip de aeronavä/ componentä întretinutä;

8) Asigurä rezolvarea tuturor neconformitatilor identificate si previne scädere a standardului de

calitate impus;
g) Asigura emiterea certificatelor de punere in serviciu pentru aeronave
tb) nsigura emiterea autorizaliilor de certificare pentru personalul de certificare çi pentru

'autorizarea 
personalului de certificare categ. C si a personalului suport categoria 81 çi 82 (si

prelungirea acestora;
11)'Asigura întocmirea manualelor si a proceduritor asociate pentru utilizare În cadrul

'orgãnizaliei, 
precum çi a amendamentelor acestora pentru conformarea lor cu Part 145 çi

amendamentele la Part 145;
12)Asigura transmiterea manualelor si a procedurilor asociate pentru aprobare la MCR;
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13) Evalueazáfurnizorii de componente noi sau folosite, materiale etc., din punct de

vedere al calitätii si cerintelor specifice;
14) Efectueaza análiza defectelor, pentru aeronavele aflate în întretinere, astfelîncât orice

tenOinla adversä sä fie descoperitä din timp çi sä fie tratatä prompt çi corespunzätor;

15) Asigura evaluarea subcontractorilor si monitorizatea men[ineriiconformärii acestora cu

cerin[ele Part 145 pe durata contractului cu AVIoANE CRAIOVA;
16) Efeciueaza evaluarea serviciilor specialistilor externi de care are nevoie organizatia in

efectuarea intretinerii ;

17) lnformeazã operatorii aeronavelor întrelinute, AACR çi/sau alte autoritä[i aeronautice, dacä

este cazti, precum çi subcontractorii/furnizorii, despre situaliile care afecteazä starea de

navigabilitaie sau déspre diminuarea siguranlei aeronautice la aeronavele întretinute;

18) Asigurä cä AVIOANE CRATOVA dispune de datele referitoare la reglementäri çi cerinte de

navigabilitate emise de AACR çi, dupä caz, de alte autoritäti;
1g)Asigura ca toata activitatea de iñtrelinere care trebuie efectuatä in hangar, plus orice

' 
remediere de defecte facutã in timpul intrelinerii de baza, este efectuatã conform standardelor

de proiectare si calitate specifìcate;
20)Räspunde de executarea corespunzatoare çi certificarea tuturor lucrärilor de între[inere

'cerute 
de operatori /beneficiariîn conformitate cu comanda lansatä çi cu procedurile

aprobate din MOE;
21)Se asigurä cä organiza[ia dispune de:

- facilitäli corespunzätoare pentru lucrärile planificate;
- birouri çi dotare de birou corespunzätoare pentru managementul lucrärilor planificate;

- condiliide mediu corespunzãtoare pentru lucrärile asumate ;

- facilitå1i de depozitare pentru piese, scule, echipamente çi materiale ;

- suficieñt personal competent pentru a planifica, executa, supraveghea, inspecta çi
certifica lucrärile ce trebuie executate;

11.5.2 Directia Economica - este structurata astfel
11.5.2.1 Serviciul Financiar - Contabilitate
11.5.2.2 Serviciu I Comercial

11.5.2.1 Serviciul Financiar -Contabilitate
1) Asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de contabilitate a sociatatii

in cónformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82t 1991cu modificarile si completarile

2)
ulterioare;
Raspunde de efectuarea corecta, cronologica si sistematica a inregistrarii in contabilitate

a operatiilor privind gestiunea unitatii patrimoniale in conformitate cu OMFP 180212014'

cu modificarile si completarile ulterioare;
Exercita controlulfinanciar preventiv si organizeaza efectuarea lui in cadrul sociatatii;

Executã lucräri de contabilitate internä de gestiune;
Stabileçte costurile planificate pentru produclia internã pebaza specificaliilor de manoperä

çi materiale;
ôrganizeaza si pastreaza evidenta imobilizarilor corporale, necorporale si financiare;

Orlanizeaza evidenta sintetica si analitica a gestiunilor de stocuri de materiale, produse

f¡nite, productie in curs de executie, ambalaje, marfuri, materiale de natura obiectelor de

inventär, materialelor aflate la terti, materialelor primate pentru prelucrarede la terti si a
celor in custodie;

3)
4)
5)

6)
7)
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8) Organizeaza si urmareste evidenta depunerilor si incasarilor de numerar in sidin conturile

e)
10)

de disponibil si casa societatii, in lei si in valuta;
Organizeaza evidenta analitica a furnizorilor si clientilor;
Asigura intocmirea lunara a balantei de verificare a socitatii si raspunde de datele inscrise
in aceasta;
Furnizeazâ datele necesare pentru activitatea de analizä economicä;
Urmareste respectarea intocmai a dispozitiilor referitoare la exercitarea controlului
financiar- preventiv;
RepartÍzeazå çiînregistreazä cheltuielile efectuate într-o perioadä, pe ateliere, pe grupe de
comenzi interne lansate çi pe articole de calculatie;
Analizeazá comenzile deschise, din punct de vedere alîncadräriiÎn cheltuielile planificate;
Închide pe baza notelor de predare çi actelor de receptie comenzile, înregistrând diferentele
favorabile fa!ã de costul efectiv sau antecalculat;
Stabileçte coeficientul de repartizare a cheltuielilor generale ale societãtii ;

Exercita controlul financiar preventiv çi propune modul de organizare al acestuia în cadrul
societatii ;

Rãspunde de respectarea legislafieiîn domeniu de cätre tot personalul serviciului;
Asigurã întocmirea, circulatia çi pästrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrårilor în contabilitate;
Participa la organizarea siefectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
si capitalurilor proprii, urmarind inregistrarea operative a rezultatelor acesteia;
Urmareste respectarea intocmai a dispozitiilor referitoare la organizarea çi exercitarea
controlulu i financiar preventiv;
Participa la organizarea si implementarea sistemului informational in cadrul societatii;
Asigurä întocmirea lunarä a balanlei de gestiune pe ateliere si la nivelul societatii;
Organizeazä gi räspunde de trecerea pe cheltuieli a unor elemente patrimoniale, urmärind
evidenta analiticä gi sinteticã a acestora;
Urmareste si inregistreaza datoriile fata de bugetul consolidate al statului si bugetul local,
conform legislatiei in vigoare;
Organizeaza si urmareste inregistrarea drepturilor de personal, a debitorilor si creditorilor
diversi;
lntocmeste si raspunde pentru situatiile financiare anuale si semestriale, bilant si cont de
profit si pierdere, date informative si situatia imobilizarilor;
Colaboreaza cu compartimentele implicate pentru elaborarea conceptelor organizarii
productiei, urmarind folosirea rationala a capacitatilor si suprafetelor de productie .

Elaboreaza impreuna cu toate compartimentele din structura organizatorica a societatii
BVC si supune spre aprobare organelor abilitate AGA si CA.
lntocmeste si transmite diverse situatii curente si cu caracte accidental, la solicitarea
Ministerului Economiei, Ministerului Finantelor Publice, MinisteruluiApararii Nationale etc;

11)
12)

13)

14)
15)

18)
1e)

20)

21)

22)
23)
24)

25)

26)

27)

28)

2e)

30)

11.5.2.2 Servic i u I Comerc ial
1) Fundamenteazá necesarut de aprovizionat în functie de solicitãrile sectoarelor de

activitate în vederea realizärii programelor de fabricatie/ reparatie;
2\ Ffectueazaaprovizionarea, conform graficelorstabílite;
3) Întocmeçte normele de stoc ale materialelor, mijloacelor circulante, pieselor de schimb,

obiectelor de inventar;
4) Rezotvä cererile de sulplimentäri, renuntãri sau anulãri pentru aprovízionare;
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Pästreazä permanent legätura cu furnizorii de materiale, echipamente, în vederea
respectãrii termenelor de livrare prioritãtilor çi modului de livrare;
lntocmeste si actualizeaza "Lista furnizorilor acceptati" pentru produse si servicii si o
difuzeaza compa rti mente lo r i nte resate ;

Jine evidenla prelurilor de aprovizionare, întocmeçte listele de pre[uri ;

Propune çi ia mäsuri pentru reducerea cheltuielilor de aprovizionare prin identificarea de
furnizori care sa indeplineasca cerintele;
Efectueaza evaluarea/ reevaluarea si selectia furnizorilor
lnitiaza cererea, obtine aprobarile si aprovizioneaza produse care necesita derogare
inainte de fabricatie
Solicita, prin comenzile de aprovizionare documentele de caliate, garantie, etalonare sau
specificatii de mediu si SSM (inclusiv fìse tehnice de securitate);
Avizeaza contractele, comenzile de aprovizionare si contractele de vanzare;
Avizeazá plata facturilor pentru marfurile primite çi recepfionate;
Räspunde de respectarea disciplinei contractuale în ceea ce priveçte sortimentele,
calitatea, termenele de livrare, aplicä dupã caz furnizorilor penalizärile preväzute de lege,

respectiv în actele contractuale;
Asigurä preîntâmpinarea formärii stocurilor färä miçcare çi miçcare lentä, respectiv
introducerea lor în circuitul economic;
Face parte din comisiile de analiza a neconformitatilor pentru produsele neconforme cu

cauze de aprovizionare si face toate demersurile pentru tratarea produselor conform
deciziei comisiei ( returnare la furnizor, acceptare ca atare) precum si implementarea
actiunitor corective propuse de comisia de analiza a neconformitatilor;
Efectueaza ancheta ofertelor pentru clientii societatii, din punct de vedere al cerintelor
privind termenele si costurile de aprovizionare;
Asigurä pregätirea loturilor de produse de expediat catre clienti, ambalajele, si

organizarea transportului, dupa caz;
la masuri pentru reîntâmpinarea formãrii de stocuri mari de produse finite;
la mäsuri pentru rezolvarea litigiilor cu beneficiarii;
lnformeaza clientii privind deteriorarea "materialului clientului", livrat de acesta pentru

incorporarea sau montarea pe produsele sale;
Urmäregte derularea contractelor;
Räspunde de livrarea la termen a produselor/ serviciilor, si de initierea/ incheierea de acte
aditionale la contracte in functie de cerinte;
Deschide registre de evidentä contracte/ comenzi;
Întocmeçte situalia co ntracte lor/ comenzilor în deru lare ;

Efectueaza ancheta contractului si a actelor aditionale, conform proceduirilor interne

lntocmeçte situalia producliei marfä vândute çiîncasate pe semestre (situatia vânzärilor);
Elaboreaza Dispozitia de lansare in fabricatie, in urma comenzilor/ contractelor incheiate;

Obtine Autorizatia de Export, licente de import si de export de la ANCEX;
lntocmeste înregisträrile privind cantitatea, calitatea çi clasificarea materialelor,
echipamentelor, normalizatelor; completeaza registrul de evidenlä pentru produsele

carantinate;
Expediazä produsele numai însofite de declaratiile de conformitate emise de
compartimentul I nspectia Calitätii;
Rezolvä, împreunä cu alte compartimente, reclamaliile referitoare la calitate, ambalare,

termene de livrare, privind produsele fabricate;

e)
10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

24)
25)
26)
27)
28)
2s)
30)

19
20
21

22
23

31)

32)
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Emite facturile pentru produsele livrate, în vederea Încasärii în timp çi legal a valorii

märfurilor;
Întocmeçte situalia contractelor/ comenzilor în derulare;
Asigura iegatura-societatii cu Biroulvamal, intocmeste documentele de import si export;

naipunOele elaborarea si implementarea sistemului de control intern al exporturilor;

Stabileste obiectivele si strategiile piatä;
Elaboreaza studiile de Piatä;
Asigura intocmirea çi redactarea oferte;
Asilura gestionareã relaliilor cu mediul extern, mass-media (vizite, participarea la târguri,

expozitii, seminarii etc.)
Gestioneaza cererile de ofertã;
Asigura intocmirea çi realizarea materialelor de publicitate.

Traásmite Chestionârele pentru monitorizarea satisfactiei clientilor si urmareste obtinerea

raspunsurilor;
Mentine legatura cu potentialii clienti pana la incheierea contractului;
RealizareJde achiziiii publice cu finantare de la bugetul statului, precum si toate

activitatile care decurg din acestea;
46) Asigurarea comunicarii, pJprobleme tehnice cu furnizorii de echipamente/utilaje ce fac

obiectul achizitiilor publice cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat;

47) Urmarirea si actualizarea informatiilor de pe site-ul societatii (www.a.cv.ro);

¿ai tntocmirea raportarilor lunare pentru importurile din societate (INTRASTAT)

ll.S.3 Directia Operationata- asigura desfasurarea urmatoarelor tipuri de activitati:

11.5.3.1 Atelierul Suport Logistic are competente si atributii in:

1) planificarea verificarilor /leviziilor / reparatiilor la mijloacele fixe din patrimoniul societatii;

2i proiectarea / elaborarea si gestionarea documentatiei tehnice si tehnologice necesare

executarii lucrarilor de veificare I revizii / reparatii la mijloacele fixe din patrimoniul

societatii;
3) Deschiderea / inchiderea si tinerea evidentei comenzilor interne de reparatie mijloace fixe;

4) lntocmirea bonurilor de consum / restituire pentru componentele necesare la realizarea

reparatiei mijloacelor fixe;
5) lntocmirea bonúrilor de manopera pentru reparatiile miloacelor fìxe executate;

Oi ftaUorarea solicitarilor pentru componentele necesare la realizarea reparatiilor planificate

/neplanificate, supunerea spre aprobare si difuzarea la compartimentul cu responsabilitati

in achizitia de bunuri si servicii;
7) Realizarea verificarilor / reviziilor / reparatiilor planificate la mijloacele fixe din patrimoniul

societatii;
B) Realizarea reparatiilor accidentale la mijloacele fixe din patrimoniul societatii;
gi Monitorizarea / analiza stadiului reparatiei si elaborarea rapoartelor corespunzatoare;

1b)Realizarea de studii de prefezabilitate / fezabilitate si/ sau caiete de sarcini pentru achizitia de

bunuri si servicii necesare in societate (dotari cu utilaje / instalatii, modernizari infrastructura,

etc.);
1 1 )Realizarea evidentei mijloacelor fixe;
tZ)nsigurarea comunicarii, pe probleme tehnice, cu furnizorii de utilitati;

13)Reálizarea de investitii de mica / medie dimensiune / amploare; 
-

l4iGestionarea utilajelor, SDV-urilor si celorlalte mijloace fixe specifice propriei activitati;
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15)lnregistreaza reparatiile la fiecare autovehicul in parte si ve rifÏca corectitudinea reparatiei;

16)Emite sigestioneaza foile de parcurs pentru fieca re autoveh icul;
17)Emite si inregistreaza bonurile de consum pentru activitatile de transPort;

1 8)lntocmeste fisa activitatilor zilnice pentru autovehicule;
19)Urmareste utilizarea eficient a parcului auto alAvioane Craiova SA prin analiza consumuluide

combustibil si lubrifianti;

11.5.3.2 Compartiment Tehnologii lnformatice
1) Dezvoltarea gi perfectionarea produselor software/ aplicaliilor din cadrul societälii;

2) Mentenanla produselor hardware ;

3) Proiectarea, administrarea gi monitorizarca infrastructurii de relea care sä ofere acces

utilizatorilor autorizali la resursele informalionale ale societãlii ;

4) Depanarea gi înläturarea rapidä a disfunclionalitälilor serviciilor lT la nivel hardware 9i

software;
5) Salvarea 9i gestionarea datelor critice în format electronic;
6) Furnizarea de suport de specialitate utilizatorilor legitimi ai infrastructurii lT;

7) Auditarea 9i monitorizarea permanenta a secur¡tälii lT 9i respectarea legilorîn vigoare;

8) Propunerea, validarea gi urmarirea realizarii de achizilii la produsele lT;

9) Formularea, validarea gi supunerea spre aprobare catre conducerea societälii a tuturor
procedurilor care definesc cadrulde administrare 9i utilizare a infrastructurii lT;

10) lnstruirea utilizatorilor în privinla securitälii datelor pentru prevenirea breselor 9i

incidentelor de securitate in domeniul lT.

11.5.3.3 Secretariat general
1. lnregistreaza documentele primite si transmise din/in interiorul societatii ;

2. lntoðmeste si tine evidenta ordinelor de deplasare pentru salariatii societatii;

3. lntocmeste si tine evidenta deciziilor directorului general ;

4. Primeste / transmite documente documente prin fax' e-mail ;

S. Constituie unitati arhivistice pentru deciziile directorului general si registrele specifice

secretariatului genera¡ conform LegiiArhivelor Nationale nr. 16/1996 ;

6. Opereaza pe calculator toate lucrarile solicitate de catre conducerea societatii

11.5.3.4 Compartiment Paza Pompieri
Paza
1. Monitorizare intrare/ieçire în/din incinta societälii a salariatilor Av¡oane Craiova S.4., pe

poarta numärul 1 , numâi pe bazã de legitimalie de serviciu, vizatâ la zi, , dupä urmätorul

program:
t.t.t pLntru personalul care deserveçte locurile de muncä cu durata de lucru de 6 ore:

1.1.1.1 Schimbul I ( OSoo * 14oo);

a) lntrarea - pânä la orele 08oo;

b) leçirea - începând cu orele 1400.

1.i.2 Pentru personalul care deserveçte locurile de muncã cu durata de lucru de 8 ore:

1.1.2.1 Schimbul I ( OSoo * 1600);

a) lntrarea - pânä la orele OSoo;

b) leçirea - începând cu orele 1600.

1.1.3 Pentru personalul caredeservegte locurile de muncä cu durata de lucru de 12ore:
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1.1.3.1 Schimbul I ( 08oo * 20oo);

a) lntrarea - pânä la orele 08oo;

b) leçirea - începând cu orele 2000.

1.2 Permite intrareaiieçirea în/din incinta societätii a salarialilor Avioane Craiova S.4., pe poarta
nr. 1, în timpul programului de lucru, numai pe bazä de:

a) Bilet de voie;
b) Delegatie;
c) Ordin de serviciu permanent pentru aprovizionare;
d) Tabele aprobate de cãtre directorul opera[ional;
e) Legitimalie specialã;
f) Legitimatie de liberã trecere.

1.3 Permite intrarea/ieçirea în/din incinta societãlii a salaria[ilor Avioane Craiova S.4., pe poarta
nr. 1, în afara orelor de program çi în zilele nelucrãtoare, numai cu aprobarea Directorului
General:

1.4 Permite intrarea în incinta societätii a salariatilor Avioane Craiova S.4., afla[i în liberele
legale (C.O., C.F.S., C.M., îngrijire copil pânä la la doi ani, libere de turä) pentru rezolvarea
unor probleme cu caracter personal (adeverinte, C.A.R, Sindicat), în zilele lucrãtoare, între

orele 0800 * 1600, numai pebazâde legitima[ie de serviciu, consemnând în registrul de
evidentã:

a) Numele çi prenumele salariatului;
b) Numãrul matricol;
c) Locul unde se deplaseazä;
d) Motivul inträriiîn societate;
e) Ora çi minutul intrãrii/ieçirii.

2. Monitorizare intrare/ieçire în/din incinta societätii a salariatilor U.M.0251212 çi C.R.M. pe

baza legitima[iei de serviciu.
3. Monitorizare acces în incinta societãtii a elevilor çi studen[ilor care au primit aprobarea

conducerii sä facã practica în cadrul societätii, numai cu însotitor de la compartimentul la

care fac practica, dupä efectuarea instructajului de protectia muncii.
Accesul se face numai pe bazä de:
a) Legitimatii speciale;
b) Tabel nominal.

4. Monitorizare acces în incinta societä[ii a persoanelor care vin pentru audien[e, dupã ce
acestea au fost înscrise pe listele de audiente la Serviciul Resurse Umane-Salarizare ,

numaiînsotite de persoane desemnate de conducere.
Accesul se face numai pe bazä de:
a) Carte de identitate;
b) Bilet de intrare.

5. Monitorizre acces în incinta societätii a delegafiilor de la societätile çi institutiile din tarä care
solicitã acces la Avioane Craiova S.4., executând în ordine urmätoarele opera[ii:
a) Se intereseazä de unde vine delegatul (solicitând delegafia de serviciu) çi de

compartimentul solicitat de acesta;
b) Anun!ã telefonic compartimentul unde urmeazä sã ajungä delegatul, (numele delegatului

i unitatea de unde vine), solicitând un salariat pentru însotirea delegatului;
scrie În registrul pentru delegali datele necesare de pe cartea de identitate sau paçaport
i delegalia de serviciu, precum çi compartimentul solicitat çi numele însotitorului;

c)
s
ln

ç
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d) Primegte de la însofitor biletul de intrare çtampilat çi semnat
compartiment çi elibereazâ ecusonul de delegat, verificând

de cätre çeful de
ca acesta sä fie purtat la loc

vizibil;
e) La plecarea delegatului, primeçte ecusonul de la delegat çi elibereazã carlea de identitate

sau paçaportul;
f) în cazuiîn care delegatul va trebui sä intre în societate cu mijloc auto, transport marfä,

procede azã ca mai èus, pânä în momentul primirii biletului de acces în societate, pe care
va fi specificat "Cu auto", dupä care va proceda corespunzätor instructiunilor de acces

autovehicule în incinta societãfii.
G. Monitorizare acces în incinta societälii a delegalilor care solicitä accesul la U.M. 0251212,

executând în ordine urmätoarele operatii:
a)Sunã la interior 200, se recomandä, comunicã numele delegatului, institulia de unde vine

gi solicitä un salariat pentru Însotirea delegatului;
b¡ Éâna la sosirea însolitorului, salariat al U.M. 0251212, solicitä delegatului cartea de

identitate, sau paçaóortul, înscrie datele necesare în registrul pentru delegali, fäcând

mentiunea "Pentru U.M. 0251212" ;

c) La sósirea însofitorului, elibereazä delegatului ecusonul cu inscriptia "Delegat U.M.

0251212", verificând ca acesta sä fie purtat la loc vizibil;
d) La plecarea delegatului, primeçte ecusonulde la delegat çi elibereazä cartea de identitate

sau paçaportul.
7. Monitorizaré acces persoane oficiale importante, organelor legale de control, organelor de

presä, radio çiteleviziune, numai dupã anunlarea çi obtinerea aprobärii conducerii societätii,

care desm neazã un delegat însolitor instruit cu privire la traseul çi scopul intrãrii.

8 .Monitorizare accesul cetälenilor sträini sau a persoanelor cu dublä cetä[enie numa¡ cu

aprobarea Directorului Geneial çi numaiînsolite de salariafi desemnati specialacestuiscop.
9. Monitorizare accesul autovehiculelor în incinta societä[ii, dupä cum urmeazä:
permite accesul în incinta societälii, färä aprobarea conducerii societätii, a urmätoarelor mijloace

auto:
a) Autoturism Director GeneralAvioane Craiova S.A.;
b) Autoturism Comandant U.M. 0251 2lZ Craiova;
c) Autovehicule transport persoane ale Avioane Craiova S'4.;
d) Autovehicule transport persoane ale U.M. O2512lZ Craiova.

lg.Monitorizare accesul autovehiculelor transport marfä si autovehicule din dotarea formatiei

de pompieri, politie salvare, posta speciale în incinta societätii, executând urmätoarele operatii:'a) 
Înregistreazâîn registrul auto intrarea autovehiculelor de transport marfä ale Avioane' 
Craióva S.A. çi U.M. 0251 2lZ Craiova, dupä o verificare minutioasä a mijlocului de

transport a märfii çi a documentelor de însofire;
b) Înregistreazäîn registrul auto ieçirea autovehiculelor de transport marfä ale Avioane' 

Craióva S.A. çi U.lr¡. OZS1 2tZ Craiova, dupä o verificare minu[ioasã a mijlocului de

transport a märfii çi a documentelor de însotire;
c) Dacã existä detegã1i care urmeazã sä intre în societate cu mijloace auto, permite accesul

acestora, numaiin þrezenla însolitorului compartimentului solicitat, în baza biletuluide

intrare în societate, çtampilat gi semnat de cätre çeful de compartiment la care urmeazä

sä ajungä delegatul,-pe care va fi specificat "Cu auto"; accesul este permis numaiîn

urmà efectuärii controlului mijlocului auto çi al documentelor Însolitoare;
d) Permite accesul autovehiculelor de transport marfä, ale firmelor care În baza unor

contracte, executä lucräriîn societate, numai înbaza unuitabel aprobat de conducerea
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societäliiAvioane Craiova S.A. çiîn urma efectuãrii controlului autovehiculului çi al

documentelor înso[itoare ;

e) În cazul constatärii unor nereguli, (neconcordantä între ceea ce se aflä în autovehicul çi
ceea ce se aflä specificat în documente), nu permite accesul mijlocului auto çi
informeazä imediat çeful Atelirului Suport Logistic.

l l.Asigura controlul autovehiculelor, bagajelor çi corporal, nepermitând scoaterea de bunuri
ale societäfii färä documente legale.;
l2.Asigura controlul in vederea evitatii introducerii in societate : de märfuri pentru

valorifiðarea acestora în societate, de bãuturi alcoolice în societate 9i nici accesul
persoanelor aflate sub influenla alcoolului, cu aparate de fotografiat sau filmat, decät în

condi[ii legale çi cu aprobarea conducerii societãtii
13. Aéiguia Supravegherea în permanenfä monitorul care preia imaginile transmise de cätre

camerele de luat vedèri. Nu este permisä din nici-un motiv, läsarea färä supraveghere a

monitorului çi a anexelor acestuia.
Pompieri
1) Participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la

nivelul Avioane Craiova SA;
2) Verifica modul de aplicare a normelor de aparare impotriva incendiilor;
3i Propune includerea in bugetul societatiia fondurilor necesare organizarii activitatii de

aparare impotriva incendiilor, dotari cu mijloace tehnice si echipamente de protectie

specifice;
4) lndruma si controleaza activitatea de instruire in domeniul apararii impotriva incendiilor;

5) Prezinta conducerii semestrial sau de cate ori este necesar, raportul de evaluare a

capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
6) Acorda sprijìn si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de

urgenta in indeplinirea atributiilor;
7) Executa exercitii de evacuare a personalului si antrenamente ale serviciului privat pentru

situatii de urgenta;
8) Elaboreaia programul de instruire- testare in domeniul SU la nivelul societatii;
g) Evidenla meseriilor çi a profesiilor preväzute de legislatia specificä, pentru care este

necesarä autorizarea exercitãrii lor;
10) Verifica existenta, starea de intretinere si utilizare a mijloacelor tehnice P.S.l.

(stingatoare, hidranti interiori si exteriori);'11)Verifica 
modul de respectare a interdictiei fumatutui si a utilizarii echipamentelor electrice

din dotarea locurilor de munca;
12)Reglementeaza utilizarea focului deschis in incinta societatii;
13) Regfementeaza fumatul in incinta societatii;
14)ln caz de incendii/ situatii de urgenta :

- asigura inreruperea alimentarii cu energie electrica si gaze naturale;
- anunta conducerea societatii si serviciile profesioniste ale lnspectoratului pentru

Situatii de urgenta:
- alerleaza echipa de interventii in situatii de urgenta, constituita la locul de munca si

asigura evacuarea oamenilor din zonele afectate;
- ia masuri pentru evacuarea oamenilor si a bunurilor;
1S) Elaboreaza documentele/ instructiunile specifice pentru instruirea in domeniul SU la

locurile de munca.
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11.5.4 DepartamentCalitate'asigura desfasurarea urmatoarelor tipuri de activitati:

11.5.4.1 Serviciul Management Calitate- Gontrol lntern Manage rial - asigura desfasurarea

urmatoarelor tipuri de activitati:
11.5.4.1.1 Management Calitate - Control lntern Managerial 

-1) Actioneazã in vederea documentarii, mentinerii si imbunatatirii Sistemului de

Management al Calitatíi adoptat in conformitate cu Politica referitoare la calitate aprobata

de catre Directorul General;
2) lntocmeste lactualizeaza procedurile de sistem (cod PC) si procedurile operationale (cod

pO) specifice activitatii proprii si le supune analizarii, avizarii si aprobarii de catre functiile

stabilite;
3) Analizeaza si avizeaza procedurile si instructiunile SMC, intocmite de catre alte

1)

compartimente, inclusiv reviziile acestora;
lntocmeste, revizuieste si actualizeaza Manualul Calitatii ori de cite ori este necesar;

Elaboreaza si implementeaza Programul anual de audituri interne la nivelul organizatiei;

Evalueaza, prin audituri interne planificate, inopinate sau la decizia Directorului General,

pentru a determina dacä sistemul de management al calitälii este conform cu cerintele,

äste implementat çi menfinut eficace in toate sectoarele de activitate din societate;

ldentifica eventuale neconformitati si urmareste modul de rezolvare al acestora de catre

compartimentele implicate ;

Cooidoneaza activitati si initiaza masuri in conformitate cu hotararile Directorului General

si ale Reprezentantului Managementului pentru certificarea/autorizarea societatiide catre

organisme abilitate sau clienti.
Asìgura consultanta si asistenta tehnica pentru programele de instruire si atestare pe

post, conform cerintelor procedurilor SMC.
boordoneazä, instruieçte çiîndrumä personalul care participä la elaborarea
documentelor care defineéc/ fundamenteazä sistemul de management al calitätii;

Urmareste indeplinirea actiunilor corective stabilite de comisia de analiza a

neconformitatilor;
participa in comisiile de omologare a produselor si in comisia pentru inspectia primului

articol;
Asiguia secretariatul pentru sedintele de analiza efectuate de management, in domeniul

managementulu i calitatii;
Asigura gestiunea documentatiei SMC in original;
Asi[ura ã¡futarea si retragerea in regim controlat a documentelor SMC, elaborate in

cadrul serviciului;
Asigura activitatea de secretariat tehnic a Comisiei de monitorizare, coordonare si

indiumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemuluide control intern

managerial;
Asiguia gestiunea documentatiei sistemului de control intern managerial, in original;

Asilura ã¡fuzarea si retragerea in regim controlat a documentelor sistemuluide control

intern managerial.

11.5.4.1 .2Laboratoare Fizico- Chimice, lncercari mecanice, NDT si Metrologie

Laboratoare Fizico Chimice, lncercari mecanice si NDT

Efectueaza incercari si determinari, in conformitate cu cerintelor aplicabile si dotarea

laboratoarelor, pe produse sau epruvete;

7)

8)

e)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)
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rminari pe Produse sau epruvete , conform cerintelor

instructiu nilor / standardelor impuse prin documentatia tehnologica, la calificarea

proceselor speciale;'lvlentin 
inregistrari in conformitate cu cerintele documentelor SMC si a altor reglementari

specifice;
Verifica incadrarea in termenele de verificare metrologica a echipamentelor de masurare

si monitorizare utilizate;

Elaboreaza documente SMC specifice activitatii laboratoarelor;
Acorda, la cerere, asistenta de specialitate in cadrul activitatilor societatii din domeniul de

competenta;
Asigura respectarea cerintelor legale si reglementate aplicabile in cadrul laboratoarelor;

Elafiorare proceduri/ instructiuni interne aferente activitatilor proprii si a celor pentru

controlul parametrilor proceselor speciale.

111.5.4.1 .3 Metrologie
Asigura trasabilitaiea mäsurätorilor prin raportare la referin[e stabilite (etaloane nalionale)

si cólaborarea cu laboratoare de metrologie autorizate çi/sau acreditate;

lntroduce si mentine un sistem unic de etãlonare/verificare metrologica in societate;

lntocmeste documentele pentru evidenta resurselor de masurare si monitorizare pe baza

cerintelor din documentatia SMC;
Asigura transmiterea unitä(ilor de mäsurä prin operaliunitehnice de etalonare çi/sau

ueri-fi."r" metrologicä a milloacelor de mäsurare din domeniile pentru care are

capabilitate;
Asìgura colaborarea cu laboratoare de metrologie autorizate çi/sau acreditate pentru

resursele de monitorizare si masurare verificate în exterior;

Analizeaza si avizeaza, din punct de vedere metrologic, cerintele de dotare cu resurse de

masu ra re si m o n ito rizar e a p rocese lo r/activitati lo r;

Face propuneri pentru dotaiea laboratoarelor cu resurse de masurare si monitorizare,

etaloane si echipament metrologic auxiliar;
Repartizeaza si redistribuie resursele de masurare si monitorizare în functie de cerintele

tehnologice;
Controleaza utilizarea corecta a resurselor de masurare si monitorizare de catre

personalul de executie/ fabricatie;
Verifica respectarea normelor tehnice de metrologie la proiectarea mijloacelor de

masurare cu destinatie restrinsa;
Asigura verificarea parametrilor echipamentelor din cadrul proceselor speciale, pentru

..tã 
"r. 

capabilitate, in conformitate cu cerintele procedurilor SMC;
pastreaza evidenta tuturor resurselor de masurare si monitorizare din societate;

Asigura gestiunea resurselor de masurare si monitorizare aflate în stare de disponibilitate

si a celor in stare de conservare'

3)

4)

5)
6)

7)
8)

11.5.4.2 Seruiciu I I nspectie Calitate
1) Asigura controlul interfazic si final la reperele, componentele, sistemele si aeronavele

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)

11)

12)
13)

2)
fabricate;
Asigura controlul interfazic si final pentru

1 Echipamente si sisteme ale avionului
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2 Subansamble de armament;
3 Rezervoare flexibile
4 Probe la sol;
5 Materii prime, materiale si echipamente in receptie;

0 SDV-uri;
7 Scule speciale;
I Produse pentru terti;

Q Utilaje de aerodrom
3) Ãsigurarea efectuärii tuturor inspecfiilor calitäfii produselor conform cerinlelor /' 

proãedurilor çi asigurarea cä înregisträrile corespunzätoare sunt completate adecvat çi cä

sunt conform procedurilor;
4) Asigurarea cä toate echipamentele, dispozitivele çi mijloacele.de-inspectie 9iîncercare

folol¡e sunt în perioada de valabilitate a verificärilor çi/sau calibrärilor periodice;

5) lnitiaza rapoarte de neconformitate pentru neconformitatile identificate in orice zona a
societatii;

6) Verifìca reglajul gabaritelor si intocmeste documentatia de control;

7) lnitierea ¡.aÞoârt"tor de neconformitate in urma reclamatiilor primite de la clienti si intruneste

comisia de rezolvare a acestora;
B) lnitierea çi urmärirea segregärii çi carantinärii produselor neconforme;
gi participa in comisiile dJomologare a produselor si in comisia pentru inspectia primului

articol;
10) lntocmeste dosarulde istoric al documentatiei de insotire pentru avionul IAR 99;

11) Arhiveaza dosarele de istoric ale avioanelor;
12i Asigura arhivarea documentelor de istoric a procesärilor çi inspecliilor calitäfii, conform

procedurilor în vigoare çi cerintelor clientului;
13) Þarticipa la receplia aviônului éi a produselor aeronautice de catre RSC si beneficiar;

14) Asigura documentele care Însotesc produsele la livrare;

1Si Asigura mentinerea si imbunátatirea cerintele sistemului de management al calitatii

implementat;
16) Asìgura respectarea cerintelor de trasabilitate pentru produsele / serviciile executate

11.5.5 Serviciul Resurse Umane - Salarizare - asigura desfasurarea urmatoarelor tipuri de

activitati:
Planificarea gi utilizarea resurselor umane:

. pune îñ aplicare mäsurile privind strategia de conducere çi utilizare a personalului:

. asigurä necesarul de personal pe meserii, funcfii, specialitäti, competente, grad de

cali-ficare çi repartizarea acestora pe structurile organizatorice ale unitätii;

¡ reâliZ€azä redistribuirea între structuri a personalului excedentar;
r urffiär€çte corelalia între structurile de personal çi numär de posturi, niveluri salariale çi

propune mäsuri corespu nzätoare;
. uilnãreçte structura veniturilor salariale, fondul de salarii rezultat din contractele

individuale de muncå çi transmite analize la Directia Economica în vederea elaborãrii

Bugetului de Venituri çi Cheltuieli.
Rec rutaréa, setectiona rea, a n gajarea, i nte g ra rea pe rsonal u I u i :

r orgâ¡iZ ea.ä sistemul/procedurile de recrutare-selectie a personalului;

. asigura procesele de recrutare, selectie si angajare de personal ;

. urmäreçte punerea în aplicare a preveclerilor legale, a procedurilor stabilite çi a

prevederilor din Contractul Colectiv de Muncä;
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. urmäreçte respectarea cerinlelor de studii/alte ce rinle specifice stabilite pentru ocuparea
posturilor;

. asigurã stabilirea/reglementarea raporturilor juridice de muncã dintre societate çi
personalul angajat, á drepturilor çi obligaliilor create în raporturile de muncã'

Stabilirea, administlarea gi gestionarea raporturilor juridice de muncä ale salariatilor cu

societatea:
r orgârìiZeazã çi gestioneazã raporturile de muncä între unitate çi salariati;
. urmäreçte reépectarea prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea,

suspendarea çi încetarea raporturilor de muncã;
. orgànizeazä sistemul de documente ce se întocmeçte, transmiterea acestora în sistemul

infãrmafional al unitãlii çi arhivarea lor (dosarele salariafilor cu documentele individuale
privind raporturile de muncä, etc.);

o morito rizeazá respectarea normelor çi regulilor de prezen!ä, a programului de lucru

conform Regulamentului lntern;
. urmäreçte îñtocmirea documentelor privind abaterile disciplinare, conform legii.

r orgârìizêaza si coordoneaza procesul de evaluare a performantelo¡ profesionale ale

salariatilor, conform procedurii sistemului de management al calitatii;
. organizeaza si coordoneaza programele de pregatire profesionala ale personalului ;

. asigura elaborarea planului anual de formare profesiona si pefectionare;

o initiaza si coordoneaza programele instruire si atestare pe post ale salariatilor, conform

cerintelor proced urilor interne;
. coordoneaza activitatile de autorizare a personalului pentru domeniile/ meseriile care

necesita autorizare (lSClR, control nedistructiv, macaragii, sudori, metrologi, etc)'

Motivarea, salarizarea çi promovarea personalului:
. asigurå aplicarea prevederilor legale, a contractului colectiv de muncä privind sistemul de

salarizare din unitate;
. as¡gura intocmirea documentelor pentru veniturile salariale realizate: statele de plata

peñtru salarii, concedii de odihna, concedii medicale, concedii exceptionale, prime si

ajutoare materiale si transmiterea datelor centralizate catre Directia Economica si Biroul

Pregatirea si Urmarirea Fabricatiei;
Arhiva Generala
- asigura organizarea arhivei generale a Avioane Craiova SA in conformitate cu prevederile

legii nr.1 6/1 996, actualizata.
- gestioneaza documentele din arhiva, asigurand pastrarea corespunzatoare.

11.5.6 Compartiment Structura de Securitate si Documente Clasificate
Atributii generale:

1) primestJ/ inregistreaza / distribuie documentele clasificate , pe baza rezolutiei scrise a

directorului general;
2) preda/ priméste, pe baza de tichet, mapele cu documente clasificate aflate asupra

personàlului, verifica integritatea sigiliilor si clarifica situatia mapelor care nu au fost

napoiate la sfarsitul programului; mãpeb se pastreaza numai in cadrul compartimentului

documente clasificate;
3) Claseaza in dosare si scade din evidenta documentele rezolvate;

4l Gestioneaza arhiva cu documente clasificate a societatii, in conformitate cu prevederile

tegislatiei in vigoare si a instructiunilor aplicabile;
S) Elãboreaza si supune aprobarii conducerii normele interne privind protectia informatiilor

clasificate;
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6) lntocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avtzant

institutiilor abilitate, urmareste implementarea acestuia si mon itorizeaza aplicarea

normelor de protectie a informatiilor clasificate;
Coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate;
Asigura interfata cu institutiile abilitate;
lnformeaza conducerea societatii privind vulnerabilitatea si riscurile existente in sistemul

de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri de inlaturare a acestora;

Acorda sprijin reprezentantilor autorizali ai institutiilor abilitate, pe linia verificarii
persoanelor care au acces la informatii clasificate;
brganizeaza activitatea de instruire specifica a persoanelor care au acces la informatii

clasificate;
Mentine/ actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de

acces;
lntocmeste I aclualizeaza listele de informatii clasificate elaborate sau pastrate de

societate, pe clase si niveluri de secretizare;
prezinta conducatorului societatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si

locurilor cu importanta deosebita pentr protectia informatiilor clasificate din sfera de

responsabilitate, cu sprijinul institutiilor abilitate, dupa caz;

15) Efectueaza controale privind modul de aplicare a masurilor legate de protectia

informatiilor clasificate.
Atributii specifice pentru documente clasificate
1) primeste documentele clasificate sau neclasificate, sosite pe adresa societatiisi verifica

integritatea sigiliilor/ stampilelor si a ambalajelor in care acestea au fost impachetate;

2) lnregistiaza documentele primate sau elaborate de personalul societatii si le prezinta

Directorului societatii ( inlocuitorului legal), dupa care, pe baza rezolutiei inscrise de

acesta, le preda persoanelor carora le-au fost repartizate, pe baza semnaturii in registrele

de evidenta;
3) lnregistreaza, impacheteaza, sigileaza si preda organelor desemnate documentele

destinate expedierii;
4) Distribuie documentele clasificate pe baza rezolutiei inscrise pe acestea persoanelor

destinatare, numai daca acestea se regasesc pe Lista cu personalul propriu care detine

certificate de securitate/ autorizatie de acces, pe niveluri de clasificare, intocmita de seful

structurii de securitate;
5) preda/ primeste pe baza de tichet, mapele tip cu documente clasificate aflate asupra' personalului, verifica integritatea sigiliilor si clarifica situatia mapelor care nu au fost

inapoiate la terminarea piogramului; mapele se pastreaza numai in cadrul C.D.C.;

6) Claseaza in dosare si scade din evidenta documentele rezolvate;
Zi f¡ne evidenta arhivei cu documente clasificate a societatii si indeplineste atributiile prevazute

in instructiunile arhiistice in vigoare;
g) personalul compartimetului participa periodic la programul de pregatire si la convocarile de

specialitate organizate de institutiile/ organizatiile cu competenta in domeniu.

Atributii specifice pentru structura de securitate
1) Elaboreaza si supune aprobarii conducerii societatii normele interne privind protectia

informatiilor clasificate, potrivit legii;
Z) lntocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii

institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;

3) Coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele

acesteia;
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4) Asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile

privitoare la protectia informatiilor clas ificate, potrivit legii;

5) Monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clas ificate si

modul de resPectare a acesteia;
6) Consiliaza condúcerea societatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea

informatii lor clasificate ;

7) lnformeaza conducerea societatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de

protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
g) Acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, conform competentelor legale,
- ' pentru vêrificärea persoanelor pentru care care se solicita accesul la informatii clasificate;
g) Organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii

clasificate;
10)Asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de

acces la informatii clasificate;
1 1)Actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitatesi a autorizatiilor de acces;

1zj tntocmeste si actualizeaza listele de informatii clasificate elaborate sau pastrate de

societate, pe clase si niveluri de secretizare;
13)prezinta conducatorului societatii propuneri privind stabilitatea obiectivelor, sectoarelor si

locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de

responsabilitatesi dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;

14)Efectue aza, cu aprobarea conducerii societatii, controale privind modul de aplicare a

masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate.

Att.27 Structu ra decizio nalä
1) Nivelul conducerii strategice este reprezentat de cätre:

' Adunarea generalä a aclionarilor (AGA)
- Consiliul de administrafie (CA)
- Directorul General

2) Nivelul conducerii executive - condusa de directorul general çi formata din:

- DirectorulGeneralAdjunct;
- Directorul Economic;
- Director Directia Productie;
- Director OPerational

3) Nivelul conducerii tehnice este reprezentat de conducatorii de servicii, ateliere, birouri

si compartimente func[ionale, subordonati conducerii executive reprezentate in

Organigrama Societatii.

cAP.11 DISPOZITII FINALE
Art.2gAprobarea çi modificarea Regulamentului de Organizare 9i Functionare

1) R'egulameniul de Organizare çi runclionare se aprobã prin hotarârea Consiliului de' 
Administrafie, inbazápropunérii si fuhdamentarii intocmite de directorul general'

2) Modificärilé în Regrlamentul de Organizare çi Funclionar9.p9t interveni datoritä

modificärii legisla!ìei, structurii organizatorice, a sistemului informational, etc.

CAP.12 ANEXE
r) ANEXA 1 - Normativul de constituire çi ierarhizare a compartimentelor din structura
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organizatoricä
2l ANEXA 2 - Organigrama organizatiei

Anexa 1 çiAnexa 2 fac parte integranta din Regulamentul de Organizare si Funcfionare.
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ANEXA 1

NORMATIVUL DE CONSTITUIRE Sl IERARHIZARE A
COMPART I MENTELOR DI N STRUCTU RA ORGAN IZATORICA

cAP. 1 GENERALITATI

1) Functiunile din cadrul structurii organizatorice sunt constituite prin gruparea sub o

coordonare unicä çi directä a unui numãr de posturiîn care se desfaçoarä proiecte si

activitãfi conexe, sþecifice atribuliilor uneifunclii sau unei componente a acesteia.

2) prin aplicarea criteriilor de la punctul 3) pentru constituirea diviziunilor/ subdiviziunilor

organizatorice, se înlocuieçte criteriul numärului de posturi cu un set de criterii analitice

caie fac posiOita oblinerea unei mai mari flexibilitäliîn organiz.area 9i dimensionarea mai

eficientä a resurselór umane çi implicit a costurilor pe care le implicä gestionarea

acestora.

Criterii de constituire si ierarhizare:
a. Rolulfuncliilorexercitate, dependentdeprioritäfileorganizatiei;
b. Aportulîn âocumentarea, implementarea çi imbunatatirea sistemelor de

rrn"g"rent în conformitate cu Obiectivele Generale si Declarafia conducerii privind

politica în domeniul calitälii;
c. Gradul de implicare în gestionarea eficientä a resurselor existente pentru

realizarea obiectivelor genera le ;

d. Nivelul - strategic, tãctic sau operalional - de exercitare a atribu[iilor în cadrul

structu rii decizionale;
e. Nivelul ierarhic delinut în cadrul structurii informalionale, dete-rminat de volumul de

informafii prelucrat, giadul de sintetizare si caracterul acestor informatii;

f. Nivelul de autoritãte delegate corelat cu gradul de independentä în organizarea çi

conducerea activitälilor specifice unei functii;
g. Complexitatea tehnicå / profesionalä implicatä de natura atributiilor de bazä ale

compartimentului;
h. Grad'ul de risc çi de responsabilitate materialä asumat prin îndeplinirea atributiilor de

bazä.

3)
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CAP. 2 IERARHIZAREA COMPARTI MENTELOR DIN STRUCTUR,A ORGANIZATORICA A
AVIOANE CRAIOVA SA

Nivelurile de subordonare gi forma de organizare a functiunilor din structura organizatoricä

l. Directii/ Departamente / Compartimente coordonate de Directorul General

Nivel 1

- Directorul General Adjunct

Nivel 7
-Compartiment Corp Control si Anticoruptie
-Compartiment Control Financiar de Gestiune
-Compartiment Protectia Muncii
-Compartiment Mediu

ll.Direcfii / Departamente / Gompartimente coordonate de Directorul General Adjunct

Nivel 2
- Directia de Productie
- Directia Operationala
- Directia Economica

Nivelul 3
-Departament Calitate

Nivel4
-Serviciu Resurse Umane - Salarizare

Nivel 7
-serviciul Structura de Securitate si Documente Clasificate

lll.servicii / Ateliere / Gompartimente coordonate de Directorul de Productie

Nivel 4
-Serviciul Proiectare- Teh nolog ii
- Sectie Montaj si lntretinere Aeronave
- Sectie StructuriAeronautice çi Procese Speciale

Nivel 5
-Atelier Produse Masinate
-Statie lntretinere lntretinere Aeronave

Nivel 6
-Birou Pregatire çi Urmãrire Fabricatie

lV. Compartimente coordonate de Managerul pentru lntretinere
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Nivel 6
- Sector de lntretinere Aeronave

Nivel 7
- Compartiment Tehnic

V.Servicii coordonate de Directorul Economic
Nivel 4

-Serviciu Financiar - Contabilitate
- Serviciu Comercial

Vl.Compartimente coordonate de $eful Serviciului Comercial
Nivel 7

-Compartiment Achizitii
-Compartiment I nvestitii
-Compariment Pazä- PomPieri

Vll. Compartimente coordonate Ateliere / Compartimente coordonate de Directorul
Operafional
Nivel 5

- Atelier Suport - Logistic

NivelT
- Compartiment Tehnolog ii I nformatice
- Compartiment Paza - PomPieri
- Secretariat General

Vltl. Servicii coordonate de $eful Departamentului Calitate

Nivelul 4
-Serviciul lnspectie de Calitate
-Serviciul Management Calitate - Control lntern Managerial

CAP.3 CONSTITUIREA COMPARTIMENTELOR
1) Colectivuleste un subcompartiment tehnic, economic sau administrativ constitiut ca urmare

a necesitålii ca un numär redus de posturi, cu activitate unitara, coordonate metodologic

de un spe-cialist. Colectivul poate fi sudordonat direct unei functiuni aflate pe un nivel

ierarhic sau poate fi inclus intr-o functiune cu activitäli complexe.
2) Formalia de lucru este un compartiment de produclie constituit dintr-un numär variabil

de muncitori direct sau indirect productivi çi condusä de un maistru.

3) Echipa este un compartiment de produclie inferior numeric formatiei de lucru çi condus

de cätre un membru al säu cu apiitudini de lider profesional çi comportamental, desemnat

ca çef de echipä. Echipa poate fi subordonatä direct çefului functiunii din care face parte

sau inclusä într-o formatie de lucru condusä de un maistru.
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