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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

TITAN POWER S.A. este o societate pe acțiuni și a fost înființată prin asocierea Societății de 

Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (67,30% din acțiuni) și Societatea Electrocentrale Grup S.A. 

(32,70% din acțiuni). 

TITAN POWER S.A. este o societate administrată în sistem unitar, având sediul social în București, 

STR.Grigore Alexandrescu, nr. 9, et.4, sector 2, România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului 

Comerțului în data de 20.03.2019 sub numărul J40/3730/2019. 

Obiectul principal de activitate al societății este cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Actul Constitutiv, Societatea Titan Power S.A. poate 

desfăşura complementar şi alte activităţi secundare, respectiv: 

- Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 3514; 

- Furnizarea de abur şi aer condiţionat – Cod CAEN 3530; 

- Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN 7022; 

- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  - Cod CAEN 6820 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA SOCIETĂȚII TITAN POWER S.A. 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR este organul suprem de conducere al Societății 

care decide asupra activității sale și care stabilește politica economică și comercială a Societății. Adunările 

generale sunt ordinare sau extraordinare. 

Adunarea Generală Ordinară are în principal următoarele atribuții:   

• discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale după consultarea rapoartelor consiliului 

de administraţie și ale auditorului financiar; 

• aprobă distribuirea profitului şi fixează dividendele; 

• alege membrii consiliului de administraţie şi auditorul financiar şi îi revocă din funcţie; 

• stabileşte nivelul remuneraţiilor membrilor consiliului de administraţie, a auditorului financiar 

pentru exerciţiul financiar curent; 

• se pronunţă asupra gestiunii, evaluează performanţele membrilor consiliului de administraţie şi îi 

descarcă de răspundere; 
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• hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, după caz, 

pentru pagube pricinuite Societăţii;  

• aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de afaceri pentru exerciţiul financiar următor; 

• hotărăşte în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuţiilor sale legale, cu condiţia ca 

astfel de probleme să se afle pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.  

 

Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuții: 

• schimbarea formei juridice a Societăţii; 

• mutarea sediului Societăţii; 

• schimbarea obiectului de activitate a Societăţii; 

• înfiinţarea sau desfiinţarea unor filiale si/sau sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau 

alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; 

• majorarea capitalului social al Societăţii; 

• reducerea capitalului social al Societăţii; 

• aprobă modificarea actului constitutiv al societății; 

• orice operațiune, conform Actului Constitutiv; 

• decide cu privire la scutirea administratorilor sau a directorilor executivi de obligația de ne-

concurență; 

• aprobă orice tranzacție cu societăți afiliate ; 

• aprobă angajarea în orice tranzacții derivative sau tranzacționarea cu instrumente derivate (ex. la 

termen, conversii, opțiuni etc.); 

• aprobă strategia de dezvoltare, planul financiar și bugetul Societății; 

• aprobă contractarea de facilități de finanțare (împrumuturi și credite) și asumarea de obligații (de 

ex. garanții, fideiusiuni, orice alte datorii de natură financiară), precum și solicitarea de garanții de la terți 

(de exemplu, bănci) în favoarea Societății; 

• aprobă acordarea de împrumuturi și credite indiferent de scopul și scadența acestora;  

• aprobă plasamente în fonduri de investiții, acțiuni, obligațiuni sau alte produse financiare, în 

măsura în care scopul acestora este de a optimiza randamentul investițiilor sau a acoperirii angajamentelor 

în curs legate de pensii, plăților compensatorii sau a altor angajamente sociale indiferent de sumă; 

• aprobă planul de investiții al Societății; 

• aproba achiziționarea și/sau înființarea de societăți și/sau de participații în societăți, indiferent de 

valoarea capitalului social/prețului acelora, cu respectarea limitărilor impuse de lege; 
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• aprobă intrarea și/sau ieșirea din asocieri în participațiune sau alte parteneriate, indiferent de 

valoarea angajamentului Societății aferent acestora cu respectarea limitărilor impuse de lege; 

• aprobă vânzarea de participații în societăți, indiferent de prețul sau valoarea netă a activelor; 

• evenimentele comparabile (incluzând, dar fără a se limita la transferuri de active sau transferuri de 

întreprinderi având legătură cu activele și sau activitatea Societății) sunt de asemenea supuse cerințelor 

de aprobare. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, „evenimente comparabile" se referă la orice eveniment 

ce presupune un transfer de valori către Societate sau din Societate; 

• aprobă orice transfer al unei activități a Societății către o societate parte a grupului; 

• aprobă vânzarea, închirierea în calitate de locator, dispunerea în orice fel și crearea de sarcini 

asupra activelor conform legii; 

• aprobă încheierea de contracte pentru constituirea de drepturi de uzufruct și de superficie sau de 

alte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în beneficiul unor terțe părți asupra bunurilor Societății; 

• aprobă încheierea de contracte de achiziție, vânzare sau dispunerea în orice fel sau crearea de 

sarcini asupra imobilelor Societății; 

• aprobă încheierea de contracte de locațiune, de închiriere și de leasing, precum și a contractelor 

pentru constituirea de drepturi de uzufruct sau de alte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate și 

posesia de bunuri intangibile (de ex. mărci, licențe etc.); 

• aprobă rapoartele organelor statutare conform dispozițiilor legale în vigoare; 

• dizolvarea anticipată a Societăţii; 

• conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta; 

• conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 

• emisiunea de obligaţiuni; 

• aprobă valoarea minimă a sumei asigurate și valoarea maximă a primei de asigurare pentru asig-

urarea de răspundere civilă a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a directorilor 

executivi; 

• orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare conform legii. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: 

• aprobă structura organizatorică, grila de salarizare şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Societății; 

• numește și revocă directorul general;  
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• încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să 

constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societății cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, 

conform legii; 

• aprobă delegările de competenţă pentru directorul general în vederea executării operaţiunilor 

Societății; 

• aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă directorului general al 

Societății, conform Anexei nr. 1; 

• supune anual adunării generale a acţionarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanţul 

contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societății pe anul în curs; 

• convoacă adunarea generală a acţionarilor ; 

• avizează nivelul de contractare a împrumuturilor curente, a creditelor comerciale și înaintează 

către adunarea generală a acționarilor în vederea aprobării; 

• stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 

• aprobă documentele cu caracter de norme şi regulamentele care reglementează activităţile proprii; 

•  stabileşte strategia de marketing și de vânzări; 

• stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a 

acţionarilor, modificări în structura acestuia, conform legii; 

•  negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general, aprobă forma finală 

a contractului colectiv de muncă;  

• avizează participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane 

juridice sau fizice din ţară; 

•  rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor și de lege. 

DIRECTORUL GENERAL 

 Directorul general reprezintă Societatea în raporturile cu terții și este numit de către Consiliului 

de Administrație. Societatea va suporta costurile asigurării de răspundere profesională a Directorului 

general. 

Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: 

• aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de către consiliul de  administraţie; 
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• angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; 

• propune structura de personal, grila de salarizare în vederea aprobării de către consiliul de 

administrație; 

• numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor și/sau 

punctelor de lucru, cu informarea consiliului de administratie; 

• participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul 

de administraţie; 

• negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; 

• încheie acte juridice, în numele şi pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de către 

consiliul de administraţie; 

• stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului, pe compartimente în vederea aprobării; 

• aprobă și semnează operațiunile; 

• împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul punctelor de lucru şi orice altă persoană 

să exercite orice atribuţie din sfera sa de competenţă cu informarea Consiliului de Administrație; 

• constituirea de depozite bancare la termen și overnight, fără limită de valoare a operațiunii, cu 

informarea Consiliului de Administrație; 

• rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa. 

 

Structurile organizatorice din cadrul societății sunt cele prevazute în Organigrama aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 09.04.2021. 

- A. COMPARTIMENT DIRECTOR GENERAL 

- B. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 

- C. BIROUL DRU GDPR SSM 

- D. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN  

- E. SERVICIUL OPERAȚIUNI 

- F. SERVICIUL SUPORT INTERN: 

▪ F.1. BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE 

▪ F.2 BIROUL ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII 
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▪ F.3 BIROUL JURIDIC 

▪ F.4 BIROUL COMERCIAL. 

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUŢIILE, COMPETENŢELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

STRUCTURILOR  ORGANIZATORICE 

 

A. COMPARTIMENT DIRECTOR GENERAL (CDG) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul CDG 

Acorda asistență Directorului General, la cerere, în procesul de evaluare în scop decizional a 

oricăror materiale (propuneri, note, fundamentări etc). 

Avizează, conform solicitărilor și instrucțiunilor Directorului General propuneri/ 

note/recomandări și alte materiale înaintate de structurile organizatorice din cadrul Societății Titan Power 

S.A., înaintea aprobării acestora de către Directorul General. 

Participă la întâlniri de lucru/ședințe, interne și externe, conform solicitărilor și instrucțiunilor 

Directorului General; 

Asigură consiliere pentru aspecte legate de obligațiile Societății, conform solicitărilor și 

instrucțiunilor Directorului General; 

Respectă procedurile și instrucțiunile în vigoare aplicabile în cadrul Societății Titan Power S.A.. 

Acordă asistență altor structuri organizatorice din cadrul Societății Titan Power S.A. asupra unor 

aspecte. 

Alte atribuții delegate de conducerea societatii 

- îndeplinește și alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și a 

delegărilor acordate de către conducerea Titan Power SA.; 

 

B. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE (BCFG) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul BCFG 

• elaborarea/actualizarea normelor metodologice proprii privind organizarea și exercitarea 

controlului financiar de gestiune ce vor fi înaintate spre aprobare Directorului General al S. Titan Power 

SA; 
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• întocmirea de programe de activitate anuale, trimestriale și lunare în baza cărora va desfășura 

activitatea de control financiar de gestiune ce vor fi supuse aprobarii Directorului General al S. Titan 

Power SA; 

• verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, 

integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare 

a acestora în evidența contabilă; 

• verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli al S. Titan Power S.A.și a proiectelor de Buget de Venituri si Cheltuieli ale subunităților din 

structura acestuia (daca este cazul); 

• verificarea respectării prevederilor legale în execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. Titan 

Power SA, urmărind gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a 

rezultatului;  

• verificarea respectării prevederilor legale în execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. Titan 

Power S.A.urmărind realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii, la nivelul societatii; 

• verificarea respectării prevederilor legale în execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. Titan 

Power S.A.urmărind realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate;  

• verificarea respectării prevederilor legale în execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. Titan 

Power S.A.urmărind respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor;   

• verificarea respectării prevederilor legale în execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. Titan 

Power S.A.urmărind respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea 

achiziţiilor;   

• verificarea respectării prevederilor legale în execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. Titan 

Power S.A.urmărind utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general 

consolidat;  

• verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de 

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

• verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi 

plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;   

• verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a 

operaţiunilor economico-financiare;   

• verificarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, 

circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative;   
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• elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea societatii în scopul fundamentării 

deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor. 

• participarea la ședintele consiliului de administratie atunci când se dezbat probleme financiare, 

contabile și de control financiar de gestiune; 

• documentarea asupra acțiunilor de control care urmează să se desfășoare; 

• executarea oricăror alte sarcini dispuse de șeful ierarhic, cu respectarea dispozițiilor legale in 

vigoare și a reglementărilor interne S. Titan Power SA; 

• colaborarea permanentă cu compartimentele societății, pentru rezolvarea corectă, completă și 

eficientă a atribuțiilor/sarcinilor de serviciu; 

• întocmirea de raportări și informări în domeniul său de activitate, ori de cate ori este nevoie, ce 

vor fi înaintate către coordonatorul compartimentului și Directorului General al Societății Titan Power 

S.A.; 

• întocmirea/vizarea documentelor proprii și a altor documente specifice domeniului de activitate, 

răspunde pentru corectitudinea și legalitatea acestora.  

• elaborarea/actualizarea procedurilor specifice pentru activitatile procedurabile din cadrul 

compartimentului; 

• asigură arhivarea documentelor întocmite sau primite; 

• aplică toate instrucţiunile şi procedurile cu caracter metodologic difuzate de alte servicii și 

compartimente. 

• identifica, evalueaza, actualizeaza si raporteaza  riscurile din domeniul propriu de activitate. 

• colaborarea permanentă cu compartimentele societății, pentru rezolvarea corectă, completă și 

eficientă a atribuțiilor/sarcinilor de serviciu; 

• asigura arhivarea in mod corespunzator a documentelor repartizate, produse si gestionate, conform 

actelor normative in vigoare si procedurilor interne ale societatii. 

Alte atribuții delegate de conducerea societatii 

- îndeplineste si alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și 

a delegărilor  acordate de către conducerea Titan Power S.A.. 

C. BIROUL DRU GDPR SSM (BDGS) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul BDGS 

• dezvoltarea resurselor umane, protecția datelor personale, securitatea și sănătatea în muncă; 
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• întocmirea documentelor prevazute de lege la angajarea personalului/ încheierea/ modificarea/ 

suspendarea/ ncetarea contractului individual de muncă 

• verificarea documentelor de personal ale candidaţilor/organizarea examinărilor, comunicarea 

rezultatelor 

• completarea şi gestionarea evidenţei electronice a salariaţilor (REVISAL) şi dosarelor personale 

pentru salariaţi; 

• participarea la elaborarea/modificarea structurii organizatorice și dimensionarea/ redimensionarea 

numărului de posturi;  

• intocmirea statului de funcţii pentru Titan Power S.A., conform structurii organizatorice aprobată 

de Consiliul de Administraţie; 

• participare la elaborarea/actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al 

societăţii conform propunerilor compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate; 

• participare la elaborarea/actualizarea Regulamentului Intern al societăţii conform propunerilor 

compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate; 

• întocmirea fișelor de post ale salariaților din cadrul biroului resurse umane și urmărirea elaborării 

fişelor de post de către şefii ierarhici pentru personalul subordonat, avizarea şi asigurarea gestionării 

acestora; 

• întocmirea şi verificarea foii colective de prezenţă, înainte de introducerea la plată; 

• gestionarea situației concediilor de odihnă, concediilor medicale, altor tipuri de concedii din 

societate; 

• coordonarea programării concediilor de odihnă și urmărirea realizării acestora, precum și 

introducerea în pontajul lunar în vederea stabilirii drepturilor aferente; 

• întocmirea, la cererea salariaţilor şi/sau la încetarea raporturilor de muncă ale acestora cu 

societatea, de adeverinţe privind calitatea de salariaţi/asigurați ai societǎţii, drepturile salariale negociate/ 

realizate şi vechimea în muncă;  

• întocmirea de note către Consiliul de Administraţie privind demararea negocierii contractului 

colectiv de munca (CCM), componenţa şi mandatul comisiei de negociere a CCM din partea 

angajatorului, cand este cazul; 

• participarea la şedinţele de negociere a CCM şi asigurarea secretariatului din partea angajatorului, 

in baza mandatului acordat, cand este cazul; 

• analizarea şi propunerea de eventuale modificări de articole în CCM în cadrul negocierii cu 

partenerii de dialog social sau conform legislaţiei în vigoare, cand este cazul;  
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• participare la evaluarea performanţelor profesionale individuale a personalului din Titan Power 

S.A, conform fişei postului si obiectivelor societatii;  

• asigurarea respectării procedurilor legale şi întocmirea documentelor în cazul aplicării de  

sancţiuni;  

• întocmirea planului de pregătire şi perfecţionare al personalului şi al necesarului anual de fonduri 

pentru activitatea de instruire profesională din Titan Power S.A.; 

• gestionarea cheltuielilor efectuate în cursul anului pentru instruirea personalului, urmărind 

încadrarea în prevederile bugetare; 

• ţinerea evidenţei cursurilor sau a altor forme de pregătire/perfecţionare ale personalului din 

societate, precum şi a peridiocităţii acestora;     

• urmarirea aplicarii legislaţiei în domeniul SSM, SU, PSI, protecției mediului de către salariați 

• urmarirea realizarii  programului de instruire la nivelul unităţii în domeniul SSM, SU, PSI; 

• asigurarea informarii şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

verificarea însuşirea şi aplicarii de către lucrători a informaţiilor primite; 

• urmărirea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea  masurilor necesare de acţiune în caz de 

pericol grav şi iminent;   

• ţinerea evidentei realizării serviciilor obligatorii de medicina muncii pentru fiecare post de lucru; 

• ţinerea evidenţei posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 

• participare la identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de 

lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie; 

• urmărirea întreţinerii, manipularii şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie 

şi înlocuirea lor la termenele stabilite, dacă este cazul; 

• participarea la cercetarea evenimentelor în domeniul SSM, SU, PSI; 

• urmărirea realizarii măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control 

şi al cercetării evenimentelor; 

• colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi 

protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

• colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în 

situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 
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• semnalarea angajatorului în privinţa neîndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă de către lucrători; propune măsuri pentru remedierea situaţiei; 

• propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări 

de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini; 

• alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă; 

• asigurarea respectarii in cadrul relatiilor de munca a prevederilor „Regulamentului  UE nr. 

679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016  privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei CE/95/46”  (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale – 

“GDPR”), de directa aplicabilitate la nivelul Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, precum 

și ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

(...).   

• elaborarea/actualizarea procedurilor specifice pentru activitatile procedurabile din cadrul biroului; 

• întocmirea/verificarea/vizarea documentelor specifice domeniului de activitate. 

• asigură arhivarea documentelor întocmite sau primite; 

• aplică toate instrucţiunile şi procedurile cu caracter metodologic difuzate de alte servicii și 

compartimente. 

• identifica, evalueaza, actualizeaza si  raporteaza  riscurile din domeniul propriu de activitate. 

• asigura o buna comunicare cu toate compartimentele societatii; 

• asigura arhivarea in mod corespunzator a documentelor repartizate, produse si gestionate, conform 

actelor normative in vigoare si procedurilor interne ale societatii. 

Alte atribuții delegate de conducerea societății 

- îndeplinește și alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și a 

delegărilor acordate de către conducerea Titan Power SA.; 

 

D. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN (BAPI) 

• este responsabil cu organizarea și desfășurarea activităților de Audit Public Intern; 

• repartizează sarcinile de serviciu şi urmăreşte realizarea la termen a acestora; îndrumă, la faţa 

locului, activitatea echipei de audit, urmărind respectarea cerinţelor naţionale aplicabile, a procedurilor de 

audit intern, verificarea obiectivelor stabilite, temeinicia constatărilor de audit şi a recomandărilor pro-

puse; 

• coordonează elaborarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de Audit 

Public Intern la nivelul Societății Titan Power S.A.; 
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• transmite proiectul Normelor proprii specifice activităţii de Audit Public Intern spre avizare la 

Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei și ulterior spre aprobare Direc-

torului General Titan Power S.A.; 
• coordonează elaborarea proiectului planului multianual de Audit Public Intern, de regulă pe o 

perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de Audit Public Intern; transmite proiectele 

Planurilor de audit întocmite de către Biroul de Audit Public Intern către Directorul General Titan Power 

S.A. în vederea analizei şi aprobării; 

• asigură supervizarea misiunilor de audit public intern dispuse, conform Planului anual de audit al 

Biroului Audit Public Intern; 

• asigură supervizarea misiunilor de audit ad-hoc şi/sau consiliere aprobate de cătreDirectorul Gen-

eral al societății Titan Power S.A.; 

• efectuează activități de Audit Public Intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficiență și eficacitate;    

• informează Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei şi Directorul 

General Titan Power S.A. referitor la recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate;  

• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile 

sale de audit; 

• verifică şi raportează Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Energiei 

asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor; 

• coordonează procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a 

activităţii de Audit Intern pentru Biroul Audit Public Intern, şi supervizează procesul de implementare a 

unui sistem de management al riscurilor asociate funcţiei de Audit Public Intern;                                                                                                              

• coordonează elaborarea raportului anual al activității de Audit Public Intern; Transmite Raportul 

anual privind activitatea de Audit Public Intern spre analiză şi aprobare către Directorul General Titan 

Power S.A.; 

• transmite Raportul anual privind activitatea de Audit Public Intern, după aprobarea acestuia de 

către Directorul General Titan Power S.A., către Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Min-

isterului Energiei până la data de 30 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat și către Curtea de 

Conturi până la sfârşitul trimestrului I pentru anul precedent; 

• analizează şi semnează punctul de vedere al biroului în legătură cu documentele primite de la 

celelalte structuri ale Societății Titan Power S.A.; 
• semnează corespondenţa şi documentele de decontare ale cheltuielilor legate de activitatea des-

făşurată în cadrul Biroului Audit Public Intern pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;                                 
• raportează Directorului General Titan Power S.A. şi Biroului Control Financiar și de Gestiune în 

cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, conform prevederilor legislaţiei în domeniul 

Auditului Public Intern; 

• iniţiază şi organizează acţiuni pe linia instruirii profesionale şi a respectării Codului privind 

conduita etică a Auditorului Intern; 

• desfăşoară activități de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele 

guvernanţei în cadrul societății, fără să îşi asume responsabilităţi manageriale; 

• îndeplinește orice alte sarcini rezultate din Decizii ale Directorului General Titan Power S.A. sau 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație în domeniul Auditului Public Intern. 



TITAN POWER S.A.  

Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, sector 1 

J40/3730/2019 

CUI  40817209 

 

 

15 
 

 

Alte atribuții delegate de conducerea societății 

- îndeplinește și alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor 

și a delegărilor acordate de către conducerea Titan Power SA.; 

 

E. SERVICIUL OPERAȚIUNI (SO) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul SO 

• Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare si a proiectelor de investitii din cadrul Titan Power 

SA.; 

• Participa la elaborarea si  ducerea la indeplinire a programelor de colaborare ale societatii cu 

parteneri interni sau externi cu privire la diverse proiecte si asigura asistenta de specialitate in derularea 

acestor programe; 

• Colaboreaza cu celelalte directii/compartimente din societate cu privire la monitorizarea si ducerea 

la indeplinire a actiunilor de dezvoltare si de eficientizare; 

• Realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a deciziilor, hotărârilor adoptate de 

către conducerea executivă și administrativă și, când este cazul,  de către AGA societății, a tuturor 

demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor privind dezvoltarea de obiective 

investiționale, conform strategiei de dezvoltare a societății: 

• inițierea tuturor formalităților, respectiv elaborarea Referatelor de Necesitate și Oportunitate și a 

Caietelor de Sarcini, pentru achiziționarea de către Biroul Administrativ si Achiziții a serviciilor de 

elaborare, de către persoane autorizate (proiectanți, arhitecți etc.) a studiilor necesare, precum Studii de 

Prefezabilitate, Studii de Fezabilitate, diverse Documentații Tehnice, în vederea stabilirii necesității și 

oportunității implementării unor obiective investiționale, precum și în vederea stabilirii soluțiilor tehnice; 

• elaborarea notelor de fundamentare privind demararea unor obiective investiționale, realizate din 

surse proprii ale societății și înaintarea acestora spre avizarea Consiliului de Administrație al societății și 

aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății; 

• participarea, în condițiile desemnării și în limita mandatului acordat, la diverse ședinte și întâlniri, 

cu potentiali parteneri, în vederea identificării celor mai bune forme de finanțare a investițiilor, precum și 

a celor mai avantajoase soluții tehnice; 

• elaborarea, în cazul desemnarii, a diverselor procese verbale ca urmare a  discuțiilor purtate și 

întâlnirilor avute; 

• încheierea și semnarea diverselor Angajamente de Confidențialitate,  în vederea realizării 

schimbului de documente; 
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• asigurarea punerii la dispoziția potențialilor parteneri, in baza Angajamentelor de 

Confidențialitate, a documentelor/documentațiilor solicitate, în măsura în care acestea sunt deținute de 

Titan Power SA; 

• elaborarea notelor de fundamentare cu privire la eventuale parteneriate și condițiile concrete de 

realizare,  înaintarea acestora spre avizarea Consiliului de Administrație al societății și aprobarea Adunarii 

Generale a Acționarilor societății, dupa caz; 

• asigurarea punerii în aplicare, în limita atribuțiilor și responsabilităților deținute, a prevederilor 

deciziilor și hotărârilor Consiliului de Administrație al societății și aprobarea Adunarii Generale a 

Acționarilor societății; 

• Intocmeste propuneri pentru elaborarea si/sau actualizarea procedurilor, normelor, instructiunilor, 

regulamentelor si altor reglementari din domeniul de activitate; 

• Coordoneaza elaborarea punctelor de vedere în aria de competență la solicitarea organelor 

statutare și entităților organizatorice; 

• Participă la negocieri în limita mandatului acordat; 

• Participă la intalniri in interesul Societatii, in interiorul Societatii sau prin deplasari la terti, pentru 

participarea în grupuri de lucru conform deciziei conducerii Titan Power S.A.; 

• Coordonează elaborarea strategiilor care permit dezvoltarea pe termen lung a societății; 

• Coordonează identificarea, preanalizarea proiectelor de investiții ale Titan Power S.A.. 

• Coordoneaza activitatea de atragere a fondurilor europene necesare finanțării proiectelor Titan 

Power S.A., incluzând activitatea de elaborare a documentația necesare și/sau de supervizare a 

documentației elaborare de consultanți externi; 

• Monitorizează activitatea echipelor de proiect constituite la nivelul Titan Power S.A. pentru 

proiectele investiționale ale Titan Power S.A.; 

• Coordoneăză activitatea de identificare, preanalizare, ofertare a serviciilor de consultanță prestate 

de Titan Power S.A. pentru contractanți/beneficiari în scopul obiectului principal de activitate al 

Societății;  

• Coordonează activitatea membrilor echipei de proiect/de suport aferente prestării serviciilor de 

consultanță de către Titan Power S.A. pentru contractanți/beneficiari; 

• Asigură consultanță de specialitate la cererea conducerii Titan Power S.A. conform activității 

specifice entității organizatorice. 

• Pana la demararea, implementarea, punerea in functiune  si exploatarea proiectelor investiționale 

ale Titan Power S.A, se vor asigura in continuare pe amplasamentul fostei centrale CET Titan urmatoarele: 
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• Urmareste întreţinerea în condiţii optime a   instalaţiilor  electrice si energetice trecute in regim de 

conservare  dupa scoaterea din functiune a grupurilor energetice din cadrul fostei centrale CTE 

Titan; 

• Respecta si urmareste aplicarea metodologiilor, instructiunilor si altor prevederi legale in dome-

niul SSM/PSI/SU; 

• Participa la identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor din cadrul fostei centrale CTE Titan; 

• Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate pentru înlăturarea unor stări de pericol sau pentru 

soluţionarea unor probleme deosebite din punctul de vedere al SSM/PSI survenite. Informează 

conducerea asupra unor stări de pericol iminente şi raportează măsurile luate sau propune măsuri 

ce trebuie luate; 

• Organizeaza activitati de depistare a punctelor slabe in instalatii si propune masuri de remediere. 

• Urmareste starea operativa a echipamentelor electrice principale si informeaza imediat conducerea 

societatii in cazul aparitiei unor posibile avarii, cat si pentru preintampinarea acestora. 

• Executa manevrele necesare in instalatiile electrice, in cazul aparitiei unor defectiuni/incidente in 

cadrul CTE Titan; 

• Analizeaza abaterile in functionarea normala a echipamentelor si propune masuri de remediere a 

acestora. 

• Urmareste modul de efectuare a lucrarilor pe amplasamentul fostei centrale CTE Titan de catre 

societatile cu care Titan Power S.A. colaboreaza si/sau a incheiat contracte pentru efectuarea de 

lucrari/investitii pe amplasamentul CTE Titan; 

• Urmareste aplicarea masurilor tehnice impuse prin documentatii/autorizatii/avize, de catre socie-

tatile cu care Titan Power S.A. colaboreaza si/sau a incheiat contracte pentru efectuarea de lucrari/inves-

titii pe amplasamentul CTE Titan; 

• Asigură arhivarea documentelor întocmite sau primite; 

• Aplică toate instrucţiunile şi procedurile cu caracter metodologic difuzate de alte servicii și 

compartimente. 

• Identifica, evalueaza, actualizeaza si raporteaza riscurile din domeniul propriu de activitate. 

• Asigură o buna comunicare cu toate compartimentele societatii; 

• Asigură arhivarea in mod corespunzator a documentelor repartizate, produse si gestionate, 

conform actelor normative in vigoare si procedurilor interne ale societatii. 

 

Alte atribuții delegate de conducerea societății 

- îndeplinește și alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și 

a delegărilor acordate de către conducerea Titan Power SA.. 

 

F. SERVICIUL SUPORT INTERN (SSI) 
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F.1 BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE (BFC) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul BFC 

F.1.1 Atribuțiile în ceea ce priveste activitatea financiar-contabilă 

• înregistrarea cronologică și sistematică a facturilor primite de la furnizori, extrase de cont, note 

contabile privind ștatele de plată etc; 

• întocmirea statelor de salarii conform foii colective de prezenţă;  

• întocmirea facturilor către clienții societății; 

• întocmirea și verificarea balanței contabile lunare; 

• întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății, precum și rectificarea 

acestuia în conformitate cu prevederile legale;  

• elaborarea și urmărirea execuției trimestriale și anuale a bugetului de venituri și cheltuieli; 

• întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale 112, 100, S1001 la MFP; 

• completarea lunară, trimestrială și anuală a registrului jurnal, inventar și registrul de evidență 

fiscală; 

• verificarea periodică a fișei de plătitor ANAF; 

• elaborarea situațiilor financiare anuale în conformitate cu prevederile legale; 

• întocmirea/actualizarea politicilor contabile ale societății și procedurilor operaționale privind 

activitatea desfășurată conform prevederilor legale în vigoare; 

• întocmirea/ actualizarea procedurilor operaționale ori de cate ori intervin modificări legislative; 

• înregistrarea în evidența contabilă a valorificării rezultatelor inventarierii patrimoniale; 

• înregistrarea în evidența contabilă a reevaluarilor activelor imobilizate ale societății conform 

prevederilor legale în vigoare;  

• urmărirea încasării la termenul scadent a clienților societății; 

• verificarea și urmărirea respectării prevederilor contractuale privind auditul financiar; 

• colaborarea permanent cu celelalte compartimente ale societăţii, pentru rezolvarea corectă, 

completă şi eficientă a atribuţiilor/sarcinilor de serviciu; 

• identificarea, evaluarea, actualizarea și raportarea riscurilor din domeniul propriu de activitate; 



TITAN POWER S.A.  

Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, sector 1 

J40/3730/2019 

CUI  40817209 

 

 

19 
 

• înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor justificative privind  deconturile de 

cheltuieli și ordinele de deplasare, precum și decontarea acestora; 

•    efectuarea plăților către furnizori, bugetul statului, drepturi salariale și contribuțiile aferente 

acestora; 

• întocmirea documentelor privind specimenele de semnături către bănci ; 

• întocmirea diverselor raportări financiare cerute de conducere sau de organele de control. 

• întocmirea/verificarea/vizarea documentelor specifice domeniului de activitate. 

• aplică toate instrucţiunile şi procedurile cu caracter metodologic difuzate de alte servicii și 

compartimente 

• identifica, evalueaza, actualizeaza si  raporteaza  riscurile din domeniul propriu de activitate. 

• arhivarea in mod corespunzator a documentelor repartizate, produse si gestionate, conform actelor 

normative in vigoare si procedurilor interne ale societatii. 

Alte atribuții delegate de Directorul General Titan Power S.A. 

• Indeplineste si alte sarcini dispuse de catre seful ierarhic/conducerea societatii, care au legatura cu 

pregatirea sa profesionala si cu îndeplinirea atributiilor de serviciu. 

 

 

F.1.2. Atribuții în ceea ce priveste activitatea de control financiar preventiv 

• răspunde de aplicarea vizei de control financiar preventiv pe documentele societăţii în legătură cu 

necesitatea, oportunitatea și legalitatea operațiunilor, conform deciziei Directorului General al societății 

Titan Power S.A.; 

• întocmește cronologic registrul operaţiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv; 

• întocmește raportul privind activitatea de control financiar preventiv; 

• colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul societății Titan Power S.A., în 

activitatea de exercitare a vizei CFP; 

• urmăreşte modul de întocmire şi de justificare a documentelor ce intră în sfera de aplicare a vizei 

de control financiar preventiv; 

• elaborează procedura operaţională privind exercitarea vizei de CFP; 

• asigură arhivarea documentelor întocmite sau primite; 



TITAN POWER S.A.  

Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, sector 1 

J40/3730/2019 

CUI  40817209 

 

 

20 
 

• îndeplineşte alte sarcini primite de la Directorul General sau rezultate din hotărârile CA/AGA ale 

societăţii, în legatură cu atribuţiile menţionate; 

• aplică toate instrucţiunile şi procedurile cu caracter metodologic difuzate de alte servicii și 

compartimente. 

Atribuții în ceea ce priveste implementarea standardelor de Control Intern Managerial la 

nivelul Societății Titan Power S.A.  

• Asigură Secretariatul Comisiei de monitorizare a implementării standardelor de Control 

Managerial Intern (CMI) la nivelul Societății Titan Power S.A., în conformitate cu Ordinul SGG nr. 

600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, exercitând 

atribuţiile aprobate de preşedintele Comisiei de monitorizare; 

• Organizează desfăşurarea şedinţelor de lucru ale Comisiei, din dispoziţia Preşedintelui Comisiei. 

• Redactează procesele verbale ale şedinţelor comisiei, precum şi hotărârile luate de aceasta; 

întocmeşte rapoartele comisiei şi rezoluţiile propuse spre aprobare; 

• Asigură elaborarea hotărârilor/rezoluţiilor Comisiei şi supunerea lor spre aprobare. Asigură 

comunicarea hotărârilor/rezoluţiilor tuturor celor in drept; 

• Coordonează elaborarea procedurilor operaționale/de sistem, ţine evidenţa acestora la nivelul 

societății Titan Power S.A.; 

• Asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la structurile organizatorice din cadrul 

Titan Power S.A.; 

• Elaborează Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie şi îl 

transmite către entitatea ierarhic superioară până la 20 februarie a anului următor pentru anul precedent;  

• Arhivează documentele elaborate de comisie; 

• Analizează procedura din punctul de vedere al respectării conformităţii cu structura minimală 

prevăzută în Procedura documentată;  

• Elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor e.o de la primul nivel de conducere, 

privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare 

către Directorul General, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul societății; 

• Elaborează Planul de Integritate anual şi Raportarea privind implementarea Sistemul Național 

Anticorupție la nivelul societății Titan Power S.A. şi le supune aprobării Directorului General; 

• Împreună cu ceilalţi membri ai Comisiei de monitorizare, îndeplineşte următoarele acţiuni: 
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a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor 

procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a 

performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, 

respectiv informare către Directorul General; 

b) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit 

Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entităţi. 

c) întocmeşte situaţii centralizatoare anuale, conform modelului prevăzut în Situaţia 

centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 

managerial, care se transmit către Ministerul Energiei pâna la 20 februarie a anului următor 

pentru anul precedent; în conformitate cu OSGG m. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial. 

d) evaluează stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la 

nivelul tuturor structurilor organizatorice din cadrul Societății Titan Power S.A.; 

e) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor 

Societății Titan Power S.A., prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, 

anual, aprobate de către conducerea Societății. 

• Identifica, evalueaza, actualizeaza si raporteaza riscurile din domeniul propriu de activitate. 

• Asigura o buna comunicare cu toate compartimentele societatii; 

• Asigura arhivarea in mod corespunzator a documentelor repartizate, produse si gestionate, 

conform actelor normative in vigoare si procedurilor interne ale societatii 

Alte atribuții delegate de conducerea societății 

- îndeplinește si alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și 

a delegărilor  acordate de către conducerea Titan Power S.A.. 

 

F.2. BIROUL ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII (BAA) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul BAA 

F.2.1. Atribuțiile în ceea ce priveste activitatea administrativa 

• Administrarea patrimoniului societății prin gestionarea bunurilor si dezvoltarea unor activitati 

conexe, urmarirea si conformarea cerintelor de mediu în conformitate cu procedurile interne și prevederile 

legale în vigoare. 

• Gestioneaza bunurile din patrimoniul societatii, inclusiv a celor aflate pe amplasamentul 

fostei centrale CTE Titan (mijloacele fixe, obiectele de inventar etc.) 

• Realizarea activității administrativ-logistice a societății (aprovizionare, întreținerea    
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echipamentelor/mijloacelor fixe, informatizare, comunicații, curățenie și igienizare, întreținere 

parc auto, alte activități administrativ-logistice necesare societății); 

• Asigura inventarierea mijloacelor fixe din patrimoniul societatii la termenele legale; 

• Face propuneri de casare a unor bunuri din patrimoniul centralei, identificate de comisiile 

de inventariere ca fiind fără utilitate, conform prevederilor legale.   

• Monitorizeaza felul in care se asigura paza şi securitatea activelor aflate pe amplasamentul 

fostei centrale CTE Titan; 

• Urmărirea efectuării corespunzătoare a intreţinerii sediului societatii, precum si a sediului 

fostei centrale CTE Titan in privinţa iluminatului, incălzirii, etc. 

• Asigură suportul administrativ pentru serviciile operaționale, constând în stabilirea 

necesarului de bunuri de aprovizionat, organizare de lucrări de amenajare, aprovizionare, urmărirea 

derulării contractelor de întreținere, raportări diverse, asistență administrativă a angajaților etc; 

• Furnizează suportul tehnic pentru serviciile operaționale, constând în întocmirea, 

prelucrarea și evidența documentelor, alte servicii logistice; 

• Colaboreaza cu celelalte directii/compartimente din societate cu privire la monitorizarea si 

aducerea la indeplinire a actiunilor de dezvoltare si de eficientizare; 

• Elaboreaza propuneri pentru elaborarea si/sau actualizarea procedurilor, normelor, 

instructiunilor, regulamentelor si altor reglementari din domeniul de activitate; 

F.2.2. Atribuțiile în ceea ce priveste activitatea de achizitii 

• Realizarea de către Titan Power SA, a achiziţiilor de produse, servicii și lucrări necesare pentru 

buna desfășurare a activității societății sau impuse de anumite reglementări legale aplicabile în cadrul 

societății.  

• implementarea prevederilor si reglementărilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor, achi-

zitiilor publice, sectoriale, inclusiv a Reglementărilor, Ordinelor, Instrucțiunilor etc. emise de ANAP; 

• urmărirea atentă și în permanență a modificărilor, completărilor și actualizărilor reglementărilor 

legislative aplicabile în domeniu și imediata informare și implementare a acestora; 

• elaborarea strategiei anuale de achiziţie in cadrul societatii sau a programului anual al achizițiilor, 

conform reglementarilor legale, functie de valoarea proceselor de achiziţie  planificate a fi lansate pe 

parcursul unui an bugetar,:  

• solicitarea, în cursul lunii noiembrie a anului în curs, compartimentelor din cadrul TITAN POWER 

SA, de a comunica necesarul de produse, servicii și lucrări, estimat pentru anul următor;  

• elaborarea, pe baza adreselor/referatelor de necesitate si oportunitate (RNO) inițiale, transmise de 

către compartimentele din cadrul TITAN POWER SA, în cursul lunii decembrie a anului în curs, forma 
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inițială a programului anual al achizițiilor, ce cuprinde totalitatea grupelor de achizitii produse/servicii/lu-

crari (centralizarea PAA se realizeaza conform model din Anexa prezentata la Procedura de Achizitii in 

vigoare a societatii)  pe care TITAN POWER S.A.intenţionează să le atribuie în decursul anului următor; 

• Stabilirea formei iniţiale a programului anual al achizițiilor, în funcție de:   

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;   

b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);   

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.   

• operarea de modificări sau completări ulterioare în cadrul programului anual al achizițiilor, in 

cazul în care modificările/completarile au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial, 

iar introducerea acestora în program este condiţionată de identificarea surselor de finanţare;  

• actualizarea programului anual al achizițiilor în funcţie de fondurile aprobate, după aprobarea 

Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii;   

• supunerea spre aprobarea Directorului General al societății, a programului anual al achizițiilor 

inițial, precum și a formelor completate/modificate/actualizate; 

• ţinerea unei evidenţe a achiziţiilor de produse, servicii şi lucrări, in cadrul unui Registru al 

Achzitiilor electronic (format Excel); 

• urmărirea surselor financiare disponibile din programul anual al achizițiilor și informarea 

permanentă a șefului ierarhic;  

• în colaborare cu Biroul Financiar Contabilitate, ținerea evidenței sumelor cheltuite în decursul 

anului, pentru fiecare valoare estimată și aprobată, la fiecare poziție din programului anual al achizițiilor; 

• stabilirea sumei disponibile din valoarea estimată și aprobată prin programul anual al achizițiilor, 

pentru fiecare achiziție demarată de produse, servicii și lucrări, prin colaborarea permanentă cu Biroul 

Financiar Contabilitate; 

• desfasurarea procedurii de achiziție, în funcție de valoarea estimată a comenzilor/contractelor de 

achiziții de produse, servicii, lucrări; 

• propunerea spre aprobare a componenței comisiilor de evaluare a ofertelor, când este cazul;  

• ajuta entitatea organizatorica/compartimentul beneficiar la întocmirea documentației de atribuire 

la procedurile de achiziții organizate,  respectiv Caiet de sarcini sau instrucțiuni tehnice, după caz;  

• întocmirea formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate,  pe site-ul 

societății, transmiterea de invitații de participare/cereri de oferta la proceduri, solicitari de ofertă de preț 

transmise către posibilii ofertanți sau diverse publicații; 
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• asigurarea îmbunătățirii principiului transparenței și nediscriminării, prin participarea unui număr 

cât mai mare de ofertanți la procedurile de achiziție; 

• asigurarea continuității activității de achiziții prin întreţinerea unor relaţii eficace cu sursele de 

aprovizionare existente cât și dezvoltarea de noi contacte cu alte surse, pentru a face faţă eficient unor  

nevoi emergente sau planificate ale societății; 

• primirea și analizarea ofertelor la procedurile organizate; 

• identificarea celei mai bune oferte din punct de vedere al eligibilității, ofertei tehnice și financiare; 

• întocmirea proceselor verbale de deschidere/privind analiza ofertelor,  atât individual, cât și în 

cadrul comisiei de analiză și evaluare a ofertelor, după caz; 

• emiterea comenzii sau transmiterea documentației de atribuire către compartimentul responsabil 

cu încheierea contractelor, în vederea încheierii și semnării acestora; 

• asigurarea înregistrării contestațiilor și comunicarea acestora tuturor factorilor în drept: ofertanți 

implicați în procedura, comisia de analiză și soluționarea contestațiilor, autorități competente;  

• asigurarea transmiterii rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept; 

• transmiterea solicitării de restituire a garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică, 

când este cazul, către Biroul Financiar Contabilitate; 

• creearea si gestionarea Bazei de Date cu privire la procedurile de achiziție organizate, care cu-

prinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;  

• actualizarea, in permanenta, a Bazei de Date privind posibili ofertanți, care au prezentat în timp 

seriozitate și corectitudine; 

• asigurarea rezolvării corespondenței repartizate;  

• cunoașterea și aplicarea regulamentelor, normelor, procedurilor interne ale societății; 

• participarea la întocmirea/actualizarea de regulamente, proceduri, norme interne, etc. pentru buna 

desfășurare a activității compartimentului/direcției/societății; 

• solicitarea directă de oferte de preț în cazul cumpărărilor directe; 

 

Alte atribuții delegate de conducerea societății 

- îndeplinește si alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și 

a delegărilor  acordate de către conducerea Titan Power S.A.. 

 

F.3. BIROUL JURIDIC (B.J.) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul B.J. 

• asigura consultanță de specialitate în domeniul juridic. 

•  reprezentarea şi susţinerea intereselor Titan Power S.A în faţa diverselor organisme ale statului,  

precum notariate, Registrul Comerţului etc.,  precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, în 

limita mandatului acordat de Directorul General al Titan Power S.A ; 
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• urmarirea evolutiei acţiunilor   în justiţie în care Titan Power S.A.este parte, daca este cazul, si 

sustinerea intereselor Titan Power S.A; 

• avizarea pentru legalitate a măsurilor ce urmează să fie luate de conducere în desfăşurarea 

activităţii acesteia, precum şi asupra oricaror acte care pot angaja răspunderea patrimonială; 

• rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor cu caracter juridic ce îi sunt repartizate; 

• analizarea şi întocmirea de puncte de vedere juridice;  

• avizarea materialelor ce sunt supuse spre aprobare în Consiliul de Administraţie, după caz; 

•  urmărirea apariţiei dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalarea organelor de conducere asupra 

sarcinilor ce revin societăţii potrivit acestor dispoziţii; 

• indeplinirea, când este cazul, a operaţiunilor necesare la Registrul Comerţului;  

• participarea la negocierea contractelor şi la concilierea eventualelor divergenţe; 

• verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru semnarea contractelor 

și avizarea contractelor; 

•  colaborarea cu toate compartimentele societății, asigurând consultanță de specialitate în materie 

juridică; 

• elaborarea/actualizarea/avizarea procedurilor specifice pentru activitatile procedurabile din cadrul 

compartimentului; 

•  întocmirea/verificarea/vizarea documentelor specifice domeniului de activitate. 

• asigură arhivarea documentelor întocmite sau primite; 

• aplică toate instrucţiunile şi procedurile cu caracter metodologic difuzate de alte servicii și 

compartimente; 

• identifica, evalueaza, actualizeaza si  raporteaza  riscurile din domeniul propriu de activitate. 

• colaborarea permanentă cu toate compartimentele societății, pentru rezolvarea corectă, completă 

și eficientă a atribuțiilor/sarcinilor de serviciu; 

• asigura arhivarea în mod corespunzator a documentelor repartizate, produse si gestionate, conform 

actelor normative in vigoare si procedurilor interne ale societatii; 

• îndeplinește și alte sarcini dispuse de către seful ierarhic/conducerea societății, care au legatura cu 

pregatirea sa profesionala și cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.  

Alte atribuții delegate de conducerea societății 
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- îndeplinește si alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și 

a delegărilor  acordate de către conducerea Titan Power S.A.. 

 

 

 

F.4. BIROUL COMERCIAL (B.C) 

Atribuțiile de bază desfășurate la nivelul B.C.: 

• realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, a tuturor demersurilor în vederea 

încheierii, împreuna cu compartimentele inițiatoare/de specialitate din cadrul Titan Power S.A.a 

contractelor ce se impun ca urmare a desfășurării activității societății; 

• realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, a tuturor demersurilor în vederea 

inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății, atunci cand 

este cazul; activitatea de “valorificare active” implică orice formă de valorificare a activelor societății, 

care să conducă la creșterea eficienței  activității  Titan Power  SA și  la obținerea de venituri și beneficii, 

precum vânzarea, închirierea, transferul, orice formă de înstrăinare cu titlu oneros, superficia etc. 

• implementarea prevederilor si reglementărilor legale aplicabile pentru obiectivele specifice al 

biroului, inclusiv a Reglementărilor, Ordinelor, Instrucțiunilor etc., emise de autorități/instituții ale 

statului; 

• realizarea tuturor formalităților ce se impun ulterior semnării contractelor, precum înregistrarea 

acestora în RUEC al societății, elaborarea notelor de serviciu pentru desemnarea derulatorilor contractelor 

și a responsabilităților acestora, înaintarea contractelor, în copie, compartimentelor implicate din cadrul 

societății, arhivarea dosarului ce a stat la baza încheierii contractelor etc. 

•    urmărirea atentă și în permanență a modificărilor, completărilor și actualizărilor reglementărilor 

legislative aplicabile în domeniu și imediata informare și implementare a acestora; 

• realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a deciziilor, hotărârilor adoptate de 

conducerea executivă, conducerea administrativă și AGA societății, a tuturor demersurilor în vederea 

încheierii, împreună cu compartimentele inițiatoare/de specialitate din cadrul Titan Power S.A.a 

contractelor având ca obiect: achiziția de produse, servicii și lucrări, valorificarea activelor disponibile 

sau a oricăror bunuri disponibile din cadrul societății, închirierea unor spații disponibile din cadrul 

societății, orice formă de înstrăinare cu titlu oneros, superficia, precum și orice alte contracte necesar a fi 

încheiate ca urmare a derularii activității societății; 

• participarea, în situația desemnării în cadrul comisiilor de negociere, numite prin decizia 

conducerii societății, la diverse ședințe de negociere cu părțile contractante implicate (furnizori, prestatori, 

executanți, locatari, cumparatori, asociati etc.), a clauzelor contractuale și redactarea/elaborarea, alături 

de ceilalți membri ai comisiei a notelor/proceselor verbale de negociere; 
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• elaborarea referatelor sau a notelor de fundamentare ce vor fi supuse aprobării conducerii 

societății, în vederea încheierii eventualelor Acte Adiționale la contractele aflate in derulare; 

• elaborarea, notelor de fundamentare pentru incheierea unor eventuale contracte de valorificare 

bunuri; 

• urmărirea constituirii de către contractanți, în favoarea Titan Power SA, a garanțiilor de bună 

execuție, atunci când se solicită;  

• anterior semnării contractelor, se vor realiza toate formalitațile ce se impun pentru acordarea vizei 

de legalitate si a vizei CFP; 

• realizarea tuturor formalităților ce se impun ulterior semnării contractelor, pentru înregistrarea 

consecutiv, cronologic și sistematic, a tuturor contractelor acestora în RUEC al societății, în baza tuturor 

documentelor justificative prezentate de către compartimentele inițiatoare/de specialitate care au generat 

încheierea contractelor; 

• elaborarea notelor de serviciu pentru desemnarea derulatorilor contractelor și a responsabilităților 

acestora, înaintarea contractelor, în copie, compartimentelor implicate din cadrul societății, arhivarea 

dosarului ce a stat la baza încheierii contractelor etc.; 

• întocmirea şi transmiterea notificărilor privind intenţiile de modificare/reziliere a contractelor, în 

baza solicitarilor venite din partea derulatorilor de contract, respectiv din partea compartimentelor de 

specialitate din cadrul societății; 

Alte atribuții delegate de conducerea societatii 

- îndeplineste si alte atributii, activități, conform reglementărilor în vigoare și în limita deciziilor și 

a delegărilor acordate de către conducerea Titan Power SA.. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Responsabilităţi generale ale tuturor structurilor prevăzute în organigrama societăţii 

 

• Pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii, în condiţii de eficienţă, personalul aferent 

structurilor organizatorice aprobate prin organigrama societăţii are următoarele responsabilităţi generale 

în îndeplinirea atribuţiilor, responsabilitǎţilor şi competenţelor: 

•  ducerea la îndeplinire la termenele stabilite şi în condiţii de calitate  profesională, a sarcinilor 

dispuse de Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, directorul general şi superiorii 

ierarhici; 
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• cunoaşterea şi respectarea în domeniile proprii de activitate a legislaţiei în vigoare (legi, ordonanţe, 

hotărâri de guvern, ordine ale ministerului de resort, norme metodologice date în aplicarea unor acte 

normative etc.); 

•  cunoaşterea şi respectarea regulamentelor, metodologiilor, instrucţiunilor, procedurilor  si a 

oricaror  alte reglementari interne aprobate de conducerea societăţii; 

• îndeplinirea funcţiei încredinţate cu obiectivitate şi imparţialitate, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare, a normelor, normativelor, instrucţiunilor şi deciziilor interne, precum şi a hotărârilor Consiliului 

de Administraţie al societăţii; 

• realizarea atribuţiilor de serviciu la termen şi în condiţii de calitate profesională; 

• prezentarea corectă a realităţii în documentele proprii şi corectitudinea calculelor efectuate; 

• organizarea evidenţei păstrării şi circulaţiei actelor si documentelor oficiale proprii; 

• păstrarea caracterului confidenţial al documentelor elaborate, precum si a celor cu care vine in 

contact; 

• păstrarea caracterului „secret de serviciu” sau „secret” al documentelor clasificate realizate sau cu 

care intră în contact, dupa caz; 

• identificarea  în domeniile   de activitate  proprii a aspectelor negative şi rezolvarea lor în limita 

competenţelor acordate; 

• întocmirea şi actualizarea,  ori de câte ori este cazul, a fişelor de post pentru personalul din 

subordine; 

• urmărirea instruirii personalului din subordine în vederea pregătirii  şi perfecţionării profesionale; 

• aplicarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale a personalului; 

• asigurarea bunei gospodăriri în administrarea patrimoniului; 

• asigurarea administrării, protecţiei şi securităţii informaţiilor şi documentelor (prelucrate manual 

sau prin sisteme de prelucrare automată a datelor), în domeniile proprii de activitate, în conformitate cu 

legislaţia in vigoare  şi reglementările interne; 

• verificarea  exactităţii datelor preluate sau prelucrate, în documentele proprii; 

• asigurarea corectitudinii şi completitudinii informaţiilor şi documentelor furnizate în procesul de 

analiză, concepţie şi implementare a sistemului informatic şi de telecomunicaţii corespunzătoare 

activităţilor specifice; 

• asigurarea administrării şi funcţionării eficiente a infrastructurii hardware, software şi de 

telecomunicaţii, inclusiv a bazelor de date proprii; 
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• aplicarea si respectarea prevederilor „Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European 

si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei CE/95/46”  

(Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale – “GDPR”), de directa aplicabilitate la nivelul 

Uniunii Europene incepand cu data de 25 mai 2018,  ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 (...), precum si ale reglementarilor interne elaborate 

in acest sens.   

•  asigurarea unui cadru de lucru adecvat pentru buna colaborare în realizarea sarcinilor cu celelalte 

compartimente, precum şi cu colaboratorii externi ai societăţii; 

•  participarea la auditurile desfăşurate în cadrul activităţii proprii, propunerea de acţiuni corective 

şi preventive, asigurarea unei  bune desfăşurari a acestora, punerea la dispoziţia auditorilor a tuturor 

documentelelor, informaţiilor şi înregistrărilor solicitate pentru desfăşurarea acestor audituri; 

• elaborarea/actualizarea procedurilor specifice pentru activitatile procedurabile din cadrul structurii 

din care face parte; 

• respectarea prevederilor „Strategiei Naţionale Anticorupţie, a seturilor de indicatori de 

performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a 

inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, 

precum și a stadardelor de publicare a informațiilor de interes public”, aprobată prin HG nr. 583/2016; 

• Identificarea, evaluarea, actualizarea si  raportarea  riscurilor din domeniul propriu de activitate. 

•  Personalul societății Titan Power S.A. își însușeste și respectă prevederile Ordinului 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului 

Intern/Managerial al entităților publice. 

• Personalul  Societății Titan Power S.A. își însușeste și respectă prevederile legislației de securitate 

și sănătate în muncă și de apărare împotriva incendiilor, apărare civilă (situațiile de urgență) precum și 

deciziile și instrucțiunile interne prin care primește responsabilități suplimentare în domeniu. 

• Conducătorii pe linie ierarhică au obligaţia întocmirii şi respectiv, a actualizării ori de câte ori este 

cazul, a fişelor de post în strictă conformitate cu regulamentul cadru, regulamentul de organizare si 

funcționare al societății și alte reglementări interne. 
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Dispoziţii finale 

(1)  Prezentul Regulament se completează cu prevederile altor acte normative incidente. 

(2)  Personalul Titan Power S.A. exercită activitatea curentă în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, cu cele înscrise în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, în Fișa de post - anexă la 

Contractul Individual de Muncă şi cu respectarea Regulamentului intern și a Contractului colectiv de 

muncă; 
(3)   În caz de conflict de interpretare și aplicare între prevederile prezentului Regulament și cele ale 

contractelor individuale de muncă, acestea din urmă prevalează. În concordanță cu principiul libertății 

contractuale și al normei potrivit căreia clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard, 

atribuțiile, competențele şi responsabilitățile salariaților Societății Titan Power S.A. negociate și stipulate 

în cuprinsul contractelor individuale de muncă și în fișele de post anexate acestora se bucură de 

preeminență în raport cu cele stabilite prin prezentul Regulament.  

(4)  Directorul general coordonează acţiunea de elaborare, perfecţionare şi de actualizare a 

Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Societății Titan Power S.A., prin colectarea, analiza şi 

supunerea spre aprobare a propunerilor, modificărilor şi completărilor justificate. 

(5)  Regulamentul de Organizare şi Functionare al Societății Titan Power S.A. se aprobă prin hotărâre 

a Consiliului de Administraţie si va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaților,  în vederea respectǎrii lui. 


