
 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru  
Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții  
 

 
 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 557/03.03.2020 al Societății 
pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., raportul de specialitate al 

Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 10954/05.03.2020, raportul 
Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 11106/09.032020, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 
în baza art. 125 alin. (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) art.176, art.182 alin. (1) 

și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
 

 Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: 
    a) aprobarea modificării organigramei Societății pentru Lucrări de 
Drumuri și Poduri Dolj S.A. conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre; 

             b) aprobarea modificării statului de funcții al Societății pentru Lucrări 
de Drumuri și Poduri Dolj S.A. conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.2 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, 
împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. și Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
 

 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

       (2) Prezenta hotărâre se va comunica Societății pentru Lucrări 
de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și persoanelor împuternicite să reprezinte 

interesele Județului  Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj 
S.A. 

  
 

        Nr._______                                         Adoptată la data de _______/2020 
 

 

        PREŞEDINTE                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                SECRETAR GENERAL  

                                                                                      AL JUDEȚULUI 

     ION PRIOTEASA  

                                                                                       Anda NICOLAE 
  



 

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ                                       PRESEDINTE, 
S.P.L.D.P.DOLJ S.A 

NR. 557/03.03.2020        ION PRIOTEASA 
                                   

 
    

 
                                                                   

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de Hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului 
de funcții ale Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A  

 

 

 Prin adresa cu nr. 503/25.02.2020, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. solicita CJ DOLJ 

mandatarea imputernicitilor Judetului Dolj la aceasta societate pentru a sustine si 
a vota in adunarea generala a actionarilor urmatoarele: 

1. Aprobarea modificarii organigramei Societatii Pentru Lucrari de Drumuri 

si Poduri Dolj SA, incepand cu luna aprilie 2020; 
2. Aprobarea modificarii statului de functii al Societatii Pentru Lucrari de 

Drumuri si Poduri Dolj SA, incepand cu luna aprilie 2020. 

Organigrama si Statul de functii  ale societatii au fost avizate in sedinta 

Consiliului de Administratie din luna februarie 2020. 

Modificarea Organigramei existente si a Statului de functii se impune  ca 

urmare a necesitatii desfasurarii activitatii specifice societatii in conditii optime, 

precum si a cererilor de contractare a unor lucrari la diversi terti, acest lucru 

impunand, pentru operativitate si eficientizare, o reorganizare a loturilor 
societatii, cu mentinerea aceluiasi numar de posturi existente. 

         Organigrama mentine in mare parte structura precedentei organigrame, cu 

urmatoarele modificari : 

      Se infiinteaza Lotul Craiova cu o structura de personal de 30 de posturi din 

care un post de conducere sef Lot, ocupat si 29 posturi executie ( din care 27 
posturi ocupate si 3 posturi vacante), dupa cum urmeaza : 

* un post sef  Lot prin mutarea si transformarea  postului de ajutor sef lot ocupat 

din cadrul Lotului Plenita; 

* un post de primitor distribuitor vacant prin mutarea si transformarea postului 

de ajutor sef lot vacant  din cadrul Lotului Bailesti. 

* 9 posturi de lucratori drumuri si poduri prin : 

        - mutarea a 3 posturi de lucrator drumuri ocupate din cadrul Lotului Cernele,        

- mutarea a 3 posturi de lucrator drumuri ocupate din cadrul Lotului Valea 
Stanciului 

        - mutarea unui post de conducator auto ocupat de la Lotul Valea Stanciului 

si transformarea in post de lucrator drumuri ocupat 



      - mutarea unui post mecanic ocupat din cadrul Lotului Cernele si 

transformarea intr-un post de lucrator drumuri ocupat. 

      - mutarea unui post de mecanic ocupat din cadrul Atelierului Utilaj Transport 

si transformarea acestuia intr-un post de lucrator drumuri ocupat 

* 4 posturi de mecanic utilaj prin : 

      - mutarea a 2 posturi de mecanic utilaj ocupate din cadrul Lotului Bailesti , 

      -mutarea unui unui post de tractorist ocupat din cadrul Lotului Plenita si 

transformarea in post de mecanic utilaj ocupat 

      - mutarea unui post de mecanic utilaj ocupat din cadrul lotului Cernele. 

* mutarea unui post lacatus mecanic ocupat din cadrul Atelierului Utilaj 

Transport 

* 8 posturi de sofer dupa cum urmeaza - 

       -  2 posturi de sofer ocupate mutate din cadrul Lotului Cernele 

       -  2 posturi de sofer ocupate  mutate din cadrul Lotului Bailesti 

        - 2 posturi de sofer ocupate mutate din cadrul Atelierului Utilaj Transport 

        -2 posturi sofer ocupate mutate din cadrul Lotului Plenita  

* 4 posturi asfaltator astfel : 

   - 2 posturi asfaltator ocupate mutate din cadrul Lotului Bailesti. 

   - un post de asfaltator ocupat mutat din cadrul Lotului Plenita  

   - un post de asfaltator vacant transformat dintr-un post de lucrator drumuri si 
poduri vacant de la lotul Valea Stanciului 

   * un post agent de paza ocupat mutat din cadrul Lotului Cernele 

   * un post necalificat vacant mutat din cadrul Lotului Cernele  

   Ca urmare a infiintarii Lotului Craiova, prin mutarea posturilor din cadrul 

celorlalte structuri ale societatii, structura de personal a Atelierului de Utilaj 

Transport si pe fiecare Lot va fi urmatoarea: 

 

   Atelier Utilaj Transporturi va avea o structura de personal de 14 posturi 

ocupate, dintre care unul de conducere , sef atelier,  si 13 posturi de executie 

  

  Lotul Bailesti va avea o structura de personal de 22 posturi, un post de 

conducere , sef lot ocupat si 21 posturi de executie ( din care 18 posturi ocupate 
si trei posture vacante). 

  La Lotul Bailesti, au intervenit urmatoarele modificari: 

      -  un post de lucrator drumuri ocupat mutat de la Lotul Valea Stanciului;  

      -  un post de lucrator drumuri vacant transformat dintr- un post de sofer vacant 

in cadrul lotului.    



 

   Lotul Valea Stanciului va avea o structura de personal de 24 posturi, un post 

de conducere ocupat , sef lot si 23 posturi de executie ( din care 22 ocupate si 

unul vacant) 

  La Lotul Valea Stanciului,  au intervenit urmatoarele modificari: 

- un post mecanic utilaj ocupat transformat dintr-un post de sofer ocupat in cadrul 

lotului.  

 

    Lotul Plenita va avea o structura de personal de 22 posturi, un post de 

conducere ocupat, sef lot, si 21 posturi de executie  (din care 19 posturi ocupate 
si trei vacante) 

  La Lotul Plenita,  au intervenit urmatoarele modificari : 

- un post de tractorist vacant transformat in lucrator drumuri vacant in cadrul 
aceluiasi lot.  

 

  Lotul Cernele si  Statie de Asfalt Cernele  va avea o structura de personal de 

32 posturi, un post de conducere ocupat , sef lot, si 31 posturi de executie ( din 

care 30 posturi ocupate si doua posturi vacante). 

  La Lotul Cernele si  Statia de Asfalt   au intervenit urmatoarele modificari: 

-  un post de conducator auto vacant se transforma in post de mecanic utilaj 

vacant; 

-  un post de mecanic ocupat se muta de la A.U.T. si se transforma in mecanic 
utilaj ocupat;  

-  un post de lucrator drumuri ocupat transformat din post  tractorist ocupat in 
cadrul lotului; 

-  un post de sofer mutat ocupat din cadrul Atelierului Utilaj Transport.  

 

 

       In cadrul Serviciului Administrativ, arhiva, paza: un post de ingrijitor cu 

jumatate de norma ocupat se transforma in post de ingrijitor cu norma 

intreaga,ocupat. 

 

       In cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Analize Economice, un post 

de economist  vacant se transforma intr-un post de lucrator drumuri vacant care 
se muta  in cadrul Lotului Plenita. 

  Pentru toate modificarile efectuate s-a obtinut acordul de principiu al salariatilor. 

       Aceasta organigrama permite ca societatea sa functioneze eficient , asigurand 

o circulatie dinamica a informatiilor si deciziilor intre administratie si 

compartimentele functionale ale societatii, in concordanta cu standardele de 



calitate cerute de SR EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 

18001/2008. 

       Prin prezenta propunere de organigrama si stat de functii aferent, va solicitam 

a aproba un numar de 186 posturi de executie si conducere executiva, la care se 

adauga aparatul de administratie, conducere si control, compus din 5 

administratori, 3 cenzori si 2 directori. 

 

Supunem spre aprobare Consiliului Judetean Dolj: 

1. Aprobarea modificarii organigramei Societatii Pentru Lucrari de Drumuri 

si Poduri Dolj SA (anexa 1.); 
2. Aprobarea modificarii statului de functii al Societatii Pentru Lucrari de 

Drumuri si Poduri Dolj SA (anexa 2). 
 

 

Anexam alaturat : 

1. Proiectul de Hotarare  
2. Organigrama S.P.L.D.P. Dolj S.A. 

3. Stat de Functii S.P.L.D.P. Dolj S.A 
4. Adresa cu nr. 503/25.02.2020. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                 DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT 

ING.GOLUMBEANU ALIN                          EC.RADA MARCELA 

      

 

 

 

 

                                                                               COMP. RESURSE UMANE 

        SMARANDACHE RADU 

  



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 
ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Organizare Resurse Umane 
Nr. 10954 din 05.03.2020 

        
                                                                                                                             

 
            

                      
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la 
mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru  Lucrări 

de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții  

 

 
Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este o societate 

comercială, pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care funcționează sub 
autoritatea Consiliului Județean Dolj. 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.  funcționează 
potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având scopul de a asigura realizarea de construcții de drumuri și 
poduri, dar și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii. 

Prin adresa nr. 503/2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 
10041/2020, Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. solicită 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj pentru a susține și a vota în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și 
Poduri Dolj S.A. următoarele documente aflate pe ordinea de zi a ședinței care va 

fi convoctă la sediul societății din Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, județul Dolj:  
   1. Aprobarea modificării organigramei Societății pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A.; 
 2. Aprobarea modificării statului de funcții al Societății pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. . 
 În urma analizei documentelor înaintate, s-au constatat următoarele: 

 Pentru buna organizare și funcționare a instituției, ținând cont de 
activitatea specifică, dar și de cererile de contractare a unor lucrări, se impune 

reorganizarea loturilor din cadrul societății, fără a afecta numărul total de posturi, 
astfel: 

I. Se înființează Lotul Craiova, cu o structură funcțională formată din  
30 de posturi, existente în cadrul societății, preluate din cadrul altor loturi, astfel:  

- 1 post de conducere de șef lot (ocupat), prin preluarea și transformarea  

postului de ajutor șef lot (ocupat) din cadrul Lotului Plenița; 

- 1 post de primitor distribuitor (vacant), prin preluarea si transformarea 

postului de ajutor șef lot (vacant) din cadrul Lotului Băilești; 

- 9 posturi de lucrători drumuri, din care: 3 posturi de lucrător drumuri 

(ocupate) preluate din cadrul Lotului Cernele, 3 posturi de lucrător drumuri 

(ocupate) preluate din cadrul Lotului Valea Stanciului, 1 post de lucrător drumuri 

(ocupat) prin preluarea și transformarea unui post de conducător auto (ocupat) de 

la Lotul Valea Stanciului, 1 post de lucrător drumuri (ocupat) prin preluarea și 

transformarea unui post de mecanic (ocupat) din cadrul Lotului Cernele, 1 post 



de lucrător drumuri (ocupat) prin preluarea și transformarea unui post de mecanic 

(ocupat) din cadrul Atelierului Utilaj Transport; 

- 4 posturi de mecanic utilaj, din care: 2 posturi de mecanic utilaj (ocupate) 

preluate din cadrul Lotului Băilești, 1 post de mecanic utilaj (ocupat) prin 

preluarea și transformarea unui post de tractorist (ocupat) din cadrul Lotului 

Plenița, 1 post de mecanic utilaj ocupat preluat din cadrul lotului Cernele; 

- 1 post de lacătuș mecanic (ocupat), preluat din cadrul Atelierului Utilaj 

Transport; 

- 8 posturi de șofer, din care: 2 posturi de șofer (ocupate) preluate din cadrul 

Lotului Cernele, 2 posturi de sofer (ocupate) preluate din cadrul Lotului Băilești, 

2 posturi de șofer (ocupate) preluate din cadrul Atelierului Utilaj Transport, 2 

posturi șofer (ocupate) preluate din cadrul Lotului Plenița; 

- 4 posturi asfaltator astfel: 2 posturi asfaltator (ocupate) preluate din cadrul 

Lotului Băilești, 1 post de asfaltator (ocupat) preluat din cadrul Lotului Plenița, 1 

post de asfaltator (vacant), prin preluarea și transformarea unui post de lucrător 

drumuri (vacant) din cadrul Lotului Valea Stanciului; 

    - 1 post agent pază (ocupat) preluat din cadrul Lotului Cernele; 

    - 1 post necalificat (vacant) preluat din cadrul Lotului Cernele.  

II. În cadrul Lotului Bailești intervin următoarele modificări:     

    -  1 post de lucrător drumuri (ocupat) se preia de la Lotul Valea Stanciului;  

          -  1 post de șofer (vacant) se transformă în post de lucrător drumuri. 

III. În cadrul Lotului Valea Stanciului, intervin următoarele modificări:    

          -  1 post de șofer (ocupat) se transformă în post de mecanic utilaj (ocupat); 

IV. În cadrul Lotului Plenița intervin următoarele modificări:    

- 1 post de tractorist (vacant) se transformă în lucrător drumuri (vacant). 

V. În cadrul Lotului Cernele și Stație de Asfalt Cernele, intervin 

următoarele modificări:   

-  1 post de conducător auto (vacant) se transformă în mecanic utilaj; 

- 1 post de mecanic (ocupat) se preia de la Atelierului Utilaj Transport și 

se transformă în mecanic utilaj (ocupat); 

-  1 post de tractorist (ocupat) se transformă în lucrator drumuri (ocupat); 

-  1 post de șofer (ocupat) se preia din cadrul Atelierului Utilaj Transport.  

 VI. În cadrul Serviciului Administrativ, Arhivă, Pază: un post de îngrijitor 
cu jumatate de normă (ocupat) se transformă în îngrijitor cu normă întreagă. 

VII. În cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Analize Economice, un 

post de economist (vacant) se transformă în post de lucrător drumuri și se mută 

în cadrul Lotului Plenița. 
 Mutarea sau transformarea posturilor ocupate mai sus enumerate se va 

face cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (1) și (3) din Legea nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 
numai cu acordul părților. 

 Organigrama propusă spre aprobare de către Societatea pentru Lucrări de 
Drumuri și Poduri Dolj S.A., respectă atât structura organizatorică mai sus 

prezentată cât și structura funcțională a fiecărui lot sau departament. 
 Organigrama și statul de funcții supuse aprobării Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație din 
luna februarie 2020. 

Având în vedere aspectele anterior expuse, propunem spre aprobare 
mandatarea împuterniciților Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală 



Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj 

S.A. aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții în forma propusă 
de către Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
                              Șef Serviciu 

 ORGANIZARE RESURSE UMANE 
 

                          Anda NICOLAE 
                                                                                                 

 
                                                                                                          Întocmit, 

                                                                                                      Elena Buduru 
 

 

  



ROMÂNIA 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

Nr.11106/09.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj la 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. să aprobe în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii  

 

  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de 

hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj la Societatea pentru 

Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară 

a Acţionarilor modificarea organigramei şi a statului de funcţii propus de 

preşedintele Consiliului Judeţean Dolj în raport cu atribuțiile și competențele 

specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:  

 

 1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciţilor Judeţului 

Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acţionarilor . 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare 

este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se 

respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicab ile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

- art.125, alin.1 din  Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 

competență/activitate a compartimentului: împuterniciţii Judeţului Dolj vor vota 

în adunarea generală ordinară a acţionarilor la Societatea pentru Lucrări de 
Drumuri şi Poduri Dolj S.A. modificarea organigramei şi a statului de funcţii.  

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul 

de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 

aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice 

acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi 

supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă 

ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de 



Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

      Avizat,                                                                                                             

DIRECTOR EXECUTIV, 

  DAIANA STOICA    

 

                                                                                                             Întocmit 

CONSILIER JURIDIC, 

MARIUS PETRESCU                                                                                              
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STAT DE FUNCTII 

 

ORGANIGRAMA  ANALITICA  2020 

Nr. 

crt. 

Functia Nr. 

post 

Tip 

contract 

Nivel 

studii 

Norma 

de 

lucru 

Competente Pozitia din 

nomenclatorul 

de meserii 

Nivelul 1    Administrare : 

          Consiliu de Administratie  =  5 membri 

1 Administrator- presedinte 

 

  1 Contract de 

Administrare 

S nenormat experienta in  

conducere 

Lg.31/1990 

OUG 

109/2011 

2 Administrator membru-  

vicepresedinte 

  1 Contract de 

Administrare 

S nenormat experienta in  

conducere 

Lg.31/1990 

OUG 

109/2011 

3 Administrator membru   3 Contract de 

Administrare  

S nenormat experienta in  

conducere 

Lg.31/1990 

OUG 

109/2011 

 

          Comisia de Cenzori  =  3  membri  

4 Cenzor – expert  contabil    1 Contract societate-

Act constitutiv 

S nenormat expert contabil 241201 

5 Cenzor - membru    2 Contract societate-

Act constitutiv 

S nenormat economist 241201 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                   

 

  

 

 

 

 

SSSOOOCCCIIIEEETTTAAATTTEEEAAA   PPPEEENNNTTTRRRUUU   LLLUUUCCCRRRAAARRRIII   DDDEEE      DDDRRRUUUMMMUUURRRIII      

SSSIII   PPPOOODDDUUURRRIII   DDDOOOLLLJJJ   SSS...AAA...   
 

Capital social subscris si varsat 19.084.397,50 lei Reg.Com.J16/163/1991 
Sediu Craiova, Str. Drumul Jiului nr.10  CUI    10639878 

Fax 0251 / 413046             Banca  BRD DOLJ, CRAIOVA 

Tel. 0251 / 416760            Cont   RO57BRDE170SV03847101700 
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 Nivelul 2 Conducere  =  2 membri 

6  Director general     1 Contract Mandat S  nenormat 
experienta 10 ani  in  

conducere 
112011 

7  Director general adjunct    1  Contract Mandat S  nenormat 
economist +experienta 10 

ani in conducere 
112020 

 Nivelul 3 Conducere executiva si  Nivelul 4  Executie  = 186 posturi 

         Directia tehnica si de Productie = 1 post 

8  Director tehnic Productie    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer + experienta 5 ani    112024 

         Birou Exploatare Utilaj Transport  =  3 posturi 

9 Sef  birou    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

inginer +cunostinte operare 

P.C. 
121906 

10 Inginer    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer mecanic 214401 

11 Tehnician    1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 311518 

        Birou EMCATR - AVTR =  4 posturi 

12 Sef  birou    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

inginer +cunostinte operare 

P.C. 
121906 

13 Controlor trafic    2 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii tehnice 432303 

14 Inginer mecanic 1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

inginer mecanic +  

+competente lucru PC 
214401 

        Serviciul Intretinere drumuri si Poduri, Siguranta circulatiei, Metrologie, Avize UZD=  7 posturi 

15 Sef serviciu    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

inginer / subinginer 

C.F.D.P. + experienta  5 

ani in domeniu  

121901 

16 Inginer    4 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

 inginer productie/ inginer 

drumuri si poduri 

215205/ 

214204 

17 Subinginer    1 Contract Individual S norma intreaga  subinginer productie 214202 
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de Munca 

18 Tehnician    1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 311203 

        Compartiment Laborator  = 2 posturi 

19 Sef  laborator    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

chimist + autorizare sef   

laborator 
132306 

20 

Tehnician laborant pentru 

lucrari de drumuri si 

poduri 

   1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii laborant 311211 

        Compartiment C.T.C  =  1 post 

21 Inginer    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga inginer  (constructii) 214201 

        Compartiment Prevenire si Protectie (S.S.M., Mediu, Situatii de Urgenta) Management integrat = 1 post 

22 
Responsabil manag. 

calitatii 
   1 

Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

inginer + certificare  

auditori interni  pt S.M.I.    
214130 

         Compartiment Juridic   =  2 post 

23 
Consilier juridic 

 
   2 

Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga licentiat in drept    261103 

         Compartiment Resurse umane, salarizare  =  2 posturi 

24 Economist    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

studii superioare ec.+ 

calific. resurse umane 
263106 

25 Specialist  resurse umane    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

studii superioare + calif. 

resurse umane 
242314 

         Serviciu Administrativ , arhiva, paza  =  10 posturi 

26 Sef  serviciu    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

studii superioare + 

cunostinte operare PC 
121906 

27 Secretara    1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 412001 

28 Arhivar    1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

studii superioare + 

cursuri specializ. arhivar 
441501 
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29 Ingrijitor 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga  studii generale 515301 

30 Ingrijitor    1 
Contract Individual 

de Munca 
G 

cu fractiune de    

norma (4 

ore/zi) 

studii generale 515301 

31 Agent paza    5 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga atestat agent paza 541403 

         Compartiment Control intern managerial si financiar de gestiune =  2 posturi 

32 

 

Inginer (responsabil 

control intern 

managerial) 

  1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

studii superioare + 

competente PC 
242110 

33 
Economist (control 

financiar de gestiune) 
   1 

Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga studii superioare ec. 263106 

         Serviciu  Financiar, Contabilitate, Analize Economice  =  5  posturi 

34 Sef  serviciu    1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

economist  + experienta 5 

ani in domeniu 
121124 

35 Economist    3 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga studii superioare ec. 263106 

36 Casier    1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 523003 

          Compartiment Marketing, Contractare si Achizitii  =  2 posturi 

37 Expert achizitii publice    2 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga studii superioare  214946 

         Lotul Bailesti   = 22 posturi 

38 Sef  lot  1 
Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga 

studii sup./medii tehnice + 

competente lucru PC 
132307 

39 Agent paza 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga atestat agent paza 541403 

40 Primitor- distribuitor  1 
Contract Individual 

 de Munca 
M norma intreaga studii medii 432104 
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41 Asfaltator 3 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga calificare asfaltator 711904 

42 Lucrator drumuri  8 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

calificare lucrator drumuri 

si poduri/ constructor 

drumuri si poduri 

711924 

43 Sofer 4 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga sc.prof. auto +permis cond.  

833201 / 

832201 

44 Tractorist    1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

sc.prof. mec. agricol+ 

permis cond. categ.F 
834101 

45 Mecanic utilaj    2 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare mecanic 834201 

46 Necalificat    1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga studii generale 931203 

          Lotul Valea Stanciului  =  24 posturi 

47 Sef  lot    1 
Contract Individual 

de Munca 
 S/M norma intreaga 

studii sup./medii tehnice + 

competente lucru PC 
132307 

48 Ajutor sef lot 1 
Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga 

medii tehnice/ medii 

tehnice +competente lucru 

PC 

132301 

49 Agent paza 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga atestat agent paza 541403 

50 Primitor- distribuitor  1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 432104 

51 Asfaltator 3 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga calificare asfaltator 711904 

52 Lucrator drumuri  9 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

calificare lucrator drumuri 

si poduri/ constructor 

drumuri si poduri 

711924 

53 Sofer 4 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga sc.prof. auto +permis cond.  

833201 / 

832201 
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54 Mecanic utilaj 2 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare mecanic 834201 

55 Tractorist 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

sc.prof. mec. agricol +  

permis cond. categ.F 
834101 

56 Necalificat 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga studii generale 931203 

          Lotul Plenita  =  22 posturi 

57 Sef lot     1 
Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga 

studii sup./medii tehnice 

+competente lucru PC 
132307 

58 Agent paza 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga atestat agent paza 541403 

59 Primitor- distribuitor  1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 432104 

60 Asfaltator 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga calificare asfaltator 711904 

61 Lucrator drumuri  10 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

calificare lucrator drumuri 

si poduri/ constructor 

drumuri si poduri  

711924 

62 Sofer 5 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga sc.prof. auto +permis cond.  

833201 / 

832201 

63 Mecanic utilaj 2 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare mecanic 834201 

64 Necalificat 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga studii generale 931203 

        Lotul  Cernele si Statia de Asfalt  =  32 posturi 

65 Sef lot  1 
Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga 

studii sup./medii tehnice 

+competente lucru PC 
132307 

66 Sef  statie asfalt 1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

studii sup. tehnice 

+competente lucru PC 
132444 

67 Ajutor sef lot 1 Contract Individual S/M norma intreaga studii sup./medii tehnice 132301 
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de Munca +competente lucru PC 

68 Primitor- distribuitor  1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 432104 

69 Asfaltator 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga calificare asfaltator 711904 

70 Lucrator drumuri    15 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

calificare lucrator drumuri 

si poduri/ constructor 

drumuri si poduri  

711924 

71 Sofer 6 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga sc.prof. auto +permis cond.  

833201 / 

832201 

72 Mecanic utilaj 3 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare mecanic utilaj 834201 

73 Electrician 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare electrician 723101 

74 Tractorist 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

sc.prof. mec. agricol +  

permis cond. categ.F 
834101 

75 Necalificat 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga studii generale 931203 

         Lotul Craiova  = 30 posturi 

76 Sef lot  1 
Contract Individual 

de Munca 
S/M norma intreaga 

studii sup./medii tehnice 

+competente lucru PC 
132307 

77 Agent paza 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga atestat agent paza 541403 

78 Primitor- distribuitor  1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 432104 

79 Asfaltator 4 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga calificare asfaltator 711904 

80 Lucrator drumuri  9 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga 

calificare lucrator drumuri 

si poduri/ constructor 

drumuri si poduri  

711924 
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81 Sofer 8 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga sc.prof. auto +permis cond.  

833201 / 

832201 

82 Mecanic utilaj 4 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare mecanic 834201 

83  Lacatus mecanic 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare mecanic 723103 

84 Necalificat 1 
Contract Individual 

de Munca 
G norma intreaga studii generale 931203 

         Atelier Utilaj – Transport  =  14 posturi 

85 Sef atelier  1 
Contract Individual 

de Munca 
S norma intreaga 

inginer  

+competente lucru PC 
132438 

86 Subinginer 1 
Contract Individual 

de Munca 
S 

cu fractiune de    

norma (4 

ore/zi) 

subinginer mecanic 214402 

87 Primitor- distribuitor  1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga studii medii 

432104 

 

88 Electrician 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare electrician 723101 

89 Sofer 3 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga sc.prof. auto +permis cond.  

833201 / 

832201 

90 Mecanic 2 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare mecanic 723103 

91 Lacatus mecanic 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare lacatus mecanic 721410 

92 Sudor 2 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare sudor 721208 

93 Strungar 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare strungar 722413 

94 Vopsitor 1 
Contract Individual 

de Munca 
M norma intreaga calificare vopsitor 713204 
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CENTRALIZATOR POSTURI 

N1-Administrare 8 

N2-Conducere 2 

N3-Conducere executiva                     13 

N4-Executie                    173 

                                    

 

Legenda:                       

S  = studii superioare 

M = studii medii 

G = studii generale 

 

 

 

  Director General                                                 Director General Adjunct                                             Intocmit 

Ing. Golumbeanu Alin                                               Ec. Rada Marcela                                       Ec. Croitoru Simona 

 

 

 

 

Presedinte C.A. 

Adam Marian Catalin 

 

Craiova, 2020 




