
 
 
• Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea; 
• Structura organizatorica, atributiile departamentelor; 
• Programul de functionare si programul de audiente; 
• Lista cu persoanele din conducerea institutiei; 
• Lista cu coordonatele de contact ale institutiei (denumire, adresa postala, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail 
si adresa paginii de Internet); 
• Sursele financiare; 
• Bugetul; 
• Bilantul contabil; 
• Raportul de audit anual; 

• Situatii financiare semestriale/anuale; 
• Programele si strategiile proprii; 
• Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera 
vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate; 
• Raportul informativ cu privire la implementarea Legii 544/2001; 
• Comunicate de presa; 
• Declaratii de avere si de interese; 
• Anunturi si conditiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs; 
• Anunturi si rapoarte trimestriale privind achizitiile publice ale Complexului Energetic Oltenia, conform legislatiei 
in vigoare 
• Rapoarte privind studiul de impact asupra mediului; 
• Investitii si proiecte de mediu; 
• Anunturi privind emiterea/revizuirea autorizatiilor/acordurilor de mediu; 
• Codul de conduita, codul de guvernanta corporativa; 
• Declaratia de guvernanta corporativa; 
• Rapoartele Consiliului de Supraveghere; 
• Regulamentul Consiliului de Supraveghere; 
• Raportul Comitetului de Nominalizare si Renumerare  al C.S. 
• Declaratie de conformitate; 
• Forma cadru a contractului de administrare; 
• Sedinte AGA; 
• Politica Sistemului Integrat de Management;         
• Oferte furnizare energie electrică; 
• Schimbarea furnizorului de energie; 
• Contractare furnizare energie electrica; 
• Standard de performanta; 
• Informatii utile pentru consumatorul final de energie –ANRE; 
• Legislatie primara si secundara; 
• Eticheta energiei electrice furnizate clientilor finali; 
• Energie electrica si termica produsa; 
• Carbune extras; 
• Regulamentul privind desfasurarea negocierilor pentru dobandirea folosintei si accesul la terenurile pe care se 
efectueaza activitatile miniere din cadrul societatii; 
• Decizii de expropieri; 
• Hotarari de despagubiri; 
• Rapoarte privind activitatea societatilor la care C.E. Oltenia este actionar majoritar; 
• Ghidul avertizorului de integritate; 
• Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal; 
• Regulamentul general privind protecția datelor; 
• GHID -pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal  sunt prelucrate în 
cadrul  Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.; 
• Parteneri din contractele atribuite prin licitatii publice. 
 


