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a SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

PREAMBUL

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în scopul stabilirii regulilor privind protecția, 
igiena și securitatea în muncă, drepturile și obligațiile angajatorului, drepturile și obligațiile 
salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, 
regulile privind disciplina muncii în societate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și 
modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice, criteriile și procedurile de 
evaluare profesională a salariaților cu respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării 
oricărei forme de încălcare a demnității, în temeiul dispozițiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 
- Codul Muncii republicat și actualizat, emite următorul REGULAMENT INTERN.

1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI
LI. Prescurtări
1.1.1. CCM -  Contract Colectiv de Muncă.
1.1.2. CEO -  Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A
1.1.3. CIM -  Contract Individual de Muncă.
1.1.4. CM -  Codul Muncii.
1.1.5. CSSM -  Comitet de Securitate și Sănătate în Muncă.
1.1.6. EIP -  Echipament Individual de Protecție.
1.1.7. RI -  Regulament Intern.
1.1.8. ROF -  Regulament de Organizare și Funcționare.
1.1.9. RU -  Resurse Umane.
î.i . 10. SSM -  Securitate și Sănătate în Muncă.
1.1.11. SU -  Situații de Urgență.

1.2. Definiții
1.2.1. Abatere disciplinară -  faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune 

săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 
Regulamentul Intern, Contractul Individual de Muncă sau Contractul Colectiv de Muncă, 
ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

1.2.2. Contract Individual de Muncă -  document care produce efecte juridice, în temeiul căruia 
salariatul se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană 
fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, 

în condițiile expres prevăzute de lege.
1.2.3. Date cu caracter personal -  orice informații privind o persoana fizică identificată sau 

identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoana care poate 
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum 
ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la 
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale.

1.2.4. Discriminare -  orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, 
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie 
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 
recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.
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1.2.5. Entitate organizatorică -  mod de organizare internă de sine stătătoare care nu mai are altă 
subdiviziune în subordine (compartiment, atelier, birou, serviciu, secție, sector, departament 
- după caz).

1.2.6. Hărțuire la locul de muncă ~ situație în care se manifestă un comportament abuziv, repetat 
și nejustificat, manifestat deliberat, în cadrul relațiilor de muncă, având ca obiect sau ca 
efect lezarea demnității ori integrității fizice ale unui salariat și crearea unui mediu de 
intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

1.2.7. Hărțuire sexuală -  orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, 
gesturi sau alte acțiuni indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, 
cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotații sexuale, care afectează 
demnitatea, integritatea fizică și psihică a salariaților.

1.2.8. încălcarea securității datelor cu caracter personal -  orice eveniment, acțiune sau inacțiune 
care poate provoca o încălcare a securității, care duce, în mod accidental sau ilegal, la 
distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la 
datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

1.2.9. Petiție -  cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris transmisă prin orice 
mijloc, inclusiv prin poștă electronică, pe care un salariat sau o organizație legal constituită, 
o poate adresa conducerii CEO/Sucursalei/Subunității.

1.2.10. Prelucrare date cu caracter personal -  operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra 
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea 
sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1.2.11. Sancțiune disciplinară -  mijloc de constrângere prevăzut de lege, având ca scop apărarea 
ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conștiincioasă a 
îndatoririlor de serviciu și respectarea normelor de comportare, precum și prevenirea 
producerii unor acte de indisciplină.

1.2.12. Structură organizatorică -  subdiviziune care are în subordine una sau mai multe entități 
organizatorice (direcție, sucursală electrocentrale, exploatare minieră de cariere, subunitate, 
departament, serviciu).

1.2.13. Subunitate -  subdiviziune cu funcționare descentralizată aflată în subordinea unei Exploatări 
Miniere de Cariere/direcții (ex.: carieră, Exploatare Livrări Căi Ferate Uzinale, Unitate de 
Producție și Reparații Utilaje Miniere și/sau alte structuri organizatorice teritoriale similare, 
respectiv Departamentul Conservare Perimetre Miniere etc.).
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TITLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1). Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) este persoană juridică 
română, organizată ca societate pe acțiuni, cu sediul social în România, municipiul Târgu-Jiu, str. 
Alexandru loan Cuza, nr. 5, județul Gorj și este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 
J18/311/2012, Cod Fiscal R030267310, înființată conform Hotărârii Guvernului nr. 1024/2011, 
prin fuziunea Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societății Comerciale 
Complexul Energetic Turceni S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A. și 
Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A., desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile 
române.

(2) . CEO are ca scop desfășurarea de activități de cercetare geologică pentru descoperirea 
rezervelor de lignit, extracție lignit, producție energie electrică pe bază de lignit, mentenanță și 
furnizare, astfel încât să opereze integrat și să devină un actor principal în plan regional prin 
valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de care dispune România în domeniu.

(3) . Domeniul principal de activitate al CEO este producția, transportul și distribuția energiei 
electrice - cod CAEN 351.

(4) . Obiectul principal de activitate al CEO este producția de energie electrică - cod CAEN
3511.

Art. 2. (1). CEO este administrată în sistem dualist de către un Directorat, sub 
supravegherea unui Consiliu de Supraveghere.

(2). Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide 
asupra activității și politicii economice.

Art. 3. (1). Regulamentul Intern (RI) este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 
53/2003 -  Codul Muncii^ republicat și actualizat, cu modificările și completările ulterioare.

(2) . Principiile fundamentale ale dreptului muncii, așa cum sunt definite de art. 3 - 9  din 
CM, republicat și actualizat, constituie reguli generale de întocmire, aplicare și interpretare ale 
prezentului RI.

(3) . RI se aplică pe întreg arealul de activitate al CEO, tuturor persoanelor fizice aflate în 
raporturi de muncă cu societatea, indiferent de forma acestor raporturi de muncă, precum și oricăror 
persoane în condițiile prevăzute de lege.

(4) . Prevederile RI se actual izează/completează cu dispozițiile legale care reglementează 
relațiile de muncă.
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TITLUL II: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CEO ȘI ALE SALARIAȚILOR 

Capitolul I: Drepturile CEO

Art. 4. CEO are în principal următoarele drepturi:
1. să stabilească organizarea și funcționarea societății;
2. să încheie, modifice, suspende și desfacă contractul individual de muncă al personalului 

angajat, în conformitate cu prevederile legii;
3. să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii și ale 

contractului colectiv de muncă;
4. să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a 

realizării acestora;
5. să definească obiectivele strategice, programele, bugetele și indicatorii de performanță 

necesari;
6. să organizeze și să conducă activitatea societății pe principii de competență profesională, 

rentabilitate, eficiență economică și profit;
7. să emită dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
8. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
9. să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, 

potrivit legii, CCM și RI;
10. să decidă asupra modului de exploatare, modernizare, retehnologizare, reparare și 

dezvoltare a utilajelor, agregatelor și instalațiilor tehnologice din cadrul Societății Complexul 
Energetic Oltenia S.A.;

11. să impună respectarea disciplinei tehnologice și a disciplinei muncii;
12. să aplice măsuri de restructurare și reorganizare atunci când situația o impune, cu 

respectarea prevederilor legale;
13. să exercite orice alte atribuții în legătură cu actul de conducere, prevăzute de 

reglementările în vigoare.
14. alte drepturi prevăzute de lege și CCM.

Capitolul II: Drepturile salariatului

Art. 5. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
1. dreptul la salarizare pentru muncă depusă, dreptul la plata salariului și a altor drepturi 

salariale pentru muncă depusă;
2. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
3. dreptul la concediu de odihnă anual și alte concedii prevăzute de legislația în vigoare;
4. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
5. dreptul la demnitate în muncă;
6. dreptul la securitate și sănătate în muncă;
7. dreptul la formarea profesională;
8. dreptul la informare și consultare;
9. dreptul de a lua parte la determinarea, ameliorarea condițiilor de muncă și mediului de

muncă;
10. dreptul la protecție în caz de concediere;
11. dreptul la negociere colectivă și individuală;
12. dreptul de a participa la acțiuni colective;
13. dreptul de a constitui sau adera la un sindicat;
14. dreptul de a fi asistat de către sindicat la negocierea contractului individual de muncă și 

a actelor adiționale la acesta în relația cu administrația societății;
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15. dreptul de reabilitare medicală, profesională și socială, în caz de accident în muncă, 
boală profesională sau în legătură cu profesia, conform legii;

16. dreptul la despăgubiri compensatorii, ca urmare a accidentelor de muncă, a bolilor 
profesionale sau în legătura cu profesia, conform legii;

17. dreptul, în cazul salariatelor gravide, la o protecție specială în timpul muncii;
18. dreptul de a avea acces la datele ce-1 privesc, cuprinse în evidența de personal și de a i 

se elibera, la cererea sa, dovezi cu privire la acestea;
19. dreptul la zile libere plătite;
20. alte drepturi prevăzute de lege sau de CCM.

Capitolul III: Obligațiile CEO

Art. 6. Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conducătorii structurilor 
organizatorice/subunităților/entităților organizatorice au obligația să urmărească și să asigure 
aplicarea prezentului RI.

Art. 7. Desfășurarea activităților pentru îndeplinirea programelor de producție și eficiență 
stabilite, organizarea, perfecționarea și retehnologizarea proceselor de producție, asigurarea 
condițiilor tehnico-materiale și a disciplinei tehnologice și de muncă se realizează sub conducerea și 
îndrumarea angajatorului prin personalul de conducere care are, în acest scop, următoarele obligații 
și responsabilități principale:

1. să organizeze activitatea prin stabilirea unei structuri organizatorice adecvate, raționale, 
repartizarea tuturor salariaților pe locurile de muncă, cu precizarea atribuțiilor și răspunderilor, 
precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligațiilor de serviciu de către 
salar iați;

2. să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă, conform
legii;

3. să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc 
desfășurarea relațiilor de muncă;

4. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice și condițiile corespunzătoare de
muncă;

5. să informeze și să consulte reprezentanții salariaților, în conformitate cu prevederile
legale;

6. să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil și din contractele individuale de muncă;

7. să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, să rețină și să vireze 
contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;

8. să înființeze registrul general de evidență a salariaților, să opereze înregistrările prevăzute 
de lege și să elibereze dovezi despre aceste înregistrări;

9. să creeze condiții pentru realizarea programelor de producție și de eficiență economică;
10. să asigure selecția personalului în conformitate cu prevederile legale, în raport cu 

pregătirea și competența profesională, aptitudinile fizice și psihice ce se cer acestuia corespunzător 
specificului locurilor de muncă, să organizeze munca personalului în raport cu capacitatea și 
specialitatea sa, în cadrul programului stabilit;

11. să asigure numărul de personal necesar cu pregătire și competență profesională 
corespunzătoare pentru toate activitățile, realizând o utilizare rațională a forței de muncă;

12. să urmărească ducerea la îndeplinire a sarcinilor prevăzute în ROF, fișa postului sau 
stabilite prin dispoziții sau alte proceduri, prevăzute de lege ori CCM aplicabil;

13. să ia măsurile operative necesare realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță 
asumați și pentru asigurarea solvabilității societății și a lichidităților financiare;

14. să respecte întreaga legislație aplicabilă obiectului de activitate;
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15. să elaboreze și să comunice salariaților fișa postului, norme de muncă sau atribuțiuni de 
serviciu pentru toate posturile existente în societate și să le actualizeze ori de câte ori intervin 
modificări;

16. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților;
17. să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului și 

să asigure confidențialitatea acestora;
18. să asigure o comportare corectă și decentă în cadrul relațiilor de serviciu;
19. să adopte o poziție neutră și imparțială față de organizațiile sindicale și să nu se implice 

în problemele interne ale acestora.

Capitolul IV: Obligațiile salariatului

Art. 8. (1). Salariații Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. au următoarele obligații:
1. să asigure funcționarea în deplină securitate a mașinilor, instalațiilor, utilajelor, 

echipamentelor și agregatelor din dotare și să participe la realizarea tuturor sarcinilor ce rezultă din 
programele de producție și eficiență economică;

2. să-și însușească toate cunoștințele necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, să 
participe la instruirile ce se organizează pentru însușirea instrucțiunilor de serviciu, a normelor de 
exploatare, a instrucțiunilor specifice de securitatea muncii, a procedurilor interne, să execute 
întocmai și la timp toate sarcinile și dispozițiile date de șefii ierarhici ce revin posturilor sau 
locurilor de muncă pe care le deservesc;

3. să contribuie, prin îndeplinirea corectă și la timp a sarcinilor de muncă și a dispozițiilor 
primite, la desfășurarea normală a proceselor de producție, în condiții de siguranță deplină;

4. să apere patrimoniul societății;
5. să respecte graficul de lucru stabilit în cadrul programului de funcționare al structurii 

organizatorice/subunității/entității organizatorice în care își desfășoară activitatea, să respecte 
punctele stabilite pentru accesul și/sau ieșirea din incintă;

6. să cunoască și să respecte reglementările de SSM, de SU, de protecția mediului, 
instrucțiunile, procedurile aplicabile, atât la locurile de muncă unde își desfășoară activitatea, cât și 
la celelalte locuri în care au acces;

7. să se prezinte la controalele medicale periodice și, după caz, la examenele psihologice sau 
de altă natură, potrivit reglementărilor legale;

8. să utilizeze echipamentul individual de protecție (EIP) corespunzător activității specifice 
pe care o desfășoară și scopului pentru care a fost acordat;

9. să folosească și să întrețină în bune condiții instalațiile, aparatele și dispozitivele de 
protecție, sistemele de avertizare, semnalizare de urgență și sistemele și dispozitivele de siguranță, 
precum și echipamentul de protecție și de lucru;

10. să respecte normele de consum și să acționeze pentru economisirea de materii prime, 
materiale, combustibil, carburanți și lubrifianți, să înlăture cauzele de funcționare în gol a utilajelor 
și instalațiilor pentru evitarea consumurilor nejustificate de energie și să aducă la cunoștință șefilor 
ierarhici orice abatere în acest sens;

11. să asigure folosirea, gospodărirea și păstrarea instalațiilor, utilajelor, precum și a 
celorlalte bunuri pe care le au în păstrare, gestiune sau pază, să se preocupe pentru gospodărirea 
judicioasă a energiei electrice, termice și pneumatice, precum și a combustibililor de orice fel, să nu 
lase în timpul programului de lucru echipamentele, instalațiile, mijloacele de transport, utilajele și 
celelalte bunuri încredințate fără supravegherea necesară, iar la terminarea serviciului să le asigure 
și să le predea în condițiile stabilite;

12. să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele 
de transport și alte mijloace de producție;
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13. să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, 
instalațiilor tehnice și clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive;

14. în cazul evenimentelor sau accidentelor de muncă să coopereze cu membrii comisiei de 
cercetare și să pună la dispoziție orice document necesar pentru realizarea cercetării;

15. să coopereze cu lucrătorii cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în 
muncă și cu salariații din cadrul structuri lor/entități lor organizatorice de prevenire și protecție, atât 
timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către 
organele de control, pentru supravegherea sănătății și securității salariaților;

16. să prevină și să înlăture, în măsura posibilităților, orice situație care ar pune în pericol 
securitatea salariaților și a bunurilor societății, să anunțe imediat pe conducătorul ierarhic despre 
situația apărută;

17. să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 
instrucțiunile primite, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 
profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau 
omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

18. să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și organele de control.
19. să aducă imediat la cunoștință conducătorilor ierarhici accidentele de muncă, 

accidentele tehnice produse, precum și orice nereguli, abateri, greutăți sau lipsuri în exploatarea și 
întreținerea instalațiilor și utilajelor, în aprovizionarea locurilor lor de muncă;

20. să respecte regulile de acces la locurile de muncă și să nu primească persoane străine 
decât în conformitate cu reglementările în vigoare, să ia măsuri de îndepărtare a oricăror persoane, 
dacă prezența acestora ar constitui un pericol de accidentare sau ar periclita siguranța salariaților, 
instalațiilor, mașinilor ori ar avea consecințe dăunătoare;

21. să se prezinte la serviciu apt din punct de vedere fizic și psihic pentru îndeplinirea în 
bune condiții a sarcinilor ce-i revin, să nu introducă în incinta unității sau la locul de muncă băuturi 
alcoolice sau substanțe halucinogene, să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene 
în timpul serviciului și să nu lucreze sub influența acestora;

22. să nu folosească flacăra deschisă decât în condițiile stabilite prin permisul de lucru cu 
foc și să nu posede asupra sa rechizite de fumat în subteran, precum și în celelalte locuri de muncă 
unde, potrivit reglementărilor, nu este permis acest lucru;

23. să respecte programul de lucru, ordinea și disciplina la locul de muncă și să folosească 
integral și cu maximum de eficiență timpul de lucru pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu;

24. să-și însușească și să respecte procesul tehnologic stabilit pentru fiecare lucrare pe care 
o execută sau controlează;

25. să se prezinte și să participe, la solicitarea conducătorului ierarhic, conform 
procedurilor, în cel mai scurt timp la serviciu, pentru înlăturarea efectelor unor calamități, 
accidente, avarii și alte necesității, indiferent de funcția pe care o ocupă, să efectueze orice activitate 
potrivit pregătirii lor și nevoilor societății;

26. să execute la termen și de calitate sarcinile din programul de lucru;
27. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic, iar la terminarea 

programului să nu plece până la venirea salariatului din schimb, în cazul neprezentării acestuia, să 
anunțe conducătorul ierarhic, pentru a lua măsurile necesare;

28. să păstreze cu strictețe, secretul și confidențialitatea datelor cu caracter clasificat în 
condițiile reglementărilor generale și a celor interne ale societății;

29. să execute orice alte îndatoriri ce le revin, în temeiul dispozițiilor legale și ale 
prezentului regulament;

30. să păstreze în bune condiții bunurile societății, să nu le deterioreze, descompună ori să 
sustragă componente ale acestora;

31. să respecte codurile, regulamentele, instrucțiunile și procedurile specifice activității 
desfășurate;
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32. să aibă un comportament corect și decent în cadrul relațiilor de serviciu; să promoveze 
raporturi de colaborare cu toți salariații;

33. să nu organizeze întruniri în cadrul societății, fără aprobarea prealabilă a conducerii 
societății;

34. să depună toate documentele necesare întocmirii fișelor de evidență personală și să 
comunice în termenul legal orice modificare intervenită ulterior;

35. să păstreze confidențialitatea în conformitate cu prevederile legale, asupra datelor cu 
caracter personal, față de ceilalți salariați ai societății care nu au atribuții de stabilire sau evidență a 
acestor date, cât și față de orice altă persoană fizică sau juridică;

36. să cunoască și să respecte dispozițiile legale, prevederile contractului colectiv de muncă, 
regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, precum și alte reglementări cu 
caracter intern referitoare la muncă;

37. să înștiințeze, din proprie inițiativă, asupra unor modificări ale situațiilor personale care 
interesează societatea;

38. să nu provoace, falsifice sau înlesnească falsificarea documentelor primare (condici, 
carnete de pontaj, pontaj, foi de acord etc.);

39. să nu scoată din incinta societății, prin orice mijloace, personal sau în complicitate, 
niciun fel de bunuri sau documente aparținând societăți, fără avize de ieșire eliberate conform 
reglementărilor, indiferent de scop;

40. să nu practice jocuri de noroc sau comerț ilicit în incinta societății;
41. să nu organizeze activități politice în incinta societății;
42. să nu scoată documente și să nu ofere informații despre societate în afara ei, dacă aceste 

relații de reprezentare nu sunt în atribuțiunile de serviciu sau nu sunt aprobate în mod expres de 
către conducerea societății;

43. să depoziteze deșeurile menajere și industriale numai în locurile prevăzute în acest scop;
44. să îndeplinească sarcinile stabilite privind supravegherea permanentă și rolul 

instalațiilor din punct de vedere al respectării cerințelor, normelor și reglementărilor în domeniul 
protecției mediului;

45. să cunoască planurile de prevenire a poluărilor accidentale specifice locului de muncă și 
să intervină în cazul producerii unor astfel de evenimente;

46. să se instruiască conform sistemului integrat de management, controlului intern 
managerial și situațiilor de urgență, conform legislației în vigoare, în cadrul instructajului periodic 
sau programelor de pregătire profesională;

47. să anunțe imediat șefii ierarhici despre apariția unor poluări accidentale care ar duce la 
deteriorarea mediului precum și asupra oricăror abateri, despre existența unor împrejurări de natură 
să provoace incendii sau nerespectarea normelor, reglementărilor de protecția mediului în vigoare și 
situații de urgență;

48. să participe la exercițiile și aplicațiile de stingerea incendiilor și de evacuarea 
persoanelor și bunurilor;

49. să întrețină în bună stare de utilizare, mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor de 
la locurile de muncă și să cunoască instrucțiunile de alarmare și anunțarea incendiilor;

50. să participe potrivit organizării activității de prevenire și stingere a incendiilor pe 
locurile de muncă, precum și la înlăturarea urmărilor incendiilor, calamităților naturale și a 
catastrofelor;

51. să se supună controalelor de depistare a prezenței alcoolului și alcoolemiei, precum și a 
consumului de substanțe halucinogene, organizate de angajator sau dispuse de organele abilitate, 
conform reglementărilor;

(2). Salariații cu funcții de conducere, precum și alți salariați a căror prezență este 
indispensabilă, au obligația:

1. să se prezinte la orice acțiune dispusă de conducerea societății care are legătură cu 
activitățile societății, în timpul programului de lucru.

Regulament Intern, ediția 2, revizia 0 11



f  SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA.

2. să se prezinte, în afara programului de lucru, la convocările dispuse de conducerea 
CEO/sucursalei/subunității cu ocazia unor acțiuni sau evenimente deosebite generate de cauze 
obiective sau accidente.

Art. 9. Salariații aflați în situația art. 8., alineat (2), în caz de neprezentare vor trebui să 
justifice motivat această situație.

Art. 10. Timpul în care se desfășoară activitățile de la art. 8, alineat (2), pct. 2 este 
considerat timp de lucru suplimentar, situație în care compensarea acestuia se va face conform CM 
sau CCM aplicabil.

Art. 11. Nerespectarea obligațiilor ce revin salariaților constituie abateri disciplinare care 
pot fi sancționate potrivit legii, CCM sau RI.
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TITLUL III: REGULI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI 
SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Capitolul I: Securitate și sănătate în muncă

Secțiunea 1: Principii generale

Art. 12. CEO își asumă principiile juridice ale sistemului legislativ din domeniul SSM 
caracterizat de următoarele:

a) SSM -  un drept fundamental -  al tuturor pârtieipanților la procesul de muncă;
b) dreptul la muncă și la SSM sunt indisolubil legate;
c) integrarea SSM în procesul de muncă;
d) SSM are un caracter preventiv;
e) abordarea prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale ca problemă 

prioritară.
Art. 13. (1). CEO, conform Legii nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă și 

Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
319/2006, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să implementeze măsuri, pe baza 
următoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, 

alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea reducerii 
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra 
sănătății;

e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai 

puțin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea 

muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de 

protecție individuală;
i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare salariaților.
(2) . CEO organizează și asigură funcționarea CSSM.
(3) . Atribuțiile specifice și funcționarea CSSM sunt stabilite prin regulament de funcționare 

propriu, în conformitate cu prevederile din Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 de aprobare a 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, cu 
modificările și completările ulterioare.

Art. 14. CEO își asumă obligațiile legale privind asigurarea condițiilor de SSM, precum și 
pentru prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Art. 15. Pentru evitarea diferitelor pericole și riscuri ce pot exista la locurile de muncă, CEO 
elaborează proceduri, precum și instrucțiuni proprii de SSM care să stabilească măsurile minime ce 
trebuie implementate pentru a asigura securitatea și sănătatea salariaților.

Art. 16. (1). Pentru supravegherea oricărui proces de muncă, CEO desemnează un salariat 
responsabil care are competența și pregătirea profesională necesară.

(2). Evaluarea riscurilor pentru locurile de muncă din cadrul CEO se revizuiește în 
conformitate cu legislația în domeniul SSM.

Art. 17. CEO asigură funcționarea structuri lor/entități lor organizatorice interne de prevenire 
și protecție, care au la dispoziție resurse materiale și umane pentru îndeplinirea activităților de 
prevenire și protecție desfășurate în societate.
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Art. 18. (1). Structura/entitățile organizatorice interne de prevenire și protecție asigură 
realizarea atribuțiilor prevăzute de legislația referitoare la SSM.

(2). Salariații structurii/entității organizatorice interne de prevenire și protecție trebuie să 
îndeplinească cerințele minime de pregătire profesională prevăzute de legislația de SSM, având la 
dispoziție mijloace adecvate și timpul necesar pentru îndeplinirea obligați lor.

Secțiunea 2: Condiții de muncă

Art. 19. în vederea stabilirii măsurilor minime concrete, vizând condițiile de muncă, CEO 
ține seama de următoarele principii de bază:

a) măsurile preconizate să vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condițiilor de muncă și 
numai dacă acest lucru nu este posibil să se procedeze la compensări bănești sau de altă natură;

b) măsurile preconizate pentru ameliorarea condițiilor de muncă trebuie să fie avizate în 
CSSM, să fie cuprinse în programul anual de achiziții pentru asigurarea SSM, să fie cuprinse în 
planul de prevenire și protecție și să aibă desemnați responsabili competenți pentru realizarea 
acestora.

Art. 20. (1). Locurile de muncă clasificate conform Legii nr. 263/2010., cu modificările și 
completările ulterioare, în locuri de muncă în condiții speciale și condiții deosebite sunt locuri de 
muncă cu condiții vătămătoare, grele sau periculoase, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 
legislația în vigoare.

(2). Salariații care își desfășoară activitatea în locuri de muncă catalogate ca și locuri de 
muncă în condiții speciale sau condiții deosebite au dreptul, după caz, la sporuri la salariu, materiale 
igienico-sanitare, echipament individual de protecție, concedii suplimentare plătite, alimentație de 
protecție și alte drepturi de personal, conform CCM aplicabil.

Art. 21. (1). Locurile de muncă cu condiții speciale, deosebite -  grele, vătămătoare, 
periculoase sunt stabilite conform legislației în vigoare.

(2) . Locurile de muncă nominalizate pentru încadrarea în condiții speciale și deosebite vor fi 
monitorizate permanent prin identificarea tuturor factorilor de risc.

(3) . CEO se obligă să ia toate măsurile tehnice, sanitare și organizatorice necesare 
normalizării condițiilor de muncă, respectiv încadrării lor ca locuri de muncă în condiții normale.

(4) . CEO se obligă să mențină locurile de muncă încadrate ca locuri de muncă în condiții 
deosebite pe baza avizului Inspecției Muncii.

Secțiunea 3: Echipament individual de protecție

Art. 22. (1). CEO are obligația să acorde gratuit echipamentul individual de protecție, 
pentru toți salariații, în conformitate cu prevederile legale și riscurile evaluate.

(2). Normativul și modalitățile de acordare a echipamentului individual de protecție sunt 
prevăzute în CCM sau aprobate prin hotărârea Directoratului, după caz.

Art. 23. (1). CEO este obligat să asigure condiții pentru efectuarea verificărilor legale, 
depozitarea, curățarea, denocivizarea, întreținerea și repararea EIP și a mijloacelor individuale de 
protecție în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorilor.

(2) . CEO este obligat să înlocuiască echipamentul individual de protecție care nu mai 
corespunde din punct de vedere al calităților de protecție, când se constată acest lucru, indiferent de 
motiv.

(3) . CEO furnizează și pune la dispoziție salariaților și/sau reprezentanților lor informații 
adecvate despre fiecare echipament individual de protecție.

Art. 24. CEO are obligația instruirii salariatului asupra tuturor măsurilor de securitate și 
sănătate la utilizarea echipamentului individual de protecție în timpul lucrului, astfel:

a) trebuie să asigure instruirea în prealabil a salariatului asupra riscurilor împotriva cărora 
este protejat prin purtarea echipamentului individual de protecție;

Regulament Intern, ediția 2, revizia 0 14



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA.

b) trebuie să asigure instruirea și să organizeze, dacă este cazul, un antrenament privind 
modul de purtare a echipamentului individual de protecție.

Art. 25. în cazul în care diferiți factori de risc impun utilizarea concomitentă a mai multor 
echipamente individuale de protecție, acestea trebuie să fie compatibile și să-și păstreze eficacitatea 
în raport cu riscurile respective.

Art. 26. Echipamentul individual de protecție trebuie să fie utilizat de către salariat, numai 
în scopul prevăzut de lege. Echipamentul individual de protecție se utilizează conform 
instrucțiunilor.

Art. 27. Salariatul care beneficiază de echipament individual de protecție are următoarele 
obligații:

a) să cunoască caracteristicile și modul corect de utilizare a echipamentului individual de 
protecție din dotare;

b) să poarte întregul echipament individual de protecție pe toată durata îndeplinirii sarcinii 
de muncă sau activității pe care o desfășoară;

c) să utilizeze echipamentul individual de protecție numai în scopul pentru care acesta a 
fost atribuit și să se preocupe de conservarea calităților de protecție ale acestuia;

d) să prezinte echipamentul individual de protecție la verificările periodice prevăzute în 
instrucțiunile de utilizare pentru curățare sau denocivizare;

e) să solicite un nou echipament individual de protecție, atunci când din diverse motive cel 
avut în dotare nu mai prezintă calitățile de protecție necesare.

Art. 28. Degradarea sau înstrăinarea echipamentului individual de protecție de către 
salariatul căruia i-a fost atribuit, înainte de expirarea duratei de utilizare prevăzute, atrage, după caz, 
răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.

Secțiunea 4; Igiena și sănătatea în muncă

Art. 29. (1). CEO asigură salariaților vestiare pentru păstrarea echipamentului individual de 
protecție.

(2) . Vestiarele trebuie să fie ușor accesibile, să aibă capacitate suficientă și dotarea necesară 
care să-i permită fiecărui salariat să își încuie îmbrăcămintea.

(3) . Vestiarele trebuie să aibă asigurate condiții pentru ca fiecare salariat să își poată usca 
echipamentul individual de protecție.

(4) . Dacă în locurile de muncă lucrează și femei, vestiarele acestora vor fi separate de cele 
pentru bărbați.

(5) . în cazul în care activitățile desfășurate necesită curățenie corporală, CEO asigură 
salariaților săli de dușuri, separate pentru femei și bărbați.

(6) . Sălile de dușuri trebuie să fie dimensionate suficient pentru a permite ca fiecare salariat 
să își facă toaleta în condiții de igienă corespunzătoare.

(7) . Dușurile trebuie prevăzute cu apă caldă și rece.
(8) . în cazul în care dușurile nu sunt necesare, în sensul celor menționate la punctele de mai 

sus, CEO asigură un număr suficient de chiuvete, cu apă curentă (și cu apă caldă dacă este necesar), 
care să fie amplasate în apropierea locurilor de muncă și/sau vestiarelor.

(9) . CEO asigură toalete separate pentru femei și bărbați.
Art. 30. CEO asigură supravegherea sănătății salariaților, în conformitate cu prevederile 

legale și reglementărilor interne.
Art. 31. Activitatea de supraveghere a sănătății salariaților este coordonată de structura 

organizatorică internă de prevenire și protecție.
Art. 32. CEO asigură servicii medicale în cadrul cabinetelor medicale proprii și/sau 

cabinetelor organizate de prestatorul de servicii specializat. Programul de lucru al cabinetelor 
medicale trebuie să fie corelat cu programul de lucru al sucursalelor/subunităților.
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Art. 33. Numărul de cabinete medicale, organizarea și dispersia acestora în teritoriu, 
serviciile asigurate de acestea, inclusiv serviciile de urgență prespitalicească și transport sanitar se 
stabilesc prin hotărârea CSSM.

Art. 34. Cabinetele medicale trebuie să aibă dotarea minimă necesară prevăzută de legislația 
în vigoare, respectiv cea specifică punctului sanitar, stabilită prin hotărârea CSSM.

Art. 35. (1). CEO asigură materiale de prim ajutor, în conformitate cu legislația în vigoare.
(2) . CSSM stabilește prin regulament locurile de muncă care se dotează cu materiale de prim

ajutor.
(3) CEO se obligă să asigure materiale igienico-sanitare salariaților, în conformitate cu 

prevederile legislației specifice și CCM aplicabil.
(4) . Materialele igienico-sanitare se acordă salariaților conform prevederilor CCM aplicabil 

în scopul asigurării igienei și protecției personale, în completarea măsurilor generale luate pentru 
prevenirea unor îmbolnăviri profesionale.

Art. 36. (1) CEO asigură examinări medicale, gratuit, tuturor salariaților, în conformitate cu 
prevederile legale.

(2) . CEO asigură și alte facilități salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, CCM și 
alte reglementări interne, în perioadele cu temperaturi extreme sau alte situații deosebite.

(3) . Modalitatea de asigurare a gratuității pentru examinările medicale este în sarcina 
angajatorului.

Secțiunea 5: Reprezentanții salariaților cu răspunderi specifice în domeniul SSM

Art. 37.(1). Reprezentanții salariaților cu răspunderi specifice în domeniul SSM sunt aleși 
de către salariați conform procedurilor interne.

(2) . Numărul de reprezentanți ai salariaților cu răspunderi specifice în domeniul SSM în 
cadrul CEO se stabilește prin CCM aplicabil.

(3) . Pregătirea și activitățile pe care le desfășoară reprezentanții salariaților cu răspunderi 
specifice în domeniul SSM sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

(4) . Mandatul reprezentanților salariaților cu răspunderi specifice în domeniul SSM este de 2 
(doi) ani.

Secțiunea 6: Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă

Art. 38. (1). în cadrul CEO este constituit CSSM conform prevederilor legale.
(2) . CSSM își desfășoară activitatea conform regulamentului propriu de funcționare.
(3) . CSSM are cel puțin următoarele atribuții:
a) analizează și face propuneri privind politica de SSM și planul de prevenire și protecție;
b) urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii 
condițiilor de muncă;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare 
consecințele asupra securității și sănătății salariaților și face propuneri în situația constatării 
anumitor deficiențe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a 
echipamentelor de protecție colectivă și individuală;

e) analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin structurii interne de prevenire și 
protecție;

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor 
sensibile la riscuri specifice;

g) analizează cererile formulate de salariați privind condițiile de muncă;
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h) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind SSM, 
măsurile dispuse de inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

i) analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune 
introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și 
evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma 
cercetării;

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și 
face un raport scris privind constatările făcute;

l) dezbate raportul scris, prezentat de către Președintele Directoratului cel puțin o dată pe an, 
cu privire la situația SSM în CEO, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul 
încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție pentru anul următor.

Art. 39. (1) CSSM are următoarea componență:
a) președinte: Președinte Directorat sau un reprezentant desemnat de către acesta;
b) reprezentanți ai administrației cu atribuții de SSM;
c) reprezentanți ai salariaților cu răspunderi specifice în domeniul SSM;
d) medicul de medicina muncii.
(2) . Numărul reprezentanților administrației și ai salariaților se stabilește prin CCM, în 

conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.
(3) . La nivel de Sucursală/Subunitate se constituie și funcționează comisii de SSM a căror 

componență și atribuții sunt stabilite de către CSSM.
Art. 40. (1). CEO asigură participarea membrilor CSSM și membrilor comisiilor de SSM la 

cursuri de specializare/formare, conform cerințelor legale în domeniul SSM.
(2) . Reprezentanții salariaților din cadrul CSSM și comisiilor de SSM vor beneficia de timp 

necesar pentru exercitarea atribuțiunilor specifice, care va fi considerat timp de muncă, conform 
prevederilor CCM.

(3) . Modalitatea concretă privind timpul necesar pentru exercitarea atribuțiunilor se 
stabilește prin Regulamentul propriu de funcționare al CSSM.

Art. 41. (1). CSSM avizează Programul anual de achiziții pentru asigurarea condițiilor 
optime de SSM.

(2). Cheltuielile necesare pentru realizarea măsurilor din planurile de prevenire și protecție 
în domeniul SSM sunt considerate prioritare.

Secțiunea 7. Pregătirea și instruirea salariaților în domeniul SSM

Art. 42. (1). Instruirea salariaților în domeniul SSM are ca scop însușirea cunoștințelor și 
formarea deprinderilor de SSM.

(2) . Instruirea salariaților în domeniul SSM în cadrul CEO se efectuează în timpul 
programului de lucru.

(3) . Perioada în care se desfâșoară instruirea prevăzută la alin. (2) este considerată timp de
muncă.

(4) . Instruirea salariaților în domeniul SSM este organizată în conformitate cu prevederile 
legale de SSM și a procedurii interne, cuprinzând trei faze:

- instruirea introductiv - generală;
- instruirea la locul de muncă;
- instruirea periodică.

Art. 43. (1). CEO asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate (mijloace 
audio - vizuale și materiale de instruire și testare).

(2). Fiecare structură/entitate organizatorică internă de prevenire și protecție trebuie să 
dispună de un program de instruire-testare, pe meserii și activități pentru salariații din cadrul CEO.
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(3). Instruirile se efectuează pe baza tematicilor de instruire întocmite de structura/entitatea 
organizatorică de prevenire și protecție și aprobate de către conducerea societății.

Art. 44. Rezultatul instruirii salariatului în domeniul SSM se consemnează în mod 
obligatoriu în fișa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei și a datei 
instruirii și se semnează de către salariatul instruit și salariații care efectuează, respectiv verifică 
instruirea.

Art. 45. (1). în cazul persoanelor aflate în CEO cu permisiunea CEO, cu excepția altor 
participând la procesul de muncă, așa cum sunt definiți potrivit art. 5, lit. c) din Legea nr. 319/2006 
securității și sănătății în muncă, acestea sunt însoțite permanent de un salariat desemnat, care se 
prezintă la structura/entitatea organizatorică internă de prevenire și protecție pentru instruirea și 
dotarea persoanelor aflate în vizită cu echipament individual de protecție, în cazul deplasărilor la 
locurile de muncă cu activitate de producție/mentenanță etc.

(2) . Pentru salariații altor angajatori, inclusiv angajatori străini, care desfășoară activități pe 
bază de contract de prestări servicii în cadrul CEO, beneficiarul serviciilor asigură instruirea 
acestora, privind activitățile specifice societății, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum 
și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul CEO, conform clauzelor privind SSM 
din contractele de prestări de servicii și/sau convențiile de SSM încheiate cu respectivii angajatori.

(3) . Instruirea se consemnează în fișa de instruire colectivă (Anexa 12 la HG nr. 1425/2006 
de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 securității și sănătății în 
muncă). Fișa de instruire colectivă se întocmește în două exemplare originale, din care un exemplar 
se păstrează de către structura/entitatea organizatorică internă de prevenire și protecție din cadrul 
structurii organizatorice/subunității care a efectuat instruirea și un exemplar se păstrează de către 
angajatorul salariaților instruiți sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.

Art. 46. (1). Instruirea introductiv - generală se face de către salariații din cadrul structurii 
organizatorice de prevenire și protecție, astfel:

a) la angajarea salariaților (inclusiv studenților și elevilor în perioada efectuării stagiului de 
practică);

b) salariaților detașați de la alt angajator și/sau Sucursală/Subunitate la alta;
c) salariaților delegați de la o întreprindere/unitate și/sau Sucursală/Subunitate la alta;
d) salariaților puși la dispoziție de către un agent de muncă temporar.
(2) . în cadrul instruirii introductiv - generală se expun:
a) legislația de SSM în vigoare;
b) consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de SSM;
c) riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice la nivelul CEO;
d) măsurile tehnico - organizatorice privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 

și evacuarea salariaților.
(3) . Conținutul instruirii introductiv - generale trebuie să fie în conformitate cu tematica de 

instruire aprobată de către conducerea societății/sucursalei/subunității.
Art. 47. (1). După terminarea perioadei de instruire introductiv - generală, salariații instruiți 

sunt supuși verificării cunoștințelor de SSM pe bază de teste. Rezultatul verificării se consemnează 
în fișa de instruire individuală.

(2). Nu pot fi angajați cei care nu și-au însușit cunoștințele prezentate în instruirea 
introductiv - generală.

Art. 48. (1). Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv - generală și are 
ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă, precum și a măsurilor și 
activităților de prevenire și protecție specifice locului de muncă, post de lucru etc.

(2) . Instruirea la locul de muncă se face tuturor salariaților, după instruirea introductiv- 
generală și la schimbarea locului de muncă al salariaților în cadrul CEO.

(3) . Durata instruirii la locul de muncă nu poate fi mai mică de 8 ore și se stabilește prin 
programul de instruire-testare, aprobat la nivel de Executiv CEO/Sucursală/Subunitate, după caz.
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(4). Instruirea Ia locul de muncă cuprinde informații privind riscurile de accidentare și 
îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru, prevederile 
instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postului de lucru, prevederi ale 
reglementărilor de SSM privind activități specifice locului de muncă și/sau postului de lucru, măsuri 
la nivelul locului de muncă privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea 
salariaților.

Art. 49. (1). Instruirea periodică se efectuează tuturor salariaților și are drept scop 
reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor în domeniul SSM.

(2) . Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
(3) . Intervalul între două instruiri periodice pentru salariați se stabilește prin programul de 

instruire-te stare aprobat la nivel de Executiv CEO/Sucursala/Subunitate, după caz.
(4) . Verificarea instruirii periodice se efectuează de către șeful ierarhic al celui care 

efectuează instruirea și prin sondaj de către structura/entitatea organizatorică internă de prevenire și 
protecție, care semnează fișele de instruire ale salariaților, confirmând astfel că instruirea a fost 
făcută corespunzător.

(5) . Instruirea periodică se completează în mod obligatoriu și cu demonstrații practice.
Art. 50. Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a) când un salariat lipsește peste 30 zile lucrătoare;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de SSM privind activități specifice ale locului 

de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor 
sau apariției de noi riscuri;

c) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului 
existent;

d) la reluarea activității după accident de muncă;
e) la executarea unor lucrări speciale;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Capitolul II: Situații de urgență

Secțiunea 1: Obligațiile CEO

Art. 51. (1). Să stabilească prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare 
privind SU, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștința salariaților, 
utilizatorilor și oricărei persoane interesate.

(2) . Să asigure identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor conform reglementărilor legale specifice și procedurilor interne.

(3) . Să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de 
lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat Ia baza eliberării acestora.

(4) . Să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească sarcinile ce 
revin salariaților, pentru fiecare loc de muncă.

(5) . Să verifice ca, atât salariații, cât și alte persoane care au acces în cadrul societății să 
primească, să cunoască și să respecte instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva 
incendiilor.

(6) . Să stabilească salariații cu atribuții privind aplicarea, controlul și supravegherea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

(7) . Să informeze salariații care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre 
riscurile implicate de acest pericol, precum și despre măsurile luate sau care trebuie să fie luate 
pentru protecția lor.
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(8) . Să ia măsuri și să furnizeze instrucțiuni pentru a da salariaților posibilitatea să oprească 
lucrul și/sau să părăsească imediat locul de muncă și să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de 
pericol grav și iminent

(9) . Să nu impună salariaților reluarea lucrului când există un pericol, în afara cazurilor 
excepționale și pentru motive justificate.

(10) . Să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare și salariații necesari intervenției în caz 
de incendiu, precum și condițiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, 
profilul activității și mărimea spațiului/incintei ocupate.

(11) . Să asigure întocmirea planurilor de intervenție precum și condițiile pentru ca acestea să 
fie operaționale în orice moment.

(12) . Să asigure contractele, angajamentele, înțelegerile, convențiile și planurile necesare 
corelării, în caz de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale inspectoratelor 
județene de situații de urgență, precum și cu alte servicii de urgentă ce pot fi solicitate în ajutor.

(13) . Să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în locațiile CEO (puncte de 
lucru) în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile 
tactice de intervenție organizate de acesta.

(14) . Să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele 
tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care 
decurg din existența și funcționarea societății, precum și antidotul și medicamentele pentru 
acordarea primului ajutor.

(15) . Să prevadă, anual în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfășurării 
activităților de protecție civilă.

Secțiunea 2: Obligațiile salariatului

Art. 52. (1). Să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la 
cunoștință sub orice formă.

(2) . Să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și 
echipamentele de muncă potrivit instrucțiunilor și reglementărilor legale.

(3) . Să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție 
sau de intervenție pentru SU.

(4) . La terminarea programului să verifice și să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor 
ce pot provoca incendii.

(5) . Să nu afecteze sub nicio formă funcționalitatea căilor de acces și de evacuare din clădiri.
(6) . Să comunice imediat șefilor ierarhici și salariaților cu atribuții în domeniul SU orice 

situație pe care este îndreptățit să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune 
sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție pentru SU.

(7) . Să coopereze cu salariații desemnați în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor.

(8) . Să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situație de
pericol.

(9) . Să participe efectiv la stingerea incendiilor și la înlăturarea consecințelor acestora, 
precum și la evacuarea salariaților și a bunurilor materiale.

(10) . în vederea îmbunătățirii activității privind SU, este obligat ca, pe lângă îndatoririle 
amintite, să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de șeful ierarhic.

Secțiunea 3: Pregătirea și instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență

Art. 53. (1). Instruirea salariaților în domeniul SU este componentă a pregătirii profesionale 
și are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii și 
reducerii efectelor negative ale SU sau ale dezastrelor la locul de muncă.

Regulament Intern, ediția 2, revizia 0 20



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

(2) . Instruirea salariaților în domeniul SU se face la angajare și periodic și se realizează prin 
următoarele categorii de instructaje:

a) instructajul introductiv - general;
b) instructajul specific locului de muncă;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situația o impune;
e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesională;
g) instructajul pentru personalul din afara societății.
(3) . Instructajele în domeniul SU se fac pe bază de tematici întocmite de salariații desemnați 

și aprobate de Președinte Directorat sau înlocuitorul acestuia/Director Sucursală/Șef Subunitate, 
după caz.

(4) . Durata și modul de desfășurare a instruirilor în domeniul SU vor respecta obligatoriu 
prevederile Ordinului nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea în 
domeniul SU, precum și alte reglementări legale în domeniu.

(5) . Instruirea salariaților în domeniul SU este obligatorie.
Art. 54. (1). Instruirea în domeniul SU se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fișa 

individuală de instructaj în domeniul SU, în registrul de predare-primire a schimbului sau în 
procese le-verbale de instruire.

(2) . Fișa individuală de instructaj se întocmește pentru fiecare salariat.
(3) . După efectuarea instructajului este obligatorie completarea fișei individuale de 

instructaj, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală de culoare neagră sau albastră.
(4) . După completare, fișa individuală de instructaj în domeniul SU se semnează de 

salariatul instruit și de către salariații care au efectuat și au verificat instructajul.
(5) . Prin semnătură salariatul instruit demonstrează participarea la instructaj, iar salariatul 

care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării, că aceasta și-a însușit cunoștințele.
(6) . Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea și arhivarea fișelor individuale de 

instructaj în domeniul SU pentru salariații din subordine.
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TITLUL IV: REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI 
AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

Capitolul I: Reguli privind nediscri minarea și neîncălcarea demnității

Art. 55. (1). CEO aplică prevederile legale referitoare la nediscriminare, respectarea 
demnității umane și principiul egalității de tratament față de toți salari ații, femei și bărbați, în cadrul 
relațiilor de muncă.

(2) . Potrivit art. 2. alin (1) din Legea nr. 324/2006 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție 
sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o 
categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 
social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

(3) . Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau 
preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la art. 5, (alin. 2) din Codul 
Muncii, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, 
folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

(4) . Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte 
criterii decât cele prevăzute la art. 5, (alin. 2) din Codul Muncii, dar care produc efectele unei 
discriminări directe.

Art. 56. în relațiile de muncă, prin egalitate de șanse și tratament pentru toți candidați pentru 
ocuparea unui Ioc de muncă în CEO, respectiv toți salariații săi, se înțelege accesul 
nediscriminatoriu la:

a) angajare;
b) venituri egale pentru muncă de valoare egală (negocierea salariului individual potrivit 

prevederilor legale în vigoare);
c) informare și consiliere etică;
d) participare la programe de formare profesională;
e) promovare profesională;
f) condiții de muncă cu asigurarea securității și sănătății în muncă.
Art. 57. CEO respectă principiul nediscriminării și înlăturării oricăror forme de încălcare a 

demnității cu privire la:
a) organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea 

posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă;
c) stabilirea salariului;
d) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa de post;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, măsuri de protecție și asigurări sociale;
f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, 

specializare și recalificare profesională;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovare profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) condiții de muncă;
k) dreptul de aderare Ia un sindicat;
l) orice alte situații potrivit legislației.
Art. 58. Nu sunt considerate discriminări:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecția maternității, nașterii și alăptării;
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b) măsurile stimulative, temporare, pentru protecția anumitor categorii de femei, bărbați sau
tineri;

c) cerințele de calificare pentru activități în care particularitățile de sex constituie un factor 
determinant datorita specificului condițiilor și modului de desfășurare a activităților respective;

d) alte situații prevăzute de lege.

Capitolul II: Hărțuirea la locul de muncă

Art. 59. (1). în vederea prevenirii și/sau eliminării oricăror comportamente definite ca 
discriminare bazată pe criteriile prevăzute la art. 55, alineat (2), CEO are obligația:

a) de a informa salariații asupra regulilor privind egalitatea de șanse și de tratament 
indiferent de apartenența la vreuna dintre categoriile prevăzute la art. 55, alineat (2);

b) de a stabili sancțiuni disciplinare, în condițiile legii, pentru salariații care încalcă 
demnitatea personală a altor salariați, prin crearea de acțiuni de discriminare, a unei atmosfere de 
intimidare, de ostilitate, de umilire.

(2). CEO are obligația de a informa autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul 
respectării legislației privind nediscriminarea, în baza prevederilor legislației în materie.

Art. 60. (1). Hărțuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă (hărțuire profesională, 
intelectuală, morală, sexuală etc.), folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul ofensator ori 
abuzul de autoritate la adresa unui salariat, indiferent de poziția ierarhică ocupată ori de categoria de 
personal din care face parte, se cercetează și sancționează conform reglementărilor incidente.

(2) . Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuire 
sexuală, cu scopul:

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 
pentru salariatul afectat;

b) de a influența situația salariatului în ceea ce privește promovarea profesională, salariul 
sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul 
refuzului acestuia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.

(3) . Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii și ale 
prezentului regulament pentru încălcarea acestora.

(4) . CEO nu permite și nu tolerează hărțuirea sexuală la locul de muncă și face public faptul 
că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este autorul.

Art. 61. (1). Salariatul care se consideră discriminat la locul de muncă în legătură cu 
criteriile prevăzute la art. 55, alineat (2), are dreptul să formuleze sesizări și/sau reclamații către 
conducerea CEO sau împotrivă (dacă aceasta este direct implicată) și să solicite sprijinul 
organizației sindicale la care a aderat sau al reprezentanților salariaților pentru rezolvarea situației la 
locul de muncă.

(2). Salariatul care se autosesizează cu privire la discriminarea în legătură cu criteriile 
prevăzute la art. 55, alineat (2) are dreptul să se adreseze conducerii CEO și/sau consilierului de 
etică în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului.

Art. 62. (1). Salariatul care se consideră hărțuit sexual raportează incidentul printr-o 
plângere, ce conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de muncă.

(2) . CEO oferă consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, conduce 
investigația în mod confidențial, iar în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, aplică măsuri 
disciplinare sau înaintează, după caz, organelor abilitate sesizări în conformitate cu prevederile 
legale.

(3) . Orice fel de represalii în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva 
reclamantului, cât și împotriva oricărui salariat care ajută la investigarea cazului, sunt considerate 
acte discriminatorii și sunt sancționate conform dispozițiilor legale în vigoare.
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TITLUL V: REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII, ABATERI DISCIPLINARE, 
SANCȚIUNI APLICABILE, REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

Capitolul I: Reguli concrete privind disciplina muncii

Secțiunea 1: Reguli la angajare

Art. 63. (1). La momentul angajării, candidatul respectă, cumulativ, următoarele:
a) acceptă să prezinte documentele, (în original și/sau copie legalizată) solicitate de CEO;
b) acceptă să completeze toate documentele, formularele, declarațiile prevăzute de legislația 

în vigoare, în legătură cu calitatea de salariat, asigurat;
c) ia la cunoștință de prevederile prezentului RI;
d) completează documente/formulare/declarații prevăzute în reglementările interne;
e) efectuează controlul medical de medicina muncii.
(2). CEO este exonerată de orice răspundere în situația neîndeplinirii oricăreia dintre 

prevederile de la alineatul (1), determinând încetarea procedurii de angajare.

Secțiunea 2: Reguli pe durata executării contractului individual de muncă

Art. 64. Salariatul are obligația, pe durata exercitării contractului individual de muncă, de a 
respecta următoarele:

(1) . Reguli privind dispozițiile legale și reglementările interne
a) aplicarea și respectarea actelor normative în vigoare care au incidență asupra 

activității/atribuțiilor sale;
b) aplicarea și respectarea prevederile CIM, CCM, RI, ROF, Codului Etic și a altor 

reglementări emise de conducerea CEO (regulamente, norme, proceduri, instrucțiuni, decizii etc.);
c) aplicarea și respectarea, sub rezerva comunicării (prin mijloace electronice sau circuitul 

documentelor) a obligațiilor contractuale asumate de CEO, unde este cazul;
d) completarea documenteîor/formularelor/declarațiilor prevăzute în reglementările interne, 

după caz.
(2) . Reguli privind securitatea și sănătatea în muncă și situații de urgență
a) aplicarea și respectarea reglementărilor interne privind securitatea și sănătatea în muncă 

și situațiile de urgență (apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă);
b) participarea la instruirile/instmctajele în domeniile securității și sănătății în muncă și 

situațiilor de urgență;
c) efectuarea controlului medical la reluarea activității, controlului medical periodic 

programat sau controlului medical la solicitarea expresă a angajatorului;
d) anunțarea, imediat a oricărei situații care pune în pericol locul de muncă sau orice situație 

de pericol iminent.
(3) . Reguli referitoare la timpul de muncă, timpul de odihnă și desfășurarea activității 
profesionale
a) prezentarea salariatului la locul de muncă și părăsirea acestuia, conform orelor de 

începere, a orelor de terminare și a programului de lucru;
b) respectarea prevederilor actelor normative privind timpul de muncă și timpul de odihnă;
c) respectarea reglementărilor referitoare la pauza de masă;
d) utilizarea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție;
e) respectarea obligației de a nu se prezenta la serviciu sub influența băuturilor alcoolice, a 

drogurilor și/sau substanțelor halucinogene;
f) semnarea condicii de prezență, atât la „sosire”, cât și la „plecare” la/de la locul de muncă;
g) respectarea regulilor de acces la locul de muncă;
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h) executarea în mod corect, profesional, integral, la termen și în condițiile cerute a 
sareinilor/activităților/atribuțiilor alocate.

i) păstrarea confidențialității datelor și informațiilor conținute de documentele create și 
deținute de CEO, supuse unui astfel de regim;

j) exercitarea atribuțiilor funcției deținute doar în scopurile prevăzute de lege, reținându-se 
de la folosirea acestora în mod abuziv, fără a influența/impune/constrânge/condiționa/obstrucționa 
alți salariați și/sau persoane în considerarea funcției pe care o dețin, respectiv fără a urmări 
obținerea de foloase sau avantaje în interes personal și/sau producerea de prejudicii materiale altor 
salariați și/sau persoane;

k) respectarea obligației de a nu solicita și accepta cadouri, servicii și avantaje, în legătură 
cu exercitarea funcției, iar în caz de acceptare existând obligația declarării acestora conform 
legislației în vigoare.

(4) . Reguli privind salarizarea
a) respectarea confidențialității salariului și ale elementelor constitutive ale acestuia, atât de 

către titular cât și de către salariații care prin natura activității desfășurate gestionează astfel de 
informații sau au acces la acestea.

(5) . Reguli privind protecția mediului
a) depozitarea bateriilor, acumulatoarelor și anvelopelor folosite în locuri special amenajate, 

dacă este cazul;
b) depozitarea corespunzătoare a deșeurilor care nu sunt biodegradabile, dacă este cazul;
c) recuperarea deșeurilor refolosibile și valorificarea acestora, dacă este cazul.
(6) . Reguli privind formarea profesională
a) participarea la cursurile/stagiile de formare profesională/adaptare profesională, organizate 

din inițiativa CEO, cu respectarea obligațiilor care îi revin din acestea.
(7) . Reguli privind elaborarea, circuitul, arhivarea documentelor și accesul la 
informații
a) exercitarea funcției cu bună-credință și profesionalism și abținerea de la orice acțiune 

și/sau inacțiune (act și/sau fapt) care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor CEO;
b) acordarea către reprezentanții mass media de interviuri, precum și furnizarea de 

documente sau informații în legătură cu activitatea CEO numai cu respectarea obligatorie a 
mandatului/împutemicirii acordate de către conducerea CEO;

c) respectarea reglementărilor în vederea prevenirii accesului neautorizat la informații, a 
utilizării incorecte a datelor, pierderii de date sau a ștergerii premature a acestora;

d) completarea declarației de avere și de interese, la termenele stabilite prin lege, și 
depunerea acestora la salariatul desemnat în acest sens.

(8) . Reguli privind utilizarea resurselor CEO
a) protejarea patrimoniului CEO, a bazelor de date, a arhivei documentelor neconstituite din 

punct de vedere arhivistic aflate la entitățile organizatorice;
b) utilizarea/folosirea resurselor (materiale și financiare) ale CEO numai în scopuri care nu 

contravin prevederilor legale și numai pentru desfășurarea atribuțiilor/activităților/sarcinilor înscrise 
în fișa postului și/sau alocate prin decizii ale conducerii CEO;

c) utilizarea și/sau întreținerea aparaturii, uneltelor, mașinilor, echipamentelor, mijloacelor 
de transport auto, utilajelor și instalațiilor aflate în gestiune, în parametrii de funcționare prevăzuți 
în documentațiile tehnice/manuale de utilizare, în condiții de deplină siguranță;

d) respectarea obligației de a nu sustrage, a nu distruge și/sau a obligației de a nu înstrăina, 
sub orice formă, bunurile (mobile sau imobile) din patrimonial CEO către persoane fizice sau 
juridice, fără aprobarea prealabilă a conducerii CEO.
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(9). Alte reguli de disciplina muncii
a) are un comportament bazat pe respect, bună-credință și corectitudine, prin care să nu se 

aducă atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea 
funcției;

b) nu desfășoară activități politice în timpul programului de lucru;
c) informează entitatea organizatorică de resurse umane cu privire la schimbarea actului de 

identitate, prin depunerea unei copii a acestuia, în vederea actualizării informațiilor cu caracter 
personal;

d) respectarea prevederilor angajamentului de confidențialitate și de neconcurență, după caz;
e) nu introduce, nu consumă și nu distribuie băuturi alcoolice, droguri sau substanțe 

halucinogene în incinta CEO.

Capitolul II: Abateri disciplinare și sancțiuni aplicabile

Art. 65. (1). Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o 
acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 
legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

(2). în cadrul CEO sunt considerate ca fiind abateri disciplinare, fără a fi limitate la acestea, 
următoarele fapte:

2.1. sustragerea sau degradarea cu intenție, de bunuri și valori aparținând societății și 
personalului angajat;

2.2. înstrăinarea sub orice formă a unor bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societății, 
către persoane fizice sau juridice, fără aprobarea prealabilă a celor în drept;

2.3. falsificarea documentelor, modificarea cu rea credință (pontaje, grafice de lucru, norme 
de muncă, calcule de salarii, contracte, contracte individuale de muncă și acte adiționale ale 
acestora, măsurători topografice, rapoarte, comenzi, foi de parcurs, fișe de gestiune, procese-verbale 
etc) în scopul de a crea un folos material pentru sine sau pentru altul;

2.4. prezentarea la serviciu a salariaților care au consumat băuturi alcoolice și/sau substanțe 
halucinogene, introducerea în locațiile CEO a băuturilor alcoolice și/sau substanțelor halucinogene, 
precum și consumarea de băuturi alcoolice și/sau substanțe halucinogene în timpul serviciului.

2.5. refuzul testării privind consumul de alcool și/sau substanțe halucinogene;
2.6. absentarea nemotivată de la serviciu timp de trei zile consecutiv sau cinci zile în 

ultimele șase luni calendaristice;
2.7. introducerea în subteran a rechizitelor de fumat;
2.8. părăsirea locului de muncă cu regim de foc continuu, înainte de prezentarea salariatului 

din schimbul următor și fără a efectua predarea ~ primirea locului de muncă respectiv.
2.9. părăsirea locului de muncă înainte de terminarea programului de lucru, fără aprobarea 

șefului ierarhic;
2.10. refuzul salariatului de a părăsi locul de muncă atunci când se constată de către 

conducătorul locului de muncă că acesta nu este apt pentru a îndeplini sarcinile de serviciu .
2.11. încălcarea regulilor privind apărarea secretului de stat și/sau de serviciu, precum și 

divulgarea sau folosirea în interes personal a informațiilor cu caracter confidențial;
2.12. nerespectarea prevederilor legale privind gestionarea datelor cu caracter personal;
2.13. încălcarea reglementărilor de SSM, a SU și a celor referitoare la PM;
2.14. nerealizarea de măsuri sau nerespectarea măsurilor dispuse care ar putea conduce la 

apariția unui pericol grav și iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională;
2.15. nerespectarea prevederilor monografiilor de armare la susținerea lucrărilor miniere din 

subteran și a monografiilor de lucru în cariere;
2.16. dispunerea executării și/sau executarea unor lucrări și/sau reparații care au condus la 

întreruperea activității miniere, energetice, de transport uzinal etc., avarierea lucrărilor miniere, a

Regulament Intern, ediția 2, revizia 0 26



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

construcțiilor, utilajelor și instalațiilor miniere, energetice sau altor echipamente tehnice, pagube 
materiale, accidente de muncă etc.;

2.17. folosirea în interes personal a bunurilor din patrimoniul societății, fără aprobarea 
conducerii societății;

2.18. nerespectarea sarcinilor de serviciu și a responsabilităților prevăzute concret în fișa 
postului;

2.19. favoritism la angajare sau promovare;
2.20. neînștiințarea conducătorilor ierarhici asupra accidentelor tehnice și/sau a deficiențelor 

de natură să afecteze desfășurarea normală a activității la locurile de muncă;
2.21. comunicarea cu intenție de date sau informații false, eronate, incomplete cu privire la 

atribuțiile de serviciu sau alte situații privind raporturile de muncă.
2.22. refuzul de a se prezenta la controalele și verificările privind starea sănătății sau 

aptitudinilor și la examenele periodice cerute de legislația în vigoare;
2.23. refuzul de a participa sau de a susține examenele/testele (verificarea cunoștințelor și 

aptitudinilor la finalizarea cursurilor de calificare/recalificare) organizate de societate, în vederea 
obținerii avizelor, atestatelor, certificatelor, diplomelor etc.;

2.24. încălcarea regulilor de comportament civic și etic în cadrul relațiilor de muncă;
2.25. refuzul de a primi informări, decizii, regulamente și alte documente emise de 

conducerea CEO, în condițiile legii;
2.26. nerespectarea procedurilor de sistem, administrative și operaționale aplicabile 

activităților desfășurate;
2.27. nerespectarea tehnologiei de lucru și a prescripțiilor tehnice de întreținere și exploatare 

a utilajelor miniere și a instalațiilor energetice;
2.28. deteriorarea și/sau scoaterea din uz a aparaturii de măsură și control de pe utilaje, 

instalații etc.;
2.29. degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecție, a sculelor, 

dispozitivelor, aparatelor de măsură și control din cauza utilizatorului;
2.30. nerespectarea regulilor privind accesul în locațiile CEO și a circulației la locurile de

muncă;
2.31. darea în exploatare fără recepție sau sub rezerva completărilor ulterioare ori 

menținerea în funcțiune, totală sau parțială, a construcțiilor, agregatelor, mașinilor, utilajelor, 
instalațiilor, dispozitivelor și verificatoarelor noi sau reparate, precum și introducerea unor procese 
tehnologice care nu corespund normelor de securitate a muncii;

2.32. neasigurarea sau nerespectarea la locurile de muncă din subteran, a măsurilor privind 
prevenirea și combaterea incendiilor, autoaprinderilor, exploziilor și erupțiilor;

2.33. nerespectarea prevederilor legale și interne în domeniul SSM, precum și a prevederilor 
cărților tehnice ale agregatelor, mașinilor, utilajelor, instalațiilor miniere și energetice și 
dispozitivelor de protecție care reglementează menținerea în stare de bună funcționare și fără 
pericole de accidentare a echipamentelor de muncă (după instalare, înainte de prima punere în 
funcțiune, după fiecare montare într-un loc de muncă nou sau pe un nou amplasament și periodic);

2.34. neluarea măsurilor de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor prin 
electrocutare, la executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și echipamentelor 
electrice miniere și energetice, precum și a celor pentru prevenirea efectelor electricității statice și a 
descărcărilor atmosferice;

2.35. neîntocmirea sau neactualizarea planurilor topografice miniere, a schemelor de aeraj, 
precum și a evidențelor aerajului minier;

2.36. încălcarea dispozițiilor legale referitoare la declararea, cercetarea și evidența 
accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, precum și a celor referitoare la asigurarea și 
utilizarea fondurilor de securitate a muncii;

Regulament Intern, ediția 2, revizia 0 27



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

2.37. neutilizarea dispozitivelor de protecție la organele de mașini în mișcare, precum și 
neasigurarea închiderii accesului la instalațiile cu funcționare nesupravegheată ce prezintă pericol 
de accidentare;

2.38. neluarea de măsuri tehnice, organizatorice igienico-sanitare și de altă natură pentru 
eliminarea sau reducerea noxelor la locul de muncă;

2.39. nesemnalizarea pericolelor în vederea avertizării persoanelor care își desfășoară 
activitatea în mod obișnuit sau ocazional în locurile și zonele periculoase, prin mijloacele de 
semnalizare standardizate conform legii.

2.40. distrugerea mijloacele de semnalizare și securitate existente la locurile de muncă;
2.41. nerespectarea obligațiilor privind acordarea echipamentului individual de protecție, 

corecta folosire, păstrare, întreținere, denocivizare și reparare a acestuia;
2.42. neefectuarea instruirilor de SSM sau efectuarea acestora în mod necorespunzător, 

precum și necompletarea sau completarea neconformă a fișelor de instruire, admiterea la lucru fără 
instruirea în domeniul SSM;

2.43. neîntocmirea și/sau neafișarea/prelucrarea instrucțiunilor de SSM, specifice locului de
muncă;

2.44. avarierea sau îndepărtarea dispozitivelor de protecție de pe agregate, mașini, utilaje și 
instalații, precum și omiterea montării lor;

2.45. neutilizarea EIP și a mijloacelor de protecție pentru riscurile existente la locul de 
muncă, conform normativelor în vigoare și a reglementărilor legale și interne în domeniul SSM;

2.46. necompletarea sau completarea necorespunzătoare sau inexactă a documentelor 
specifice activității conform fisei de post sau sarcinilor primite, cu respectarea prevederilor legale.

2.47. tentativa de a sustrage bunuri din incintele aparținând CEO.
2.48. neinformarea salariaților asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care 

privesc desfășurarea relațiilor de muncă, de către cei cu atribuții în acest sens;
2.49. neasigurarea condițiilor tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă;
2.50. neeliberarea la cerere, către salariați a tuturor documentelor care atestă calitatea de 

salariat a acestora, existente în evidențele societății;
2.51. nerespectarea confidențialității datelor cu caracter personal a salariaților, de către 

salariații care utilizează astfel de date;
2.52. prezentarea la locul de muncă sub influența alcoolului (peste 0.40 mg/1 alcool pur în 

aerul expirat sau minim 0,8 g/1 alcool pur în sânge), refuzul privind testarea cu alcooltestul sau 
consumul de alcool sau substanțe halucinogene în timpul programului de lucru va fi sancționată cu 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă de la prima abatere.

2.53. sustragerea, divulgarea și transmiterea către persoane fizice, persoane juridice sau 
către mijloacele mass-media de:

a. date și/sau informații privind activitatea CEO care nu sunt de interes public.
b. date personale ale salariaților CEO, fără acordul acestora.
2.54. practicarea de jocuri de noroc sau comerț ilicit în locațiile CEO.
2.55. provocarea de acte de violență și/sau participarea la acte de violență în locațiile CEO.
2.56. distrugerea de bunuri, valori și documente aparținând CEO.
2.57. oferirea și/sau solicitarea/primirea ilicită de bani sau de alte foloase necuvenite, în 

legătură cu calitatea de salariat CEO.
2.59. abuzul de autoritate față de salariații din subordine, comiterea de acte imorale, violente 

sau degradante la locul de muncă.
2.60. ascunderea cu intenție a unui/unei eveniment/fapte ce constituie încălcări ale 

disciplinei muncii și/sau aduce prejudicii CEO.
2.61. neprezentarea de către salariații care ocupă funcții de conducere la ședințe 

operațive/convocări în situația unor evenimente deosebite (avarii, incendii, accidente de muncă, 
comandamente e tc).

Regulament Intern, ediția 2, revizia 0 28



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

2.62. fotografierea, filmarea, difuzarea de imagini, fără autorizare, de la locurile de muncă 
din cadrul termocentralelor, carierelor miniere, subunităților (camere de comandă, dispecerate, 
instalații, mașini și utilaje, alte utilaje și echipamente tehnice cuprinse în fluxul tehnologic al 
termocentralelor și carierelor miniere etc.).

2.63. comunicarea cu intenție în cadrul colectivului, precum și în afara acestuia, de știri 
false, cu scopul de a perturba procesul de producție și/sau siguranța salariaților, mașinilor, utilajelor, 
instalațiilor.

(3) . Abaterile prevăzute la alin. (1) nu au caracter limitativ, orice acțiune sau inacțiune care 
poate avea consecințe directe asupra desfășurării activității societății putând fi considerată abatere 
disciplinară.

(4) . Răspunderea penală, contravențională sau materială nu exclude răspunderea disciplinară 
pentru fapta săvârșită, dacă prin aceasta s-a săvârșit o abatere disciplinară.

Capitolul III: Reguli privind procedura de sancționare disciplinară

Art. 66. (1). Conducerea societății dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a 
aplica, potrivit legii sau contractului colectiv de muncă, sancțiuni disciplinare tuturor salariaților 
indiferent de funcția deținută, atribuțiile pe care le îndeplinește, locul de muncă și durata 
contractului individual de muncă ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

(2). Evidența sancțiunilor disciplinare va fi ținută de către entitățile organizatorice de resurse 
umane, iar dosarele personale ale fiecărui salariat vor cuprinde și deciziile de sancționare ale 
salariaților.

Art. 67. (1). Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția avertismentului, nu 
poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) . în situația sancționării cu avertisment scris, angajatorul va solicita salariatului o notă 
explicativă referitoare la obiectul sancțiunii.

(3) . în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină 
toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite sau comisiei numite să realizeze 
cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat 
și consiliat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, sau de un 
avocat.

Art. 68. Aplicarea sancțiunii disciplinare este un atribut al Directoratului CEO.
(1) . Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

săvârșește o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a CIM.
(2) . CEO stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art. 69. (1). CEO dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii 
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de Ia data săvârșirii faptei.
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(2) . Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se vor preciza în mod obligatoriu 
următoarele:

a) numărul și data deciziei de sancționare;
b) indicarea referatului sau notei de constatare;
c) indicarea actului prin care a fost numită persoana sau comisia de cercetare;
d) indicarea procesului-verbal de cercetare a abaterii disciplinare și a concluziilor la care s-a 

ajuns din conținutul acestuia;
e) datele de identificare ale salariatului sancționat;
f) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară;
g) precizarea prevederilor din RI, CCM, ROF, fișa de post precum și reglementări legale și 

interne care au fost încălcate;
h) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute de CM, nu a fost efectuată 
cercetarea;

i) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
j) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
k) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
(3) . Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 

data emiterii, fie personal salariatului cu semnătură de primire, fie -  în cazul în care acesta refuză 
primirea -  prin încheierea unui proces-verbal care să aibă semnătura a doi martori, sau se comunică 
prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reședința acestuia.

(4) . Decizia de sancționare producându-și efecte de la data comunicării.
(5) . Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
(6) . Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor 
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în forma scrisă.
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TITLUL VI: RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Art. 70. (1). Răspunderea patrimonială a angajatorului reprezintă obligația acestuia, în 
temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în 
situația în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu sau în legătură cu serviciu.

(2) . Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor.

(3) . Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze 
neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al 
serviciului.

Art. 71. (1). Procedura de constatare a pagubei produsă de salariat se declanșează atunci 
când cel competent să formuleze acțiune în justiție a luat cunoștință în mod direct de producerea 
unei pagube, a fost sesizat printr-un înscris (referat, raport etc.) întocmit de salariații cu competență 
în domeniu sau printr-un act de control/audit.

(2) . Acțiunea va putea fi promovată în justiție de către Directoratul Societății.
(3) . Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se 

stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
(4) . Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, 

răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, 
atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

(5) . Salariatul care a încasat de la societate o sumă necuvenită este obligat să o restituie.
(6) . Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu pot fi restituite în natură 

sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte 
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor și serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii 
acestora de la data plății.

Art. 72. (1). Constatarea pagubei atunci când se referă la restituirea unor drepturi salariale 
primite necuvenit se poate face:

a) prin acte de control întocmite de structuri/entități organizatorice de control constituite 
conform ROF sau prin măsuri dispuse de autorități de control competente;

b) prin înscrisuri (referate, note etc.) întocmite de structuri/entități organizatorice de resurse 
umane, avizate de șeful structurii organizatorice financiar-contabilitate.

(2). Constatarea pagubei atunci când se referă la alte situații decât restituirea drepturilor 
salariale necuvenite se face de către comisii numite de persoana împuternicită să formuleze acțiune 
în justiție, constituite din cel puțin trei persoane.

Art. 73. Repararea prejudiciului se poate face astfel:
a) Prin acordul părților: în cazul în care salariatul recunoaște fapta, vinovăția și cuantumul 

pagubei este stabilit cu caracter cert și lichid (este determinat cu exactitate ca și valoare) se va 
încheia, în mod obligatoriu, o convenție între conducerea societății și salariat prin care se va 
conveni termenul și modalitatea de recuperare a pagubei.

Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, nu poate fi mai mare decât 
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

b) Prin acțiune în justiție.
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TITLUL VII: PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU 
RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR

Capitolul I: Dreptul de a formula petiții

Art. 74. (1). în conformitate cu prevederile legale în vigoare, salariații CEO ale căror 
probleme sunt în legătură cu activitatea CEO, au dreptul de a adresa conducerii 
CEO/Sucursalei/Subunității, petiții formulate în nume propriu, în care pot prezenta probleme de 
interes personal, de serviciu sau generale și de a solicita soluționarea acestora.

(2) . Dreptul de petiționare este recunoscut și organizațiilor sindicale legal constituite, cu 
activitate în cadrul CEO, acestea putând formula petiții în numele și în interesul salariaților.

(3) . Salariații CEO au dreptul de a formula cereri pentru a solicita informații de interes 
public către conducerea CEO în conformitate cu prevederile legale.

(4) . Salariații CEO au dreptul de a face sesizări și reclamații cu privire la aspecte legate de 
activitatea din cadrul societății, inclusiv acțiuni predispuse la activități infracționale (corupție) către 
avertizorul de integritate împuternicit pentru preluarea acestora.

(5) . Sesizările și reclamațiile efectuate conform aliniatului precedent vor fi transmise 
electronic la adresa sesizări. avertizoRaceoltenia.ro.

(6) . în cadrul CEO, procesul de soluționare a petițiilor este gestionat de structurile/entitățile 
organizatorice conform normelor legale și reglementărilor interne aprobate de Directoratul 
societății.

Capitolul II: Procedura de soluționare a reclamațiilor

Art. 75. (1). Reclamațiile salariaților, se pot depune prin:
- înscrisuri sau note verbale la audiențe, consemnate în registrul de audiențe;
- în scris, prin document depus la registratura Executiv CEO/sediul Direcției 

Miniere/sucursalei/subunității;
- electronic, pe adresa de contact a CEO;
- sesizările primite electronic de către salariații cu funcții de conducere de la nivelul 

CEO/sucursalei/subunității, după caz, vor fi retransmise către șeful entității organizatorice cu 
atribuțiuni pentru soluționarea petițiilor.

(2) . Reclamațiile se înregistrează, după caz, la registratura CEO/sediile 
SE/EMC/subunităților, de către entitățile organizatorice cu atribuțiuni de înregistrare a 
documentelor.

(3) . în cazul sesizărilor și reclamațiilor care sunt depuse la registraturi le/entitățile 
organizatorice cu atribuțiuni de înregistrare constituite la nivelul sucursalelor/subunităților și 
soluționate de către conducerea structurii organizatorice/subunității respective, se va transmite, prin 
grija salariaților desemnați, o copie a răspunsului către entitatea organizatorică de la nivel CEO.

(4) . Evidența centralizată a reclamațiilor este gestionată prin ^Registrul de evidență 
reclamați?', conform procedurii aprobate, de către entitatea organizatorică cu atribuții în acest sens, 
pentru toate activitățile din cadrul CEO.

(5) . Structurile/entitățile organizatorice responsabile de procesul/activitatea ce fac obiectul 
reclamației, înregistrează, formulează răspunsul și arhivează reclamațiile/sesizările primite.

Art. 76. (1). Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor este de 30 de zile calendaristice, 
de la data înregistrării lor, timp în care reclamantului i se comunică răspunsul scris în legătură cu 
problema sesizată. Termenul poate fi prelungit cu 15 zile, cu aprobarea președintelui
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Directoratului/Director EMC/SE/Șef Subunitate, în cazul în care aspectele sesizate prin petiție 
necesită o infomare și o cercetare mai amănunțită.

(2) . Reclamațiite anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a 
petiționarului, nu se iau în considerare. Acestea sunt clasate de către entitățile organizatorice ce au 
atribuțiuni în acest sens.

(3) . în cazul în care prin reclamație sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unuia dintre 
salariați, aceasta nu poate fi soluționată de salariatul în cauză sau de către un subordonat al acestuia.

(4) . Reclamațiile greșit îndreptate se transmit, în termen de 5 zile de la înregistrare, de către 
entitatea organizatorică cu atribuții în acest sens, autorităților sau instituțiilor publice care au ca 
atribuții în rezolvarea problemelor sesizate, iar petentului i se comunică faptul că, reclamația a fost 
transmisă către autoritatea/instituția competentă.

(5) . In cazul în care petiționarul adresează mai multe reclamații, sesizând aceeași problemă, 
acestea pot fi conexate, petentul urmând să primească un singur răspuns.

(6) . în situația în care se primește o altă reclamație având același obiect și este transmisă de 
către aceeași persoană, petiția se clasează fără a se mai răspunde la aceasta.

(7) . Atunci când reclamația nu se transmite direct către CEO, ci prin intermediul unei 
autorități de reglementare, inspecție etc., răspunsul se formulează către acea instituție. în acest caz, 
termenul de soluționare poate fi impus de respectiva instituție, iar răspunsul către instituție este 
formulat și comunicat în termenul legal.

Capitolul III: Procedura de soluționare a cererilor salaraților

Art. 77. (1). Salariații se pot adresa conducerii societății/sucursalei/subunității cu solicitare 
privind aspecte de ordin personal, precum și cele legate de relațiile de muncă.

(2) . Cererile privind acordarea unor drepturi sau facilități prevăzute de lege, CCM, CIM sau 
alte reglementări interne se vor depune de către solicitant la entitățile organizatorice cu atribuțiuni 
de înregistrare.

(3) . Cererile trebuie să fie însoțite de vizele sau avizele necesare, după caz.
(4) . Cererile cu privire la solicitarea de schimbare a locului de muncă se vor soluționa 

conform reglementărilor interne.
(5) . Cererile cu privire la schimbarea locului de muncă pentru motive medicale vor fi 

soluționate în conformitate cu prevederile legale și ale CCM.
(6) . Cererile privind punerea la dispoziție a unor informații cu caracter public vor fi 

soluționate conform prevederilor legale.
(7) . Termenul în care este soluționată o cerere a salariatului conform alin. 2, nu va putea fi 

mai mare de 5 zile, cu excepția situațiilor în care prin CCM sau alte reglementări interne se prevede 
altfel.

(8) . Termenul pentru soluționarea cererilor depuse conform alin. 4 și 5, nu va putea fi mai 
mare de 30 zile, cu excepția situațiilor în care prin CCM sau alte reglementări legale se prevede 
altfel.

(9) . Termenul pentru soluționarea cererilor depuse conform alin. 6, nu va putea fi mai mare 
de 30 zile, cu excepția altor situații prevăzute de lege.

(10) . La nivel Executiv CEO, conducerea societății va desemna salariați cu responsabilități 
privind înregistrarea, analiza, respectiv formularea răspunsului ce va fi supus validării conducerii 
societății.

Art. 78. Toți salariații cu funcții de conducere au obligația de a colabora cu structuri/entități 
organizatorice desemnate pentru a gestiona situația și modul de rezolvare al cererilor pentru 
informații de interes public, precum și a cererilor cu informații de altă natură care necesită o analiză 
interdepartamentală.
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TITLUL VIII: REGLEMENTĂRI PRIVIND TIMPUL DE MUNCĂ ȘI ODIHNĂ 

Capitolul I: Timpul de muncă

Secțiunea 1: Timpul de muncă în cadrul programului normal de lucru

Art. 79. (1). Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, 
se află la dispoziția CEO și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor CIM, 
CCM aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.

(2) . a) Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este 
de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

b) în cazul tinerilor în vârstă de până Ia 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi 
și de 30 ore pe săptămână.

(3) . a) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 
ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. în situația în care activitatea de producție și 
mentenanță impune un program de lucru la 6-7 zile pe săptămână, repausul se va acorda conform 
graficelor sau programării la lucru.

b) în funcție de specificul activității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru 
repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 
ore pe săptămână.

(4) . a) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, 
inclusiv orele suplimentare.

b) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi 
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o 
perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

(5) . Prin zile lucrătoare se înțeleg zilele săptămânii cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică 
și sărbători legale.

(6) . Durata timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de minim 24
de ore.

(7) . Salariații au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 
ore consecutive.

(8) . Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore 
între schimburi.

(9) . Salariatul CEO care a încheiat CIM cu timp integral beneficiază de pauză de masă ce nu 
poate fi mai mică de 15 minute Ia un program de 8 ore, respectiv 30 de minute la un program de 12 
ore. Pauza pentru servirea mesei este inclusă în programul de lucru. Timpul alocat pauzei de masă 
ce depășește timpul mai sus menționat nu este inclus în programul de lucru.

(10) . Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de
minute.

(11) . La locurile de muncă unde, datorită specificului activității, nu există posibilitatea 
încadrării în durata normală a timpului de muncă, se pot stabili forme specifice de organizare a 
duratei timpului de muncă, după caz, în tură, tură continuă.

(12) . Durata normală a timpului de muncă într-o lună se calculează prin înmulțirea duratei 
normale sau reduse (potrivit legii) a unei zile de lucru cu numărul de zile lucrătoare din luna 
respectivă.

Art. 80. (1). Programul normal de lucru al sucursalelor/subunităților din cadrul societății 
poate fi și de 6 sau 7 zile pe săptămână pe întreaga durată a unei luni sau pe o anumită perioadă a 
lunii, cu acordarea corespunzătoare a repausurilor săptămânale.

(2). Programul normal de lucru al sucursalelor/subunităților poate fi stabilit numai în 
condițiile respectării prevederilor legale cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă al 
salariaților.
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(3). Programul normal de lucru la sucursale/subunități se stabilește de către Directoratul 
societății, la propunerea conducerii acestora.

Art. 81. (1). Timpul de muncă aferent unui schimb este 8 ore sau în mod excepțional de 
până la 12 ore, cu respectarea prevederilor legale.

(2) . Conducerea sucursalei/subunității unde s-a aprobat o durată a schimbului mai mare de 8 
ore, răspunde de planificarea salariaților la serviciu cu respectarea prevederilor CM republicat și 
actualizat.

(3) . Programarea la lucru, evidența programării, verificarea și pontajul se realizează conform 
procedurii interne.

(4) . Programul individualizat de muncă se stabilește, în condițiile art. 116 din CM republicat 
și actualizat, de către Directorat sau de către salariatul împuternicit de acesta.

Art. 82. (1). Se consideră muncă desfășurată în timpul nopții, munca prestată în intervalul 
cuprins între orele 22°°- 06°°, precum și într-un interval de până la 90 de minute, în plus sau în 
minus, față de intervalul 22°°-O600.

(2) . Salariații care prestează activitate în timpul nopții (schimbul 3), vor fi pontați în data în 
care începe schimbul.

(3) . Munca prestată în timpul nopții se plătește cu un spor de 25% din salariul de bază 
aferent timpului lucrat în aceste condiții, cu condiția ca salariatul să fi prestat cel puțin 3 ore în 
intervalul considerat muncă de noapte.

(4) . Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
(5) . Femeile gravide și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
Art. 83. (1). în cadrul CEO repausul săptămânal se poate acorda în oricare din zilele

săptămânii.
(2) . Pentru salariații care lucrează la locuri de muncă cu activitate continuă, zilele de repaus 

săptămânal se stabilesc prin grafice de către conducerea sucursalei/subunității, astfel încât cel puțin 
o dată la două luni fiecare salariat să beneficieze de o sâmbătă și o duminică libere consecutive.

(3) . în situații de excepție, zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o 
perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, cu autorizarea 
Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Secțiunea 2: Timpul de muncă peste programul normal de lucru

Art. 84. (1). Munca suplimentară se prestează numai pe bază de comandă/notă de chemare 
semnată de Președintele Directoratului sau împutemiciții acestuia, cu acordul salariatului.

(2) . Compensarea muncii suplimentare, în condițiile art. 122 din CM, republicat și 
actualizat, se face în termen de 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

(3) . Pentru fiecare oră (post) prestată peste programul normal de lucru din luna respectivă se 
acordă o singură oră (post) liberă.

(4) . Dacă CEO nu poate acorda timp liber corespunzător orelor sau posturilor prestate 
peste programul normal de lucru al lunii respective, acestea se vor plăti cu spor de 75% aplicat la 
salariu de bază orar, conform CM.

(5) . Salariații pot presta ore suplimentare numai cu consimțământul acestora, cu excepția 
cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 
înlăturării consecințelor unui accident.

(6) . Nu pot fi solicitați la efectuarea de ore suplimentare tinerii sub 18 ani, femeile gravide 
sau cele care alăptează.

Secțiunea 3: Programul de lucru

Art. 85. Orele de începere și de terminare a programului de lucru corespunzătoare timpului 
de muncă de 8 ore/schimb sunt următoarele:
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- schimbul I:07°°-15()O;
- schimbul II: 15°° - 23°°;
- schimbul III: 23°° - 07°°.
Art. 86. Orele de începere și de terminare a programului de lucru corespunzătoare timpului 

de muncă de 12 ore/schimb sunt următoarele:
- schimbul I: 7°° - 19°°;
- schimbul II: 19°° - 07°°
Art. 87. Programul de lucru pentru:
- personalul de zi din cadrul SE Rovinari se desfășoară între orele 07°° - 1515, cu o pauză de 

masa de 30 minute.
- salariații din cadrul Executiv CEO și Direcția Minieră - Sediu se desfășoară între orele 8°° 

-1615, cu pauza de masă de 30 minute. De regulă, pauza de masă este în intervalul orar 12°° - 1230, 
fără a fi afectată continuitatea desfășurării activității.

Art. 88. (1). In funcție de specificul activității și/sau condițiile de transport ale salariaților, 
conducerea fiecărei sucursale/subunități, cu aprobarea Directoratului, poate decala orele de începere 
și terminare a programului de lucru, respectiv a pauzei de masă.

(2). Decalarea programului de lucru nu poate depăși o oră.

Capitolul II: Timpul de odihnă 

Secțiunea I: Concediul de odihnă

Art. 89. (1). Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților din
CEO.

(2). Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări 
sau limitări.

Art. 90. (1). Concediul de odihnă nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
(2) . In funcție de vechimea totală în muncă, salariații pot avea tranșe mai mari conform 

CCM aplicabil.
(3) . Vechimea totală în muncă pentru acordarea concediului de odihnă este cea dobândită de 

salariat la data de 31 decembrie a anului în care se acordă concediul de odihnă.
Art. 91. (1). Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului de odihnă este de 

24 zile lucrătoare.
(2). La stabilirea duratei concediului de odihnă se ia în considerare vârsta pe care aceștia au 

avut-o la data de 1 ianuarie din anul calendaristic respectiv.
Art. 92. In afara concediului de odihnă corespunzător vechimii, salariatul care lucrează în 

condiții speciale, deosebite (grele, periculoase sau vătămătoare) beneficiază de un concediu de 
odihnă suplimentar conform CCM aplicabil.

Art. 93. (1). Salariații cu handicap confirmat medical și salariații în vârstă de până la 18 ani 
beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar.

(2). Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile 
de salariați prevăzute la alin. 1 se stabilește prin CCM aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare.

Art. 94. (1). Durata totală a concediului de odihnă anual se stabilește în CIM, cu respectarea 
legii și a CCM aplicabil.

(2) . Durata totală a concediului de odihnă se compune din numărul de zile de concediu de 
odihnă acordat pentru vechimea totală în muncă și numărul de zile suplimentare de concediu de 
odihnă.

(3) . Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin 
CCM aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
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(4) . Pentru salariatul care se încadrează în muncă în timpul anului, durata concediului de 
odihnă se stabilește proporțional cu perioada lucrată până la sfârșitul anului calendaristic respectiv, 
potrivit prevederilor CCM aplicabil.

(5) . Salariatul încadrat în muncă pe perioadă determinată, a cărui durată neîntreruptă a 
angajării este mai mică de un an de zile, beneficiază de concediu de odihnă, la încetarea raporturilor 
de muncă cu CEO, calculat proporțional cu perioada efectiv lucrată, potrivit prevederilor CCM 
aplicabil.

Art. 95. (1). Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) . în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, 

concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul salariatului 
în cauză, CEO se obligă să acorde concediu de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni 
începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

(3) . Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 
încetării contractului individual de muncă.

Art. 96. (1). Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări 
colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dup caz, a 
reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru 
programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul 
următor.

(2) . Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 
3 luni pe categorii de salariați sau locuri de muncă. în situația în care se fac programări colective, un 
număr de 8 zile vor fi efectuate conform opțiunii salariatului.

(3) . Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, 
perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 
3 luni.

(4) . în cazul în care programarea concediilor se face ffacționat, conform cererii salariatului, 
angajatorul stabilește programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic 
cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

(5) . Programarea concediului de odihnă se poate modifica, la cererea salariatului, în situații 
întemeiate.

(6) . Salariatul este obligat să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a fost 
programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, 
concediul nu poate fi efectuat.

(7) . Indemnizația de concediu poate fi plătită la solicitare cu cel puțin 5 zile lucrătoare 
înainte de plecarea în concediul de odihnă.

Art. 97. (1). CEO poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră 
sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă.

(2) . în acest caz CEO are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei 
sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de 
acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

(3) . Rechemarea din concediul de odihnă a salariatului se face în scris de către conducerea 
CEO/Sucursalei/Subunități i.

(4) . Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă, salariatul are dreptul să efectueze 
restul zilelor de concediu de odihnă după ce a încetat situația respectivă.

(5) . în cazul în care concediul este întrerupt, indemnizația de concediu nu se restituie. în 
această situație se procedează la regularizarea plăților în raport cu indemnizația de concediu 
aferentă zilelor de concediu neefectuat și cu salariul cuvenit salariatului pentru perioada lucrată 
după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit 
legii.
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Art. 98. (1). în cazul în care CIM al salariatului a încetat după efectuarea concediului de 
odihnă, acesta este obligat să restituie indemnizația de concediu aferentă zilelor de concediu 
acordate pentru perioada dintre data încetării CIM și sfârșitul anului.

(2). Nu este obligat la restituire salariatul al cărui CIM a încetat pentru următoarele motive:
a) de pensionare;
b) decesul salariatului;
c) concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului;
Art. 99. Durata concediului de odihnă cuvenit fiecărui salariat se diminuează proporțional 

cu numărul de zile de absențe nemotivate, respectiv proporțional cu numărul de zile de concediu 
fără plată.

Secțiunea 2: Alte concedii

Art. 100. (1). Pentru rezolvarea unor situații personale, salariatul are dreptul la concediu fără
plată.

(2) . Durata maximă a concediului fără plată se stabilește prin CCM aplicabil.
(3) . în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, 

care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite și numărul 
zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege și prin CCM aplicabil.

(4) . De asemenea, salariații CEO beneficiază și de alte zile libere plătite stabilite prin CCM 
aplicabil.

(5) . în afara zilelor de repaus săptămânal, salariații beneficiază de zile libere ce nu sunt 
incluse în programul normal de lucru (norma de lucru a lunii), în zilele de sărbători legale stabilite 
prin lege.

Art. 101. (1). Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 
profesională.

(2) . Se consideră formare profesională procedura prin care un salariat dobândește o 
calificare, se specializează sau se perfecționează și pentru care obține o diplomă sau un certificat 
care atestă aceste situații, eliberat de instituțiile abilitate conform legii.

(3) . Nu se consideră formare profesională participarea la congrese, conferințe, simpozioane, 
workshop-uri/ateliere de lucru, cursuri practice, seminare sau alte evenimente și manifestări 
științifice în țară sau străinătate, care se finalizează cu certificate sau diplome de participare.

(4) . Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
(5) . în cazul în care CEO nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea 

salariatului la formare profesională în condițiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un 
concediu pentru formare profesională, plătit de CEO, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 
de ore.

(6) . Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată CEO cu cel puțin 
o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să conțină:

- tipul și denumirea programului de formare profesională;
- domeniul programului de formare profesională;
- data de începere și durata programului de formare profesională în număr de ore;
- denumirea și datele de identificare ale furnizorului de formare profesională.
(7) . Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi însoțită de:
a) dovada înscrierii la stagiul de formare profesională;
b) dovada privind perioada programului de formare profesională;
c) dovada plății cheltuielilor ocazionate cu parcurgerea programului de formare 

profesională.
(8) . CEO poate respinge solicitarea salariatului, dacă:
a) formarea profesională solicitată nu îndeplinește condițiile art. 101, alin. 2.
b) salariatul nu prezintă dovezile menționate la alin. (7).

Regulament Intern, ediția 2, revizia 0 38



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Art. 102. (1). Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea 
salariatului pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.

(2) . CEO poate respinge solicitarea salariatului dacă absența acestuia ar prejudicia 
desfășurarea activității.

(3) . Condițiile și efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională sunt cele 
reglementate de CM.

(4) . Durata concediului de formare profesională, chiar dacă este acordat fracționat, nu poate 
depăși 90 zile calendaristice într-o perioadă de 2 (doi) ani.
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TITLUL IX: CRITERII ȘI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALĂ 
INDIVIDUALĂ A SALARIATULUI 

Capitolul I: Dispoziții generale

Art. 103. Evaluarea profesională a salariatului are următoarele componente:
a) evaluarea nivelului de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate;
b) aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare.
Art. 104. Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează pentru:
a) asigurarea concordanței dintre cerințele, standardele, rolul, sarcinile descrise în fișa 

postului și calitățile salariatului: profesionale, abilități aptitudinale și atitudinale;
b) asigurarea unui sistem motivațional, care să contribuie la creșterea performanțelor 

profesionale individuale, prin promovarea într-un post de conducere;
c) sistemul de evaluare trebuie să devină un instrument eficient pentru încurajarea 

performanței și pentru identificarea lipsei de performanță;
d) exprimarea și dimensionarea corectă a obiectivelor;
e) determinarea direcțiilor și modalităților de perfecționare profesională a salariaților și de 

creștere a performanțelor;
f) stabilirea abaterilor față de obiectivele adoptate și efectuarea corecțiilor;
g) micșorarea riscurilor provocate de menținerea sau promovarea unor persoane 

incompetente.

Capitolul II: Stabilirea obiectivelor individuale și a criteriilor de evaluare

Secțiunea 1: Obiective individuale de activitate și indicatori de performanță asociați

Art. 105. (1). Obiectivele reprezintă priorități le-cheie în activitatea salariatului, care implică 
rezultatele dorite/scontate și urmează a fi realizate în perioada evaluată.

(2) . Obiectivele și indicatorii de performanță se stabilesc în baza sarcinilor și atribuțiilor 
prevăzute în fișa de post, în concordanță cu priorităților și obiectivelor specifice structurii/entității 
organizatorice din care face parte salariatul evaluat.

(3) . Obiectivele individuale de activitate trebuie să fie măsurabile, specifice, accesibile, 
relevante și stabilite pentru o anumită durată în timp (SMART).

Art. 106. (1). Obiectivele individuale de activitate pot fi actualizate, în funcție de obiectivele 
specifice și/sau de:

>  modificările apărute în activitatea salariatului;
>  actualizarea obiectivelor derivate/specifice ale structurii/entității organizatorice din care 

face parte salariatul;
>  modificări ale contextului intern și extern în care își desfășoară activitatea CEO.
a. . Obiectivele individuale de activitate și indicatorii de performanță sunt anexă la fișa de

post.

Secțiunea 2: Criterii de evaluare

Art. 107. Criteriile de evaluare reprezintă abilitățile profesionale și comportamentul/ 
atitudinile necesare salariatului pentru a îndeplini în mod optim obiectivele, sarcinile de bază și 
atribuțiile de serviciu și se stabilesc pe categorii de salariați, astfel:
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Criterii de evaluare pentru salariat care ocupă post de conducere:

1. COMPETENȚĂ MANAGERIALĂ -  influență, coordonare și supervizare: se evaluează capacitatea de a stabili
pașii adecvați de realizare a activităților, la nivel de structură/entitate organizatorică sau salariat, de a identifica
activitățile care trebuie desfășurate de structura/entitatea organizatorică condusă, de a repartiza în moc echilibrat și
echitabil atribuțiile și obiectivele în funcție de categoria salariatului, spre atingerea rezultatelor într-un mod cât mai
optim din punct de vedere al eficacității și eficienței, capacitatea de a planifica pe termen scurt, mediu și lung,
precum și de a prevede la etapa de planificare anumite riscuri ce pot apărea în implementarea activităților, formularea
de posibile soluții pentru managementul riscurilor identificate, capacitatea de a implementa în mod optim sistemele
organizaționale, precum și capacitatea de a gestiona eficient activitatea salariaților din subordine, prin crearea și
menținerea unui climat organizațional pozitiv de muncă, sprijin, motivate și dezvoltare profesională a salariaților din
subordine, de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum și de a acționa pro-activ pentru gestionarea și 
rezolvarea conflictelor.

Descrierea generală

întâmpină mari dificultăți în planificarea, administrarea, monitorizarea și evaluarea activității
salariaților din subordine. Utilizează același stil de conducere, indiferent de situație și particularitățile 
echipei. Niciodată nu reușește să planifice și să organizeze adecvat activitatea salariaților din 
subordine și resursele disponibile, nu prevede posibile probleme și nu reușește să soluționeze
problemele întâmpinate datorită lipsei de previziune. Nu reușește să asigure un climat psihologic
pozitiv la locul de muncă, există conflicte și neînțelegeri permanente în structura/entitatea
organizatorică condusă.

Uneori întâmpină dificultăți în planificarea, administrarea, monitorizarea și evaluarea activității, dar
reușește să găsească soluții adecvate pentru soluționarea acestora. Utilizează același stil de conducere,
indiferent de situație și particularitățile echipei. Uneori reușește să planifice și să organizeze activitatea
salariaților din subordine, uneori prevede posibile probleme și identifică pașii adecvați. Activitățile de
planificare se desfășoară în mod normal, fără introducerea metodelor noi și/sau îmbunătățirea lor
continuă. Uneori întâmpină dificultăți în stabilirea obiectivelor într-un mod accesibil salariaților din
subordine. Activitățile de organizare satisfac necesitățile structurii/entitații organizatorice, dar nu
contribuie mai mult decât la atingerea obiectivelor instituționale. Uneori oferă sprijinul și motivarea
corespunzătoare salariaților din subordine.

Soluționează dificultățile întâmpinate în planificarea, administrarea, monitorizarea și evaluarea
activității la nivelul de structură/entitate organizatorică. Utilizează diferite stiluri de conducere, în
funcție de situație și, uneori, promovează un stil de conducere deschis, orientat spre rezultate. Deseori
reușește să planifice și să organizeze activitatea salariaților din subordine și a resurselor în mod optim,
prevede posibile probleme, identifică pașii adecvați și resursele necesare. încearcă să introducă metode
noi și îmbunătățește rezultatele structuri i/enti tății organizatorice datorită planificării și organizării
eficiente. Rareori întâmpină dificultăți în stabilirea obiectivelor și activităților salariaților din
subordine. Reușește să asigure un climat psihologic pozitiv la locul de muncă și să servească drept
exemplu pentru salariaților din subordine.

întotdeauna soluționează problemele dificile de gestionare fără a solicita mediere, planifică,
administrează, monitorizează și evaluează, periodic, activitatea echipei. Utilizează stiluri diferite de
conducere, în funcție de situație și particularități. Metodele de conducere au îmbunătățit rezultatele
obținute la nivel de structură/entitate organizatorică, fiind considerat a fi un conducător eficient.
întotdeauna reușește să planifice activitatea salariaților din subordine și resursele disponibile în mod
optim, prevede posibile probleme, identifică pașii adecvați și resursele necesare. Planificarea este r.*-
însoțită de atingerea rezultatelor optime, depășind așteptările și obiectivele stabilite. Capacitatea sa de
organizare ajunge până la prevederea celor mai amănunțite activități și desemnarea salariaților
responsabili. întotdeauna oferă sprijinul și motivarea corespunzătoare salariaților din subordine.
Climatul psihologic în echipă este pozitiv și motivant. Propriul comportament servește drept model
pentru salariaților din subordine.

2. COMPETENȚĂ DECIZIONALĂ -  judecata și impactul deciziilor: se evaluează capacitatea de a lua decizii
corecte în mod operativ cu privire la desfășurarea activității conduse, de a-și asuma riscurile și responsabilitatea
pentru deciziile luate. Se evaluează calitatea deciziilor luate în conformitate cu categoria funcției deținute și a 
împuternicirilor legale.

Descrierea generală |
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Deciziile luate nu au dus la îmbunătățirea activității conduse, uneori chiar au dus la înrăutățirea
activității acestora. Preferă să ia decizii foarte rar, deoarece nu dorește să-și asume riscurile și j H H H j  
responsabilitatea pentru deciziile luate. Ia decizii foarte greu, doar dacă este o urgență sau necesitate H H H H H j  
stringentă.

Uneori deciziile luate au dus la îmbunătățiri nesemnificative ale activității conduse. Preferă să ia 
decizii operaționale fără riscuri majore. Ia decizii greu, se consultă cu șeful său ierarhic asupra celor 
mai minore detalii/aspecte.

Deseori deciziile luate au dus la îmbunătățiri semnificative ale activității conduse. Deseori ia decizii în 
mod operativ și își asumă riscurile și responsabilitatea pentru deciziile luate. Deciziile sunt clare și se 
deosebesc prin modul eficient de soluționare a problemelor apărute.

Deciziile luate au dus la îmbunătățiri semnificative ale activității conduse și au avut impact pozitiv 
asupra optimizării activității structurii/entității organizatorice. Ia decizii în mod operativ, își asumă în 
totalitate responsabilitatea pentru deciziile luate și riscurile aferente. Deciziile sunt clare și eficiente în 
soluționarea problemelor. Adoptă sistemul de delegare a competențelor în luarea deciziilor.

3. COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ -  cunoștințe și experiență: se evaluează capacitatea profesională a 
salariatului care ocupă post de conducere, în termeni de cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru a îndeplini 
în mod optim sarcinile și atribuțiile de serviciu, prevăzute în fișa de post. . ,

Descrierea generală

Activitatea sa este marcată de un nivel scăzut al cunoștințelor teoretice și practice în domeniul său de 
competență, precum și al abilităților profesionale specificate în fișa de post.

Demonstrează cunoștințe și abilități profesionale în conformitate cu cerințele postului specificate în 
Fișa de post.

Nivelul de cunoștințe și abilități profesionale manifestate sunt deseori la un nivel mai înalt decât 
cerințele postului specificate în fișa de post.

Demonstrează cunoștințe și abilități profesionale excelente și o capacitate profesională superioară 
cerințelor postului specificate în fișa de post.

4. EFICACITATE ȘI EFICIENȚĂ -  condiții de muncă: se evaluează capacitatea de atingere a obiectivelor
stabilite în conformitate cu nivelul scontat și cu costurile minime prin folosirea și gestionarea resurselor disponibile 
(umane, materiale, informaționale etc.).

Descrierea generală

Foarte rar deciziile luate și acțiunile salariaților din subordine sunt orientate spre obținerea celor mai 
bune rezultate. Foarte des, rezultatele obținute de entitatea/structura organizatorică condusă, se 
încadrează cu mult sub nivelul dorit, iar costurile resurselor utilizate sunt înalte.

In mod normal, deciziile luate și acțiunile salariaților din subordine sunt orientate spre atingerea 
rezultatelor medii. Nu se înregistrează creșteri ale eficacității și eficienței peste cele așteptate în mod 
normal.

Deseori deciziile luate și acțiunile salariaților din subordine sunt orientate spre atingerea celor mai 
bune rezultate. Au fost înregistrate cazuri de creștere a eficacității și eficienței structurii/entității 
organizatorice conduse.

întotdeauna deciziile luate sunt orientate spre atingerea celor mai bune rezultate cu costuri minime. 
Creșterea eficacității și eficienței structurii/entității organizatorice conduse este responsabilitatea 
tuturor salariaților din subordine.

k I
5. COMPLEXITATE, CREATIVITATE ȘI DIVERSITATEA ACTIVITĂȚILOR- se evaluează capacitatea de 
a realiza obiectivele și a soluționa problemele prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor 
curente, precum și atitudinea pozitivă față de ideile noi, inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității 
desfășurate.

Descrierea generală
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Nu aplică metode alternative în soluționarea problemelor curente și realizarea obiectivelor, atunci când
metodele tradiționale nu produc efectele scontate. Manifestă rezistență față de metodele alternative și
ideile noi în soluționarea problemelor curente și realizarea obiectivelor, chiar dacă au fost argumentate
ca fiind eficiente. H H l H H H

Uneori aplică metode alternative în soluționarea problemelor curente și realizarea obiectivelor, atunci 
când metodele tradiționale nu produc efectele scontate. Poate să manifeste rezistență față de metodele 
alternative și ideile noi în soluționarea problemelor curente și realizarea obiectivelor, chiar dacă au fost 
argumentate ca fiind eficiente.

■
Deseori caută metode noi și originale de soluționare a problemelor curente și obiectivelor 
structurii/entității organizatorice conduse. Vine cu idei, manifestă spirit de inițiativă în domeniul său 
de activitate. Deseori este deschis față de metodele alternative și ideile noi în soluționarea problemelor 
curente și realizarea obiectivelor. II
întotdeauna caută metode noi și originale de soluționare a problemelor curente a structurii/entității 
organizatorice conduse, atunci când metodele tradiționale nu produc efectele scontate. Vine în 
permanență cu idei și inițiativă atât în domeniul său de activitate, cât și în domeniul de activitate al 
structurii/entității organizatorice conduse. încurajează personalul din subordine în generarea de idei 
noi și creative privind soluționarea problemelor curente, îmbunătățirea activității și realizarea 
obiectivelor individuale de performanță

6. COMUNICARE ȘI REPREZENTARE -  CONTACTE: se evaluează capacitatea de a comunica în mod clar, 
coerent și eficient cu șefii ierarhici și salariații din subordine, de a explica sarcinile, atribuțiile de serviciu și 
obiectivele stabilite, precum și de reprezentare, în limita competenței.

Descrierea generală

Calitatea și modul de comunicare cu toți factorii lasă mult de dorit, influențează în mod negativ 
performanța și imaginea entității/structurii organizatorice conduse.

f i j l

Calitatea și modul de comunicare cu toți factorii se desfășoară în mod normal, fără anumite obiecții.

Deseori calitatea și modul de comunicare cu toți factorii a influențat în mod pozitiv realizarea 
obiectivelor și a îmbunătățit imaginea structurii/entității organizatorice conduse.

i i i

Calitatea și modul de comunicare cu toți factorii sunt de un nivel foarte înalt și au influențat pozitiv și 
semnificativ realizarea obiectivelor și îmbunătățirea imaginii structurii/entității organizatorice conduse.

Criterii de evaluare pentru salariat care ocupă post TESA de 
execuție/operativ/CFL/m u ncitor:

1. COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ -  cunoștințe și experiență: se evaluează capacitatea profesională a
salariaților în termeni de cunoștințe și abilități profesionale necesare pentru a îndeplini în mod optim sarcinile și 
atribuțiile de serviciu, prevăzute în fisa de post.

Descrierea generală

Activitatea sa este marcată de un nivel scăzut al cunoștințelor teoretice și practice în domeniul său de 
competență, precum și al abilităților profesionale specificate în fișa de post.

g l l g

Demonstrează cunoștințe și abilități profesionale în conformitate cu cerințele funcției specificate în 
fișa de post.

f i i i

Nivelul de cunoștințe și abilități profesionale manifestate sunt deseori la un nivel mai înalt decât 
cerințele funcției specificate în fișa de post.

■ ; S .  - * •;

Demonstrează cunoștințe și abilități profesionale excelente și o capacitate profesională superioară 
cerințelor funcției specificate în fișa de post.

-A. - - <' i j M±
| 2. COMPLEXITATE, CREATIVITATE ȘI DIVERSITATEA ACTIVITĂȚILOR -  se evaluează capacitatea de |
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a-și asuma responsabilități din inițiativă proprie în realizarea obiectivelor individuale de activitate, sarcinilor și 
atribuțiilor de serviciu, precum șî manifestarea unui comportament activ și implicare din propria inițiativă în 
realizarea optimă a sarcinilor la nivel de structură/entitate organizatorică.•'

Descrierea generală

Foarte rar își asumă responsabilități, nu manifestă spirit de inițiativă și implicare în activitatea 
profesională. Foarte rar vine cu propuneri privind îmbunătățirea activității proprii și a 
structuri î/entității organizatorice.

Rar își asumă responsabilități din propria inițiativă, rar manifestă un comportament activ și rar se 
implică din propria intenție în realizarea optimă a sarcinilor proprii. Rar vine cu propuneri privind 
îmbunătățirea activității structurii/entității organizatorice.

Uneori își asumă responsabilități din propria inițiativă și manifestă un comportament activ, uneori se 
implică din propria intenție în realizarea optimă a sarcinilor proprii. Vine uneori cu propuneri privind 
îmbunătățirea activității structurii/entității organizatorice.

își asumă în mod frecvent responsabilități pentru soluționarea problemelor, este activ și cu inițiativă, 
frecvent vine cu propuneri de îmbunătățire a activității profesionale proprii, precum și a 
structurii/entității organizatorice.

3. EFICACITATE ȘI EFICIENȚA -  se evaluează capacitatea de a  realiza sarcinile și atribuțiile de serviciu în 
conformitate cu termenele stabilite, cu costuri și resurse minime.

Descrierea generală

Sarcinile nu sunt îndeplinite în termenele stabilite, iar resursele disponibile nu sunt utilizate în modul 
corespunzător.

Sarcinile sunt îndeplinite în conformitate cu fișa postului fără a înregistra îmbunătățiri în utilizarea 
resurselor disponibile, precum și fără a înregistra îmbunătățiri la nivel de procese/proceduri de lucru.

Sarcinile sunt îndeplinite conform fișei postului prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, 
precum și sunt înregistrate îmbunătățiri ale proceselor/procedurilor de lucru.

Realizarea sarcinilor la nivel înalt este rezultatul direct al îmbunătățirii utilizării resurselor disponibile 
și a proceselor de lucru, influențând performanța entității/structurii organizatorice în ansamblu.

4. CALITATEA MUNCII -  influență, coordonare și supervizare: se evaluează capacitatea de a realiza sarcinile și 
atribuțiile stipulate în fișa de post cu erori minime și conform standardelor stabilite, precum și capacitatea de a-și 
asuma responsabilitatea pentru lucrul efectuat, pentru calitatea și erorile efectuate.

Descrierea generală

Deseori face greșeli când aplică metodele și practicile de lucru.

Uneori face greșeli pentru a căror remediere este necesar un consum suplimentar de resurse.

Deseori sarcinile sunt îndeplinite corect și fără greșeli.

Este exact, precis, cu consum minim de resurse.

5. LUCRU ÎN ECHIPĂ -  contacte, incompatibilități: se evaluează capacitatea de a se integra într-o echipă, de a  
colabora cu membrii echipei și de a-și aduce contribuția proprie, când este necesar, prin participarea eficientă la 
realizarea obiectivelor acesteia.

Descrierea generală

Nu acceptă lucrul în echipă, nu cooperează, își ajută foarte rar colegii.

Uneori întâmpină dificultăți când trebuie să lucreze împreună cu alții, dar, în general, își realizează 
sarcinile care necesită lucrul în echipă. Preferă să lucreze de unul singur, chiar dacă rezultatele 
obținute ar fi mai bune dacă ar face schimb de idei, ar interacționa și ar comunica eficient cu membrii 
echipei.

De regulă, este agreabil și colaborează cu colegii, își ajută colegii când i se cere. Deseori îmbină
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eficient lucrul individual și în echipă, în funcție de specificul sarcinilor ce trebuie realizate.

Este un foarte bun membru al echipei, acordă întotdeauna sprijin celorlalți, încurajează cooperarea și 
realizează cele mai bune rezultate combinând lucrul individual și în echipă în funcție de specificul 
sarcinilor ce trebuie realizate.

6. COMUNICARE — se evaluează capacitatea de a comunica în mod clar, coerent și eficient cu șefii ierarhici, 
colegii și terțe persoane din afara structurii/entității organizatorice, în formă scrisă și verbală.

Descrierea generală

Calitatea și modul de comunicare cu șefii ierarhici, colegii și terțe persoane din afara structurii/entității 
organizatorice lasă mult de dorit și influențează în mod negativ performanța și imaginea 
structurii/entității organizatorice.

Calitatea și modul de comunicare cu conducătorii, colegii și terțe persoane din afara structurii/entității 
organizatorice se desfășoară în mod normal, fără anumite obiecții.

Deseori calitatea și modul de comunicare cu conducătorii, colegii, terțe persoane din afara 
structurii/entității organizatorice și cu reprezentanții autorităților publice a influențat în mod pozitiv 
realizarea obiectivelor și a îmbunătățit imaginea structurii/entității organizatorice.

Calitatea și modul de comunicare cu toți factorii implicați este la un nivel foarte înalt, a influențat 
realizarea obiectivelor și a îmbunătățit imaginea structurii/entității organizatorice mult peste așteptări.

Capitolul III: Evaluarea profesională a salariatului

Art. 108. Evaluarea profesională a salariatului are ca scop aprecierea obiectivă a activității 
salariatului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor profesionale și a nivelului de 
manifestare a criteriilor de evaluare stabilite pe durata unei anumite perioade de timp, în vederea 
aprecierii rezultatelor obținute și identificării necesităților de dezvoltare profesională.

Art. 109. Evaluarea profesională a salariatului se efectuează în baza prevederilor legale și se 
desfășoară conform procedurii interne privind evaluarea profesională a salariaților.

Art. 110. Evaluarea profesională a salariatului trebuie făcută cu probitate, deontologie 
profesională și obiectivitate.
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TITLUL X: MODALITĂȚI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE 

Capitolul I: Reguli de acces în CEO

Secțiunea 1: Accesul salariaților în sediile CEO

Art. 111. (1). Sediul principal al CEO este situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Alexandru 
loan Cuza, nr. 5, jud. Gorj.

(2) . Salariații care își desfășoară activitatea la sediul principal CEO, alte locații situate în 
municipiul Tg.-Jiu, precum și sediul administrativ situat în municipiul Craiova, str. Unirii nr. 148, 
reprezentanța București, au acces numai prin punctele stabilite în acest sens.

(3) . Accesul salariaților din cadrul Executiv CEO se face pe baza cârdului de acces, 
legitimație de serviciu, precum și alte documente care atestă calitatea de salariat al CEO.

(4) . Accesul salariaților în afara programului normal de lucru este permis numai cu 
aprobarea conducerii societății sau a structurilor organizatorice, după caz.

(5) . Salariații care își desfășoară activitatea în locațiile Executiv CEO vor avea acces în 
condițiile purtării unei ținute vestimentare decente.

Art. 112. (1). Accesul salariaților în Sucursală/Subunitate sau alte locații cu activitate 
productivă, mentenanță sau conservare se face numai prin punctele stabilite în acest sens pe bază 
cârdului de acces, legitimație de serviciu, alte documente sau elemente de identificare specifice care 
atestă calitatea de salariat al CEO.

(2) . Accesul salariaților în afara programului normal de lucru este permis numai cu 
aprobarea conducerii sucursalei/subunității.

(3) . Au acces nelimitat în sucursale/subunități membrii Directoratului, conducerea 
sucursalei/subunității respective, precum și alți salariați cu atribuții de verificare și control conform 
prevederilor legale sau reglementărilor interne.

Art. 113. Accesul salariaților în locațiile Executiv CEO/Sucursalei/Subunității (alții decât 
salariații în posturi de conducere și salariații programați la serviciu pe bază de grafic), în zilele de 
sâmbătă, duminică sau alte sărbători legale în care potrivit legii nu se lucrează, este permis numai 
dacă salariatul are comandă de lucru.

Art. 114. (1). Intrarea și ieșirea prin alte locuri decât punctele de acces destinate acestui 
scop se consideră frauduloasă, salariatul depistat în această situație suportă rigorile legislației în 
vigoare.

(2). Este interzis accesul salariaților sau a altor persoane aflate sub influența alcoolului, 
narcoticelor, în acest sens la punctele de acces pot fi efectuate verificări alcoolscopice și ale stării 
fizice a salariaților.

Art. 115. (1). în timpul programului normal de lucru, salariații din cadrul Executiv 
CEO/Sucursalei/Subunității pot ieși, respectiv intra prin punctele de acces în baza biletului de voie 
și cârdului de acces/legitimației de serv ici u/ordinului deplasare, precum și alte documente care să 
permită acest lucru conform procedurilor.

(2) . Biletul de voie este emis de către șeful entității organizatorice din care face parte 
salariatul, aprobat de șeful structurii organizatorice, conține numele și prenumele salariatului, nr. 
matricol, denumirea structurii și entității organizatorice în care își desfășoară activitatea salariatul, 
motivul pentru care s-a acordat învoirea și intervalul de timp.

(3) . Pentru salariații care lucrează la locuri de muncă cu activitate în schimburi, ieșirea prin 
punctele de acces în timpul programului normal de lucru se face în baza biletului de voie care a fost 
dat de către conducătorul locului de muncă, numai după ce s-a asigurat înlocuitor pentru postul pe 
care-1 ocupă la locul de muncă.
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(4) . Biletele de voie se prezintă la structura/entitatea organizatorică de RU, care după 
înregistrare, are obligația de a comunica personalului de la punctele de acces sau a înmâna 
salariatului o copie după acesta pentru a fi prezentată la punctul de acces.

(5) . Salariații care au contractul individual de muncă suspendat vor avea acces în sediul 
CEO/sucursală/subunitate în aceleași condiții cu persoanele care nu sunt salariați ai CEO, cu 
excepția situațiilor când prin decizii ale Directoratului CEO se dispune altfel.

Secțiunea 2: Reguli privind accesul persoanelor care nu sunt salariați CEO în sediile CEO

Art. 116. (1). Accesul altor persoane în sediul principal CEO, alte locații situate în 
municipiul Tg.-Jiu, precum și sediul administrativ situat în municipiul Craiova, str. Unirii nr. 148, 
reprezentanța București, care nu îndeplinesc calitatea de salariat al CEO se face:

a) pe baza ordinului de deplasare/delegație de serviciu și a unui document personal (act de 
identitate sau legitimație de serviciu vizată la zi) în cazul salariaților altor operatori economici, ce se 
deplasează în interes de serviciu;

b) pe baza actului de identitate sau legitimație, după caz, în cazul altor persoane care nu se 
încadrează la litera a).

(2) . Persoanele care nu sunt salariați ai CEO pot avea acces în Executiv CEO și în sediile 
CEO pe poarta principală de acces numai cu respectarea următoarelor instrucțiuni:

a) să comunice agentului de securitate numele și prenumele salariatului din Executiv CEO la 
care dorește să ajungă, scopul vizitei;

b) agentul de securitate comunică telefonic salariatului din Executiv CEO, pentru 
confirmarea vizitei, numele și prenumele persoanei din exterior;

c) salariatul din Executiv CEO comunică agentului de securitate, dacă este cazul, să permită 
accesul persoanei respective;

d) salariatul din Executiv CEO are obligația de a anunța agenții de securitate să interzică 
accesul atunci când consideră că vizita persoanei respective poate induce riscuri, de orice natură ar 
fi acestea;

e) după confirmarea accesului de către salariatul din Executiv CEO, agentul de securitate 
operează în „Registrul de Evidență a accesului persoanelor'' informațiile necesare cu privire la 
vizitator, înmânându-i acestuia un ecuson cu inscripția ..delegai'/„vizitator^ sau bilet de intrare, 
după caz.

f) după efectuarea mențiunilor respective, persoana din exterior va fi preluată de salariatul 
din Executiv CEO;

h) deplasarea în Executiv CEO și în sediile CEO a persoanelor din exterior este permisă cu 
însoțitor, după caz;

j) după terminarea vizitei, salariatul din Executiv CEO are obligația de a anunța agentul de 
securitate și de a conduce vizitatorul până la ieșirea din Executiv CEO sau din sediile CEO.

(3) . In condițiile în care persoanele din exterior doresc să continue vizita la un alt salariat din 
Executiv CEO se anunță în mod obligatoriu agentul de securitate, care confirmă sau infirmă dacă 
respectivii au efectuat și această solicitare:

a) dacă se constată că nu au solicitat accesul și la alte persoane, se conduc la punctele de 
acces, în vederea efectuării unei noi înregistrări;

b) dacă se constată că a fost solicitat accesul și la alt salariat, agentul de securitate îl anunță 
pe acesta telefonic pentru a prelua vizitatorul, conform celor descrise mai sus.

(4) . La ieșire, persoana înapoiază ecusonul sau biletul de intrare vizat de către reprezentantul 
structurii/entității organizatorice unde s-a deplasat.

Art. 117. (1). Accesul altor persoane care nu îndeplinesc calitatea de salariat al CEO, în 
Sucursală/Subunitate este permis numai pe poarta principală și se face:

a) pe baza ordinului de deplasare (delegație de serviciu) și a unui document personal (act de 
identitate sau legitimație de serviciu vizată la zi) în cazul salariaților altor entități organizatorice ce 
se deplasează în interes de serviciu;
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b) pe baza actului de identitate în cazul altor persoane care nu se încadrează la litera a).
(2) . Datele personale ale acestora se consemnează de către personalul de pază într-un 

registru special de evidență a accesului persoanelor la obiectivul respectiv.
(3) . Personalul de pază contactează telefonic entitatea organizatorică la care persoana 

menționează că are de rezolvat probleme, solicitând acceptul și un însoțitor din cadrul entității 
organizatorice, după caz.

(4) . La ieșire persoana înapoiază ecusonul sau biletul de intrare vizat de către reprezentantul 
structurii/entității organizatorice unde s-a deplasat.

(5) . Pentru salariații operatorilor economici - contractori, subcontractor! - care prin clauzele 
contractelor perfectate între CEO și operatorii economici respectivi, prestează/execută 
servicii/lucrări a căror durată este mai mare de 30 zile, accesul în Sucursală/Subunitate se face pe 
bază de tabel nominal aprobat de către conducerea Sucursalei/Subunității și legitimație de serviciu, 
vizată la zi sau act de identitate.

(6) . Accesul la locul unde se execută lucrarea/prestează serviciul este permis numai după 
efectuarea instruirii în domeniul SSM și dotarea acestora cu echipament individual de protecție de 
către operatorii economici prestatori/executanți.

(7) . Prevederile de mai sus sunt aplicabile și pe perioada efectuării stagiilor de practică de 
către practicanții din cadrul instituțiilor de învățământ care au convenții cadru sau contracte de 
pregătire practică cu CEO.

Secțiunea 3: Accesul pentru demnitari, reprezentanți ai instituțiilor sau alte persoane cu atribuții 
de coordonare și/sau control

Art. 118. (1). Reprezentanții instituțiilor care, potrivit competențelor legale, au atribuții de 
coordonare și control în diferite domenii, au acces în Executiv CEO/Sucursală/Subunitate în baza 
legitimației de serviciu și a delegației speciale semnată de conducătorul autorității pe care o 
reprezintă.

(2) . Accesul persoanelor din cadrul administrației publice centrale sau locale în interesul 
serviciului este permis pe baza legitimațiilor speciale de acces eliberate conform legii sau pe bază 
de acreditare.

(3) . Sunt exceptate persoanele aflate în interes de serviciu (intervenție, misiune ordonată 
etc.), care execută misiuni pentru siguranța națională, menținerea și restabilirea ordinii publice, 
însoțirea și protecția demnitarilor români sau străini.

(4) . în cazuri excepționale, determinate de situații de criză, calamități sau alte evenimente 
care pun în pericol siguranța națională sau securitatea fizică a salariaților și instalațiilor, 
Președintele Directoratului/înlocuitorul acestuia poate acorda acces temporar reprezentanților 
instituțiilor cu atribuții de intervenție stabilite de lege.

Secțiunea 4: Accesul reprezentanților mass-media

Art. 119. (1). Accesul reprezentanților mass-media, respectiv fotografierea, filmarea, se 
permite numai în baza acreditării sau aprobării Președintele Directoratului CEOZînlocuitorul 
acestuia, cu respectarea prevederilor de SSM.

(2) . Accesul reprezentanților mass-media la locurile de muncă din sucursale/subunități care fac 
parte din infrastructura critică a societății, se face numai cu aprobarea Directoratului CEO.

(3) . Reprezentanții mass-media vor fi însoțiți pe toată durata deplasării de salari ați ai CEO 
desemnați de către conducerea CEO/sucursalei/subunității, după caz.

Secțiunea 5: Accesul persoanelor cu statut de vizitatori în sediile CEO

Art. 120. (1). Pentru persoanele în grup sau individual, cărora li se permite accesul în 
Executiv CEO/Sucursală/Subunitate, în scopul vizitării unor sectoare sau a întreg obiectivului - în
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mod ocazional - în condițiile și la datele stabilite de către conducerea sau conducătorii structurilor 
organizatorice abilitați pentru aceasta, prin atribuțiunile de serviciu sau desemnați în mod expres de 
către conducerea CEO - accesul se face în baza actului de identitate, iar pentru grupuri pe baza unui 
tabel avizat în conformitate cu cele specificate anterior, cu respectarea prevederilor de SSM în 
vigoare.

(2). Pentru aceste situații, se constituie un registru special, în care se menționează: numele și 
prenumele vizitatorului, data și ora intrări i/ieș ir ii, salariatul care a însoțit vizitatorul (grupul). 
Accesul și deplasarea în Executiv CEO/Sucursală/Subunitate a persoanelor cu statut de „vizitatori” 
sunt permise numai însoțite de un salariat al Executiv CEO/Sucursală/Subunitate. Vizitatorul 
primește o legitimație cu ecuson pe care o poartă în mod vizibil.

Secțiunea 6: Accesul cetățenilor străini

Art. 121. (1). Cetățenii străini pot avea acces în Executiv CEO/Sucursală/Subunitate, cu 
respectarea convențiilor, protocoalelor, contractelor și a altor înțelegeri încheiate în condițiile legii, 
precum și a reglementărilor interne.

(2) . La intrare în Executiv CEO/Sucursală/Subunitate, aceste persoane prezintă documentele 
de identitate la punctul de control acces, pentru a fi luate în evidență în registrul special. Aceste 
persoane vor purta un ecuson distinct și vor fi însoțite permanent de salariați desemnați de către 
conducerea CEO/Sucursalei/Subunității, după caz.

(3) . Cetățenii străini, vor purta ecusoane distincte și vor fi însoțiți permanent de persoane 
desemnate de conducerea CEO/Sucursalei/Subunității, după caz. Conducătorul 
CEO/Sucursalei/Subunității, după caz, este obligat să delimiteze strict sectoarele și compartimentele 
în care persoanele menționate mai sus, pot avea acces și va stabili măsuri pentru prevenirea 
prezenței acestora în alte locații.

(4) . Accesul persoanelor mai sus menționate în locațiile Executiv CEO/Sucursalei/ 
Subunității, se face în baza unui Program de vizită, aprobat de conducătorul 
CEO/Sucursalei/Subunității, după caz, întocmit de către salariații cu atribuții în acest sens, în baza 
solicitărilor scrise, transmise de către societatea care dorește să realizeze vizita. Programul de vizita 
va conține: data și ora vizitei, scopul vizitei, locația unde se va desfășura vizita, traseul, salariați 
participanți din partea CEO, persoanele care au calitatea de vizitatori.

(5) . Filmarea/fotografierea se face numai cu aprobarea conducerii CEO.
(6) . Prin grija salariatului împuternicit cu atribuții și responsabilități în acest domeniu, o 

copie după documentele fiecărei vizite, indiferent de natura acesteia, se îndosariază și se păstrează 
la structura organizatorică cu atribuții privind documente clasificate.

Secțiunea 7: Accesul autovehiculelor proprietate CEO

Art. 122. (1). Accesul autovehiculelor în cadrul locațiilor aparținând Executiv 
CEO/Sucursalei/Subunității se face în baza documentului foaie de parcurs, completată și vizată 
corespunzător de către reprezentatul entității organizatorice cu atribuțiuni în acest sens.

(2). Autovehiculele care fac aprovizionarea în cadrul locațiilor aparținând Executiv 
CEO/Sucursalei/Subunității, cu subansamble, piese de schimb, materii prime, combustibili etc. de la 
diferiți furnizori din țară sau care asigură transportul unor subansamble (piese) din instalațiile 
tehnologice ale CEO la operatorii economici specializați în repararea (recondiționarea) acestora, pot 
ieși/intra din/în locațiile Executiv CEO/Sucursalei/Subunității în baza următoarelor documente:

a) la ieșire: foaie de parcurs, completată și vizată corespunzător de către structura/entitate 
organizatorică cu responsabilități specifice, iar pentru autovehicule care au încărcătură, documente 
întocmite de către reprezentanți ai structurilor/entităților organizatorice cu atribuții în acest domeniu 
(Aviz de însoțire a mărfii, Factură fiscală, Bon de transport etc.fi

b) la intrare: foaia de parcurs și Aviz de însoțire a mărfii, Factură fiscală, Bon de transport 
etc., dacă are încărcătură, documente completate de către fumizor/prestator servicii.
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(3). Pentru autovehiculele care asigură regimul de „Intervenție”, șeful de coloană 
auto/entitatea organizatorică cu atribuțiuni în domeniu, pune la dispoziția agenților de securitate 
care asigură paza punctelor de control acces la nivel de Executiv CEO/Sucursală/Subunitate sau altă 
locație, după caz, un grafic lunar cu programul de lucru al acestora.

Secțiunea 8: Autovehicule proprietate a altor operatori economici

Art. 123. (1). Autovehiculele de transport persoane au acces în locațiile din cadrul Executiv 
CEO/Sucursalei/Subunității, în condițiile respectării stricte a prevederilor referitoare la mijloacele 
de transport persoane din proprietatea CEO, (Foaie de parcurs, etc,), cu respectarea locului de 
îmbarcare/debarcare al persoanelor transportate.

(2) . Autovehiculele care transportă diferite subansamble, piese de schimb, materiale etc. de 
la furnizori sau de la operatorii economici care efectuează lucrări - revizii, modernizări, reparații 
etc., au acces în locațiile din cadrul Executiv CEO/Sucursalei/Subunității în baza următoarelor 
documente: Aviz de însoțire a mărfii sau Factură fiscală și Bon de transport/Scrisoare de trăsură, 
precum și alte documente standardizate (de ex: foaie de parcurs, certificat de calitate, declarație de 
conformitate etc.), conform reglementărilor legale în vigoare:

a) la intrarea acestora în punctele de acces în locațiile din cadrul Executiv 
CEO/Sucursalei/Subunității, conducătorul auto/delegat, după caz, prezintă personalului de la 
punctul de acces documentele necesare, solicitând acestuia să comunice la nivelul structurii/entității 
organizatorice/salariatului desemnat, după caz, informații cu privire la transport și să obțină 
dispoziții cu privire la descărcarea bunurilor transportate.

în situația în care se impune circulația autovehiculului în interiorul perimetrului 
Sucursale i/Subunității, acesta va fi însoțit de un agent de securitate sau alt salariat desemnat, după 
caz.

b) la ieșirea din sediul Executiv CEO/Sucursalei/Subunității, conducătorul auto prezintă 
documentele confirmate de către entitatea organizatorică/salariatul cu responsabilități de urmărire a 
contractului de achiziție produse/servicii/lucrări.

(3) . Autovehiculele care transportă persoane sau materiale aparținând unor operatori 
economici care își desfășoară activitatea în incinta Sucursale i/Subunității au acces în baza 
documentelor de transport, precum și a unui tabel nominal cu personalul transportat, aprobat de 
către Director Sucursală/Șef Subunitate/înlocuitorul acestora, după caz.

(4) . La punctele de control acces, personalul care asigură paza, consemnează, pentru toate 
autovehiculele care nu sunt în proprietatea CEO, în Registru de evidență a accesului 
autovehiculelor numărul auto, numele și prenumele conducătorului auto/delegatului, seria și 
numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și plecării, numărul avizului sau facturii, 
observații.

(5) . Autovehiculele care transportă reprezentanți ai instituțiilor statului, ai autorităților 
locale, precum și membrii ai Consiliului de Supraveghere sau reprezentanți în Adunarea Generală a 
Acționarilor au acces în locațiile Executiv CEO/Sucursalei/Subunității, în baza aprobării 
scrise/verbale/telefonice, după caz, a Președinte lui/Membrului Directoratului/Directorului 
Sucursalei/Șefului Subunității.

Art. 124. (1). Autovehiculele din această categorie au acces în locațiile din cadrul Executiv 
CEO/ Sucursalei/Subunității, doar cu aprobarea Directorului Direcției/Sucursalei/Șefului 
Subunității, pe baza unui tabel de acces întocmit de către entitatea organizatorică cu atribuții 
specifice.

(2) . Accesul autovehiculelor este permis numai prin punctele de control acces stabilite.
(3) . Personalul care asigură paza, aflat la punctele de control acces în sediul Executiv CEO/ 

Sucursalei/Subunității, controlează autovehiculele în totalitate - la intrarea și ieșirea în/din sediul 
Executiv CEO/Sucursală/Subunitate - în scopul prevenirii sustragerii de bunuri, materiale 
aparținând CEO sau introducerii unor obiecte sau bunuri materiale periculoase sau cu proveniență
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dubioasă, conducătorul auto/deserventul acestora, având obligația de a se supune necondiționat 
controlului respectiv.

Capitolul II: Declararea averilor și intereselor

Art. 125. Declararea averii și intereselor, în sensul art. 1 alin. (34) din Legea nr. 176/2010 
este obligatorie pentru salariatul aflat în funcție de conducere, conform reglementărilor stabilite prin 
decizie a Directoratului CEO sau CCM, după caz.

Art. 126. Declarația de avere și declarația de interese se depun în termen de 30 (treizeci) de 
zile de la data numirii în funcție ori de la data începerii activității.

>  în termen de 30 zile de la data numirii în funcție ori de la data începerii activității;
> în termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității;
>  în termen de cel mult 30 zile de la data încetării suspendării din exercițiul funcției 

pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal.
Art. 127. Salariatul are obligația să depună sau să actualizeze declarația de avere și 

declarația de interese, anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
Art. 128. Declarația de avere se întocmește după cum urmează:
a) pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv 

situația la data declarării pentru celelalte capitole din declarație, potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 
176/2010;

b) salariatul suspendat din postul de conducere pentru o perioadă ce acoperă integral un an 
fiscal actualizează declarațiile în termen de 30 (treizeci) de zile de la data încetării suspendării.

Art. 129. In termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data încheierii mandatului sau a 
încetării activității, salariatul are obligația să depună o nouă declarație de avere și declarație de 
interese.

Art. 130. Declarația de avere și declarația de interese se primesc, se înregistrează în registre 
speciale, cu caracter public și se eliberează imediat o dovadă de primire de către salariatul 
responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de 
interese.

Art. 131. Declarația de avere și declarația de interese reprezintă acte personale, se fac în 
scris, pe propria răspundere, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de lege.

Capitolul III: Protecția datelor cu caracter personal

Art. 132. (1). CEO prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în contextul 
ocupării unui loc de muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de 
muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării muncii, al egalității și diversității la locul de muncă, al 
asigurării sănătății și securității la locul de muncă, al protejării proprietății angajatorului sau a 
clientului, precum și în scopul exercitării și beneficierii, în mod individual sau colectiv, de 
drepturile și beneficiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.

(2) . CEO asigură aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice conform Regulamentului UE 
nr. 679/2016 și a altor dispoziții de drept intern referitoare la protecția datelor. Măsurile se 
revizuiesc și se actualizează dacă este necesar.

(3) . CEO asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția 
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 
accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și 
confidențialitate”).
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Art. 133. (1). Salariații au dreptul de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului 
desemnat, pentru a obține informații și clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter 
personal.

(2) . Salariații cu atribuțiuni de gestionare și prelucrare a datelor cu caracter personal au 
obligația de a nu întreprinde nimic care să aducă atingere datelor cu caracter personal, exceptând 
situațiile prevăzute de lege.

(3) . Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii 
atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului, în afara regulilor interne cu privire la utilizarea 
acestor date este interzisă.

Art. 134. Salariații care prelucrează date cu caracter personal, le este interzisă dezvăluirea 
acestora unor alte persoane decât cele în privința cărora le este permis acest lucru prin reglementări 
legale, fișa postului sau prin procedurile interne.

Art. 135. Salariații au obligația de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite la 
nivelul CEO pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea 
respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme 
de prelucrare ilegală.

Art. 136. Având în vedere importanța pe care societatea o acordă protecției datelor cu 
caracter personal, încălcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o 
abatere disciplinară gravă.

Capitolul IV: Reglementări privind circuitul și protecția documentelor clasificate în CEO

Art. 137. (1). Acces la documentele clasificate din cadrul CEO au numai salariații autorizați 
de către Președintele Directoratului/Directorul Sucursalei/Directorul EMC, după caz, conform 
reglementărilor legale în vigoare.

(2) . Salariații CEO care urmează să aibă acces la informații secrete de stat se stabilesc de 
către Președintele Directoratului, prin lista funcțiilor care necesită acces la informații secrete de stat 
și lista salariaților care au sau urmează să aibă acces la informații secrete de stat, conform 
reglementărilor legale în vigoare.

(3) . Salariații CEO care urmează să aibă acces la informații secrete de serviciu se stabilesc 
de către Președintele Directoratului/Directorul Sucursalei/Directorul EMC, prin lista funcțiilor care 
necesită acces la informații secrete de serviciu și lista salariaților care au sau urmează să aibă acces 
Ia informații secrete de serviciu, conform reglementărilor legale în vigoare.

(4) . Posturile din lista celor care necesită acces la informații secrete de stat nu pot fi ocupate 
de salariați pentru care avizul de acces la aceste informații este negativ.

(5) . Documentele secrete de stat se păstrează și se redactează numai în cadrul entităților 
organizatorice cu atribuții specifice în condițiile legii.

(6) . Nici un document clasificat nu intră/nu iese din societate fără acordul/aprobarea 
Președintelui Directoratului/Directorului Sucursale i/Directorului EMC, după caz.

(7) . Toți salariații care au acces sau intră în posesia informațiilor clasificate, au obligația de 
a-și însuși legile specifice, reglementările interne, privind protecția informațiilor clasificate.

(8) . Accesul salariaților la informații secrete de serviciu este permis numai în baza 
autorizației de acces, emisă de către Președintele Directoratului/Directorul Sucursalei/Directorul 
EMC, după caz.

(9) . Retragerea autorizației de acces la informații secrete de serviciu se face de către 
Președintele Directoratului/Directorul Sucursalei/Directorul EMC, în următoarele cazuri:

a) la încetarea raporturilor de muncă dintre CEO și deținătorul autorizației;
b) când atribuțiile specifice postului pe care este încadrat deținătorul de autorizație nu mai 

presupun accesul la astfel de informații;
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c) când deținătorul autorizației a încălcat reglementările privind protecția informațiilor 
clasificate.

Art. 138. Salariatul, care potrivit atribuțiilor de serviciu, deține sau are acces la informații 
clasificate este obligat:

a) să-și însușească prevederile legale în vigoare precum și reglementările interne ale CEO 
specifice ale acestei activități;

b) să păstreze confidențialitatea informațiilor clasificate la care are acces;
c) să solicite autorizarea în domeniu;
d) să respecte reglementările legale cu privire la înregistrarea, circuitul, arhivarea sau 

distrugerea documentelor, după caz.
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TITLUL XI: DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 139. Prezentul RI intră în vigoare la data aprobării sale de către Directorat sau o dată 
ulterioară, conform deciziei Directoratului și produce efecte față de salariați, din momentul 
încunoștințării acestora.

Art. 140. (1). Direcția Resurse Umane, prin intermediul structurilor și entităților 
organizatorice subordonate funcțional distribuie prezentul RI tuturor șefilor structurilor și entităților 
organizatorice din cadrul CEO, care au obligația să îl aducă la cunoștință, sub semnătură, tuturor 
salariaților din subordine, întocmind in acest sens proces verbal cu referire la aceasta operațiune.

(2) . Procesul-verbal de prelucrare a RI se întocmește în 2 (două) exemplare:
a) un exemplar se transmite și se arhivează la entitatea organizatorică de RU din cadrul 

Executiv CEO/Sucursalei/Subunității;
b) un exemplar la conducătorul locului de muncă.
(3) . Prezentul regulament se afișează pe site-ul CEO la adresa: www.ceoltenia.ro, moment 

la care se consideră adus la cunoștința salariaților care au adresa de e-mail de serviciu, cu condiția 
notificării acestora, de către RU.

(4) . Prezentul RI va fi afișat la sediul Executiv CEO, precum și la sediile sucursalelor și 
subunităților, prin grija Direcției Resurse Umane, respectiv a entităților organizatorice subordonate 
functional acesteia.

(5) . Pentru un salariat care la data prelucrării RI lipsește, aducerea la cunoștință se face în 
prima zi de la reluarea activității de către șeful ierarhic, urmând ca procesul-verbal să urmeze 
aceeași procedură enunțată anterior.

(6) . Pentru un salariat nou angajat prelucrarea RI se face în prima zi de activitate de către 
șeful ierarhic, urmând procedura de mai sus.

Art. 141. La data intrării în vigoare a prezentului RI își încetează aplicabilitatea 
Regulamentul Intern al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea 
Directoratului nr. 19/27.02.2015.
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