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POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 

Scopul politicii este stabilirea cadrului organizatoric general, a responsabilităţilor, proceselor, 
fluxurilor operaţionale şi informaţionale pentru protecţia datelor cu caracter personal. 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – societate administrată în sistem dualist, cu sediul 
social în municipiul Tg.-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, cod poştal 210227, număr de 
înmatriculare la Registrul Comerţului J18/311/31.05.2012, cod unic de înregistrare RO 30267310, telefon 
0372819711, fax 0253227280. 

 Prezenta politică se aplică în cadrul societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. (Sediul Executiv 
CEO, Direcţia Minieră, Sucursala Electrocentrale Rovinari, Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala 
Electrocentrale Işalniţa, Sucursala Electrocentrale Craiova II, Sucursala Electrocentrale Chişcani, EMC 
Roşia-Rovinari, EMC Jilţ, EMC Motru, Exploatării Livrări Căi Ferate Uzinale, Unitatea de Producţie şi 
Reparaţii Utilaje Miniere, Departamentul de Conservare Perimetre Miniere, Reprezentanţa Bucureşti, 
Hostel MAIAMI), în procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal al persoanelor fizice, în scopul 
protejării drepturilor şi libertăţilor, principalele categorii de persoane vizate fiind:  

• Angajaţi C.E.O. SA  şi rude/ afini ale acestuia, inclusiv copii,  
• Vizitatori ai sediilor/ proprietăţilor C.E.O., inclusiv copii,  
• Public, mass-media, organizaţii neguvernamentale, organizaţii profesionale cu care 

personalul C.E.O. S.A intra în contact,  
• Personal şi reprezentanţi ai autorităţilor,  
• Personal şi reprezentanţi ai organizaţiilor persoane juridice cu care C.E.O. S.A intra în 

contact în derularea unei relaţii contractuale sau în etapele premergătoare acestora, în scopul 
convenirii unei relaţii contractuale,  

• Candidaţi pentru posturile din C.E.O. S.A scoase la concurs,  
• Persoane care utilizează platforma de avertizor de integritate de pe site-ul web al C.E.O. 

S.A, dacă aleg să îsi comunice datele personale.  
Enumerarea nu este limitativă, C.E.O. S.A trebuie să protejeze drepturile şi libertăţile tuturor 

persoanelor vizate cu care intră în relaţie, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Asigurarea protecţiei şi a utilizării adecvate a datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate 

permanentă pentru Complexul Energetic Oltenia S.A., în mod constant existând  preocupări privind 
îmbunătăţirea securității şi măsurilor de confidenţialitate a datelor pentru a asigura cele mai înalte 
standarde. 

Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016/ GDPR,  descrie 
datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un 
nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un identificator online, precum și unul sau mai mulţi 
factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane 
fizice. 
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Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial 
prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu 
caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte 
dintr-un sistem de evidenţă a datelor. 

În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

 
CATEGORII DE DATE 

  Complexul Energetic Oltenia S.A. poate să prelucreze oricare dintre următoarele categorii de date 
personale:  

 Nume                                                                                        Sex 
 Prenume                                                                                    Permis de conducere 
 Adresă                                                                                       Situaţie financiară 
 Număr de telefon                                                                      Nivel de studii 
 Adresă de e-mail                                                                       CV-ul 
 Carte de identitate                                                                     Identificatori online 
 CNP                                                                                           Înregistrări video 
 Data de naştere                                                                         Membrii familiei                                                                   
 Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus.  
                                         
PRELUCRAREA DE CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL  
Complexul Energetic Oltenia S.A. nu colectează date ale persoanelor vizate privind sănătatea, etnia, 

credinţele religioase sau politice, apartenenţa sindicală etc., cu exceptia cazurilor în care acest lucru este 
absolut necesar conform legii şi/ sau în protejarea intereselor, drepturilor şi/sau libertăţilor sau în cazul în 
care aceste informaţii sunt depuse de către persoana vizată. Atunci când sunt colectate astfel de date, ne 
limităm la circumstanţe specifice. 
 

DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR  
Complexul Energetic Oltenia S.A. colectează date cu privire la minori în urmatoarele situaţii:  

• Daca sunt copiii angajaţilor noştri (sau personal asimilat, precum directori cu mandat), 
cu consimţământul părinţilor sau tutorilor,  

• În cazul organizării unei vizite la Sediul Executiv CEO sau la una dintre sucursalele 
societăţii unde accesul este permis în baza unui dosar de acreditare care conţine date 
personale,  

• În cazul primirii unor solicitări de sponsorizare de la asociaţii neguvernamentale, oferite 
în baza consimţământului parinţilor sau tutorilor acestora.  

 
GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Complexul Energetic Oltenia S.A. respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi 
al GDPR prin acţiuni precum:  

▪ Actualizarea datelor cu caracter personal,  
▪ Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă,  
▪ Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date,  
▪ Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal,  
▪ Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat 

şi divulgării.  
 
PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana 

vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”). 
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2. Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar 
prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri (“limitări legate de scop”). 

3. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, relevante şi limitate la 
ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”).  

4. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, în cazul în care este 
necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter 
personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate 
fără întârziere ("exactitate"); 

5. Datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate 
datele; datele cu character personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate exclusive în scopuri de arhivare de interes public, în scopuri de cercetare stinţiifică sau istorică 
ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a 
măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării 
drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare"); 

6. Datele cu caracter personal se prelucrează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor 
cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, 
a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare 
("integritate şi confidenţialitate"). 

 
SCOPUL PRELUCRĂRII. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prelucrează date cu caracter personal în scopuri 

administrative şi operaţionale.  
Cu titlu de exemplu, datele sunt colectate şi prelucrate pentru operatiuni cum ar fi: 

• încheierea şi executarea contractului individual de muncă,  
• iniţierea şi desfăsurarea procesului de recrutare a potenţialilor angajaţi,  
• încheierea şi executarea contractelor cu terţii pentru formarea profesională a angajaţilor,  
• încheierea şi executarea contractelor de vânzare a energiei electrice, 
•  securitatea persoanelor/bunurilor/sediilor (Legea nr.333/2003),   
• activităţi comerciale prin încheieri de contracte,  
• activităţi cu reprezentanţii mass-media etc.  

 
LEGALITATEA PRELUCRĂRII 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îşi poate întemeia prelucrarea datelor cu caracter 

personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos: 
• Consimţământ: persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. 
• Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care 

persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui 
contract. 

• Respectarea obligaţiilor legale: prelucrarea este necesară pentru a respecta obligații ale 
operatorului care provin din legi sau alte acte normative. 

• Interesele vitale ale persoanei vizate: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale 
ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. 

• Interes public sau autoritate publică: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini 
care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit 
operatorul. 

• Interesul legitim al operatorului: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite 
de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 



         Pag. 4 din 7 

 

fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci 
când persoana vizată este un copil. 

 
 
TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ALTE TERŢE 
PĂRȚI (DESTINATARI/ÎMPUTERNICIŢI)  
Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în scopul desfăşurării activităţii curente a societăţii. 
Transmiterea datelor cu caracter personal unei terţe părţi (destinatari/împuterniciţi), se va face 

numai după obţinerea consimţământului de la persoana vizată sau în scopul derulării unui contract, cu 
excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel.  

De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de catre alte societăţi cu care s-au încheiat 
contracte de prestări servicii sau în vederea executării contractelor deja încheiate sau în vederea încheierii 
unor contracte noi, oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de companie.  

Datele înregistrate sunt utilizate de către furnizori şi partenerii contractuali ai Complexului 
Energetic Oltenia cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice 
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de 
prelucrare ilegală. În acest sens, societatea se asigura de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a 
clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor. 

 
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 
În conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: 

• Dreptul de acces –  dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre 
 persoana vizată. 

• Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 
datelor cu caracter personal, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete. 

• Dreptul de la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – în anumite circumstanţe, persoana vizată 
poate cere ca datele pe care le deţinem să fie şterse din evidenţele noastre, atunci cand intervine oricare din 
urmatoarele situaţii prevăzute de regulamentul 679/2016:  

 vă retrageţi consimţământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile 
menţionate mai sus;  

 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 
pentru care au fost colectate sau prelucrate de către societate;  

 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către societate;  
 datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale 

care revine societăţii.  
 Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, persoana vizată are dreptul să solicite 

restricţionarea prelucrării datelor personale în oricare din urmatoărele situaţii prevăzute de regulamentul 
679/2016, astfel:  

 Să consteste exactitatea datelor pe care le prelucreaza societatea. Prelucrarea va fi 
restricţionată pentru o perioada care îi permite societăţii să verifice exactitatea 
datelor;  

 Prelucrarea Datelor Personale de către societate este ilegală, iar persoana vizată nu 
doreşte ştergerea Datelor Personale, ci solicită restricţionarea utilizării lor de către 
societate;  

 C.E.O. SA nu mai are nevoie de Datele Personale ale persoanei vizate, dar aceasta 
le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept ţn instanţă sau 
într-o procedură administrativă/de sistem. 

• Dreptul la portabilitate – care constă în posibilitatea de a solicita operatorului transmiterea datelor 
personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent şi care poate fi citit 
automat, şi transmiterea de către persoana vizată a cestor date către un alt oprator. 
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• Dreptul de a formula obiecţii – dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, 
cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta 
prelucrarea datelor personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat 
de noi în nicio circumstanță. 

• Dreptul de a se opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. profilarea) 
– dreptul de a se opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de 
exemplu prin crearea de profile). 

• Dreptul de a adresa sesizări - în cazul în care se refuză cererea de acces la date cu caracter 
personal care aparţin persoanei vizate, se va oferi un motiv pentru refuz. Ȋn cazul ȋn care persoana vizată 
este nemulţumită de răspuns, se poate adresa/sesiza către responsabilul pentru protecția datelor din cadrul 
Complexului Energetic Oltenia şi / sau autorităţilor relevante (ANSPDCP). 

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Complexul Energetic Oltenia nu va păstra datele cu caracter personal mai mult decât este în mod 

rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile.   
Atunci când datele sunt stocate pe suport hârtie, acestea sunt păstrate într-un loc securizat, în care 

persoanele neautorizate nu le pot vedea şi/sau accesa.  
Atunci când datele sunt stocate în format electronic, acestea sunt protejate împotriva accesului 

neautorizat, ştergerii accidentale şi a încercarilor de hackingat. 
 
SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Complexul Energetic Oltenia S.A., în derularea activitatii sale, colectează şi utilizează anumite 

informaţii despre persoane fizice (persoane vizate). Acestea pot include clienţi, furnizori, contacte de 
afaceri, angajaţi, rude ale acestora, vizitatori, personal al autorităţilor sau organizaţiilor profesionale şi alte 
persoane cu care organizaţia are o relaţie sau pe care este posibil să aibă nevoie să le contacteze.  

Complexul Energetic Oltenia SA utilizează măsuri tehnice şi organizatorice în vederea asigurării 
unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal şi garantează protejarea acestora şi a 
sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întrerupera, modificarea ori 
distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal. 

Prin definirea şi implementarea de măsuri tehnice si organizatorice adecvate, asigură:  
 Respectarea Regulamentului privind protecţia datelor şi a bunelor practici,  
 Asigurarea securităţii datelor personale pe tot fluxul de gestionare a acestora de catre C.E.O. SA ,  
 Faptul că datele personale nu sunt transferate în afara tării şi/sau a Uniunii Europene fară existenţa 

unor garanţii adecvate, respectării unor reguli corporatiste obligatorii şi/ sau existenţa unor interese 
legitime,  

 Protejarea drepturilor personalului, clientilor, actionarilor si partenerilor,  
 Protejarea împotriva riscurilor asociate unei încălcari a securitătii datelor.  

Regulile se aplica indiferent dacă datele sunt stocate electronic, în format hărtie sau pe alte 
materiale. Informaţiile cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal. 

 
RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO) 
Responsabilul cu Protectia Datelor Personale este desemnat in conformitate cu art. 37 din 

Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor - GDPR), si care abroga 
Directiva 95/46/EC. 

Persoanele vizate pot contacta Responsabilul cu Protectia Datelor din cadrul societăţii Complexului 
Energetic Oltenia S.A.  pentru orice întrebare, solicitare sau petiţie referitoare la datele lor cu caracter 
personal care sunt colectate, stocate sau prelucrate . 
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DEFINIŢII 
Colectarea datelor cu caracter personal - o procedură sistematică sau un set de proceduri care 

vizează strangerea datelor cu caracter personal pentru stocarea ulterioară în vederea prelucrării imediate 
sau ulterioare. 

Consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal - orice manifestare de voinţă 
liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o 
declaraţie sau printr-o acţiune fară echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Operatorul datelor cu caracter personal - persoana juridică (societatea Complexul Energetic 
Oltenia), care stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuează 
prelucrarea şi îşi asumă responsabilitatea pentru aceasta. Operatorul poate autoriza sau delega unui 
împuternicit prelucrarea de date cu caracter personal. 

Responsabilul cu Protecţia Datelor Personale (DPO) - persoana desemnată de Societatea 
Complexul Energetic Oltenia, în conformitate cu Art. 37 din Regulamentul 679/2016.  

Persoana vizată - Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal. Persoana vizată este 
considerată identificată sau identificabilă dacă identitatea acesteia poate fi stabilită direct sau indirect pe 
baza uneia sau a mai multor date cu caracter personal. 

Date cu caracter personal - orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă; o persoana fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi: un nume, un număr de identificare, date 
despre locaţie, un identificator online sau unul/ mai multi factori specifici - fizic, fiziologic, genetic, 
mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se 
efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturilor de date cu caracter personal, indiferent dacă 
acesta operaţiune se face sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea , utilizarea, dezvăluirea prin 
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricţionarea, ştergerea sau disrugerea acestor date. 

Împuternicit - persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau alt organism care 
prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. 

Destinatar -  persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia 
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate 
acestea, autoritaţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite 
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea 
acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a 
datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

Date cu caracter special – date cu caracter personal care dezvaluie originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, calitatea de membru sindical, date genetice sau 
biometrice, date care privesc sanătatea, viaţa sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. 

Parte terţă - persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism diferit de 
persoana vizată, operator, persoana împuternicită de operator şi persoane care, sub directa autoritate a 
operatorului sau persoanei împuternicite, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal; 

 
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: 

dpo@ceoltenia.ro, (ii) prin poşta/curier la următoarea adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, judeţul Gorj 
sau direct prin depunere la sediul C.E.O. 

La primirea cererii dumneavoastră, C.E.O. trece imediat la rezolvarea acesteia şi vă vom oferi 
informaţii referitoare la acţiunile întreprinse pe parcursul procesului de soluţionare. Răspunsul va fi trimis 
către persoana vizată în termen de o lună de la data la care primim cererea completă. Această perioadă 
poate fi extinsă cu maximum două luni în situaţii excepţionale, în cazul care volumul şi complexitatea 
cererilor depăţesc capacitatea alocată rezolvării acestora. C.E.O. vă va notifica cu privire la aceste 

mailto:dpo@ceoltenia.ro
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eventuale extinderi ale termenului de răspuns în maxim o luna de la primirea cererii, precizând totodata şi 
motivele ce stau la baza acestei extinderi. 

În cazul unei cereri incomplete, C.E.O. vă va solicita să completati cererea cu informatiile necesare, 
iar termenul de răspuns de o luna va fi suspendat până la momentul în care cererea îndeplineste toate 
criteriile de eligibilitate şi poate fi considerată completă. În acelaşi timp, dorim să subliniem faptul ca in 
situatia în care nu veţi oferi informaţiile necesare completării cererii într-o perioadă de timp rezonabilă 
(maximum 60 de zile), cererea va fi respinsă în conformitate cu prevederile Art. 12 din Regulamentul (UE) 
679/2016. 

În cazul în care cererea este trimisă prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, 
răspunsul va fi transmis către persoana vizată prin intermediul aceluiaşi canal de comunicare, în măsura în 
care acest lucru este posibil. În cazul în care aţi ales un alt canal de comunicare, răspunsul va fi trimis către 
dumneavoastra prin intermediul acestuia.  

În cazul în care Societatea Complexul Energetic Oltenia nu poate răspunde solicitarii, persoana 
vizată va fi informată în termen de maximum o lună de la data primirii cererii cu privire la motivele din 
pricina cărora cererea nu a putut fi soluţionată şi cu recomandările privind instituţiile abilitate să 
soluţioneze cererea.  

Furnizarea de informaţii şi soluţionarea cererilor se efectuează în mod gratuit.  
 
Cu respect, 
Conducerea COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA 
 


