
Către, 

Ministerul Energiei  

Domnului Popescu VIRGIL – ministrul energiei 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. 

Domnului Emil GROS – administrator judiciar 

Domnului Cristian ROȘU – administrator special 

Domnului Samuel DIOANE – director general 

Doamnei Claudia CIUCĂ – șef serviciul resurse umane organizare 

 

 Subsemnatul ......................................................................, în calitate de fost angajat al Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Sucursala Electrocentrale Deva, având  în vedere următoarele 

considerente:  

• contractul individual de muncă al subsemnatului a încetat în data de 27.07.2021, din inițiativa 

angajatorului, pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective; 

• în urma concedierii colective nu mai există personal pentru eliberarea adeverințelor în cadrul 

Sucursala Electrocentrale Deva; 

• lipsa de transparență, lipsa de comunicare, în ceea ce privește situația cererilor de eliberare a 

adeverințelor (peste 450 de cereri), și a  documentelor din cadrul Sucursala Electrocentrale Deva, 

necesare pentru eliberarea adeverințelor; 

• prevederile legii 197 din 16.07.2021, publicată în MO 712 din 19.07.2021; 

 

vă rog să dispuneți eliberarea adeverințelor necesare pentru întocmirea dosarului de pensie, adeverințe 

din care să rezulte: 

1. Sporul de vechime în muncă; 

2. Sporul de fidelitate; 

3. Sporul pentru condiții deosebite de muncă; 

4. Sporul pentru condiții nocive de muncă; 

5. Sporul pentru condiții grele de muncă; 

6. Sporul pentru condiții periculoase de muncă; 

7. Sporul de noapte ; 

8. Sporul pentru șef echipă ; 

9. Sporul de conducere; 

10. Grupa de munca ; 

11. Salariul realizat lunar (conform ANEXA 6 / Legea 127/2019) ; 

12. Indemnizații (conform ANEXA 6 / Legea 127/2019) ; 

13. Adaosuri (conform ANEXA 6 / Legea 127/2019) ; 

14. Ore suplimentare (conform ANEXA 6 / Legea 127/2019) ; 

15. Prime (conform ANEXA 6 / Legea 127/2019) ; 

16. Total venit lunar realizat (conform ANEXA 6 / Legea 127/2019) . 

 

 

 

                      ....................................                                       .............................................. 

                                    (data)                                                           (nume și prenume) 

 

 

                                                                                                  .............................................. 

                                                                                                               (semnătura) 

Atașez prezentei copia cărții de identitate 


