
Elemente obligatorii pe care trebuie sa le conţină  
CEREREA DE  ACCES  

vizitare/documentare şi/sau filmare/fotografiere  

la sucursalele din cadrul  Societăţii Complexul Energetic Hunedoara 

 

 Cererea va fi adresată conducerii Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. 

Date de contact:  

Strada Timişoarei nr. 2, 332015 - Petroşani, Jud. Hunedoara 

E-mail: office@cenhd.ro 

Fax: +40 (0) 254 544313  

1. Semnatarul cererii (nume prenume, CI sau Paşaport, calitatea oficială, acreditarea din partea 

instituţiei reprezentate); 

2. Obiectul/motivul vizitei/filmării/fotografierii (în cazul solicitărilor media: tematica sau programul în 

cadrul căruia se intenţionează a se prezenta informaţiile şi/sau materialul filmat/fotografiat din 

documentare precum şi instituţia - publicaţia sau postul de televiziune - unde urmează a fi prezentate 

informaţiile); 

3. Sucursala la care se solicită accesul,  cu precizarea obiectivului subteran sau de suprafaţă; 

4. Componenţa delegaţiei (nume prenume, CI sau Paşaport, calitatea oficială, acreditarea din partea 

instituţiei reprezentate); 

5. Data/perioada de timp pentru care se solicită vizitarea/filmarea/fotografierea.  

Cererea va fi transmisă Societăţii Complexul Energetic Hunedoara cu cel puţin 5 zile înainte de data la 

care se intenţionează efectuarea vizitei. 

6. Alte elemente considerate utile argumentării cererii. 

ANEXAT CERERII se vor prezenta: 

o copii ale documentelor de identificare a solicitantului şi a însoţitorilor (CI sau Paşaport); 

o copii ale documentelor ce atestă calitatea oficială a acestora (delegaţii, legitimaţii de serviciu). 

PRECIZĂRI 

Vizita obiectivelor aflate în subteran va avea în vedere faptul că, datorită condiţiilor specifice ale minelor din 

Valea Jiului care prezintă un risc major de producere a unor incidente grave (explozii de gaz metan sau grizu, 

incendii sau accidente), obligă la respectarea unor reguli interne, riguros stabilite. 

Accesul în subteran se face numai cu echipament autorizat (îmbrăcăminte, încălţăminte, echipament individual 

de protecţie şi iluminat), pus la dispoziţia vizitatorului, de către exploatarea minieră din cadrul Societăţii 

Complexul Energetic Hunedoara. Introducerea de către vizitator, a altor obiecte neautorizate (care pot fi surse 

pentru iniţierea de scântei), este considerată infracţiune şi este pedepsită conform legislaţiei în vigoare.  

Persoana care a primit aprobarea de acces trebuie să se supună regulilor impuse de unitatea vizitată, să fie 

aptă din punct de vedere medical (fizic şi psihic) pentru intrarea în subteran, să îşi însuşească instructajul 

privind noţiunile minimale de protecţia muncii şi să îşi asume deplina răspundere privind riscurile accidentării 

în timpul vizitei.  

INTRAREA IN SUBTERAN cu echipamente necesare pentru filmare/fotografiere va fi permisă numai după 

verificarea prealabilă a aparaturii respective şi a autorizaţiei individuale de utilizare aferente. Autorizaţia se 

obţine de către solicitant, de la INSEMEX Petroşani http://www.insemex.ro/.  


