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MANUALUL ANGAJATULUI ESSA SALES & DISTRIBUTION S.A. 
 
Acest manual a fost creat pentru a vă prezenta ESSA și pentru a furniza informații despre 
condițiile de muncă, beneficiile și politicile esențiale pentru angajarea dvs. aici. Informațiile pe 
care le veți găsi în acest manual se aplică tuturor angajaților ESSA. 
 
Respectarea politicilor descrise în acest manual este o condiție pentru angajarea dumneavoastră. 
Cu toate acestea, nimic din acest manual nu modifică statutul unui angajat. Nimic din acest 
manual nu va constitui și nici nu va fi interpretat ca o promisiune de angajare sau un contract 
între Companie și angajații săi. 
 
Manualul este un rezumat al politicilor noastre, care sunt prezentate aici în scop informativ. 
Sunteți responsabil pentru citirea, înțelegerea și respectarea prevederilor acestui manual. 
Sperăm să vă oferim un mediu de lucru constructiv pentru dezvoltarea personală și profesională. 
 

Introducere: 
 
Bine ai venit la ESSA! Ne bucurăm să te avem aici. 
 
Suntem în afaceri din 2004 și de atunci am dezvoltat filosofia conform căreia angajații noștri 
reprezintă puterea noastră. Obiectivul nostru principal este să oferim servicii de calitate pentru 
oameni de calitate. Misiunea noastră este să inovăm domeniul serviciilor de trade marketing din 
România. 
 
Dacă citesti acest lucru, credem că esti o persoană potrivită pentru a ne ajuta să ne îndeplinim 
misiunea și să ne atingem obiectivele. 
 
Modificări ale politicii. 
 
Acest manual înlocuiește manualele, notele și manualele anterioare ale angajaților. Ne rezervăm 
dreptul de a interpreta, anula, modifica, suspenda sau disputa, cu sau fără notificare, toate sau o 
parte din aceste politici, proceduri și beneficii în orice moment. Angajații vor fi anunțați despre 
modificări. 
 
Modificările intră în vigoare la datele stabilite de Companie. După ce modificările intră în vigoare, 
politicile anterioare sunt anulate. Managerii și supraveghetorii individuali nu pot schimba 
politicile. 
 
Cereri de angajare. 
 
Ne bazăm pe acuratețea informațiilor despre cererea de angajare și pe orice alte date pe care le 
oferă candidații în timpul procesului de angajare. 
 



  

Falsificările, denaturările sau omisiunile materiale pot duce la excluderea candidatului de la plata 
unui loc de muncă. Dacă candidatul a fost angajat, poate fi luată în considerare încetarea 
angajării. 
 
Relația de muncă. 
 
Accesați acest loc de muncă în mod voluntar și sunteți liber să demisionați în orice moment, din 
orice motiv sau fără niciun motiv. De asemenea, ESSA este liberă să-și încheie relația cu orice 
angajat în orice moment, din orice motiv sau fără niciun motiv. După perioada de probă, angajații 
trebuie să respecte Politica de încetare a ocupării forței de muncă prezentată în secțiunea 3. 
 

Definiții ale statutului angajaților: 
 
Un „angajat” al ESSA este o persoană care lucrează în mod regulat pentru ESSA pe bază de salariu. 
 
„Angajații” pot include angajați temporari, cu normă întreagă, cu normă parțială și alți angajați 
care sunt supuși controlului și supravegherii ESSA în îndeplinirea atribuțiilor lor. 
 

Tipuri de angajati: 
 

• Norma intreaga 

• Norma partiala 

• Angajati temporari 
 

Politici de ocupare a forței de muncă 
 

Orientarea pentru angajați noi. 

 

Resursele umane oferă o orientare pentru noii angajați. Aceasta include o prezentare generală a 
istoriei companiei, o explicație a viziunii, misiunii, valorilor, obiectivelor și misiunii companiei. 
Orientarea include, de asemenea, o explicație a problemelor fiscale și juridice, a beneficiilor și a 
ajutorului pentru completarea documentelor necesare. 

 

Angajaților li se prezintă coduri, chei, proceduri și strângeri de mână secrete necesare pentru a 
accesa spațiul lor de lucru. Supraveghetorii introduc noii angajați personalului, explică 
procedurile de evaluare a companiei, revizuiesc sfera funcției și descrierea postului și îi ajută să 
înceapă să lucreze. 

 
Acord de nedivulgare și confidențialitate. 
 
Protejarea secretelor comerciale și a informațiilor comerciale confidențiale este esențială pentru 
succesul ESSA. 



  

 
Astfel de informații confidențiale includ (dar nu se limitează la): proiecte și propuneri în 
așteptare, procese de producție proprietare, date de compensare, înregistrări de personal / 
salarizare, informații financiare, strategii de marketing și conversații cu persoane asociate 
companiei. 
 
Ca condiție de angajare, angajații trebuie să semneze un acord de nedivulgare. Angajații care 
dezvăluie sau utilizează în mod necorespunzător informații comerciale confidențiale sau secrete 
comerciale fac obiectul unor măsuri disciplinare, inclusiv rezilierea și acțiuni în justiție, chiar dacă 
divulgarea nu le aduce beneficii. 
 
Nediscriminarea. 
 
ESSA nu discriminează oportunitățile sau practicile de angajare din cauza rasei, sexului, originii 
naționale, culorii, religiei, vârstei sau dizabilității. Facem adaptări rezonabile pentru persoanele 
calificate cu dizabilități cunoscute, cu excepția cazului în care acest lucru ar duce la greutăți 
nejustificate. 
 
Perioada de probă pentru noii angajați. 
 
Perioada de probă pentru angajații obișnuiți este de 30 de zile de la data angajării. Acesta este 
un moment pentru conducere pentru a evalua noi angajați și pentru noi angajați pentru a evalua 
compania. 
 
În timpul perioadei de probă, compania și angajatul pot înceta angajarea fără notificare 
prealabilă. La finalizarea perioadei de probă, se va face o revizuire și vor începe beneficiile, după 
caz. 
 
Ore de lucru. 
 
La ESSA este deschis de la 9 a.m. la 6 p.m., de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor (a se vedea 
secțiunea 6.7, sărbători). Săptămâna de lucru standard este de 40 de ore (vezi secțiunea 4.3, Ore 
suplimentare). 
 
Pentru calcularea beneficiilor angajaților, săptămâna de lucru începe de luni, de la 9:00 până 
vineri, la 18:00, cu excepția cazului în care un supraveghetor face alte aranjamente cu angajatul. 
 
Perioade de prânz. 
 
Angajații primesc o pauză de 60 de minute pentru prânz. Pauzele de prânz se fac în general între 
orele 13.00 și 15.00. 
 
Perioade de pauză. 
 



  

ESSA permite pauze în următoarele ore: 13.00 și 15.00. Dacă angajații au afaceri personale 
neașteptate de care să aibă grijă, aceștia trebuie să anunțe conducătorul lor direct să discute 
despre timpul petrecut de la serviciu și să ia dispoziții, după caz. 
 
Închideri de urgență. 
 
Urgențele, inclusiv incendiile, vremea severă sau întreruperile de curent pot perturba 
operațiunile companiei. Directorul general va lua decizia de închidere. Angajații vor primi o 
notificare oficială de la supraveghetorii lor dacă compania este închisă din cauza unei urgențe. 
 
Dosarele personalului angajaților. 
 
Fișierele personalului angajaților includ: cererea de post, fișa postului, CV-ul, înregistrările de 
instruire, istoricul salariilor, înregistrările acțiunilor disciplinare și documentele legate de 
revizuirea performanței angajaților, coaching și mentorat. 
 
Dosarele de personal sunt proprietatea ESSA. Accesul la informațiile pe care le conțin este 
restricționat. Personalul de conducere al ESSA care are un motiv legitim pentru examinarea 
dosarului este permis. Pentru a-și revizui propriul dosar, angajații trebuie să contacteze 
supraveghetorul sau reprezentantul resurselor umane. 
 
Modificări ale datelor despre personal. 
 
Angajații sunt responsabili pentru notificarea supervizorului sau a Departamentului de resurse 
umane ESSA cu privire la modificări precum: adresa poștală, numărul de telefon, numele, 
numărul persoanelor în întreținere și contactele de urgență. Datele privind personalul unui 
angajat trebuie să fie corecte și actuale în orice moment. 
 
Revizuirea performanței. 
 
Supraveghetorii oferă revizuiri formale în fiecare lună. Revizuirile informale de performanță pot 
fi efectuate mai des. Analizele de performanță sunt pentru angajați și supraveghetori pentru a 
discuta despre sarcinile curente și a discuta idei pentru îndeplinirea obiectivelor de lucru. 
Performanța este direct legată de creșteri salariale și salariale. Analizele de performanță vor avea 
un efect direct asupra compensației dvs. 
 
În afara politicii de ocupare a forței de muncă. 
 
Angajații pot ocupa locuri de muncă externe în întreprinderi sau profesii neafiliate atâta timp cât 
nu există un conflict de interese, standardele de performanță și cerințele de programare sunt 
îndeplinite, iar resursele ESSA nu sunt utilizate pentru ocuparea forței de muncă externe. 
 
Acțiune disciplinară 
 



  

ESSA își respectă fiecare dintre angajații săi cu anumite reguli de lucru și standarde de conduită 
(a se vedea secțiunea 5). Atunci când un angajat se abate de la aceste reguli și standarde, ESSA 
se așteaptă ca supraveghetorul angajatului să ia măsuri. 

 

Deși este angajată într-o abordare progresivă a măsurilor disciplinare, ESSA consideră anumite 
încălcări ale normelor și încălcări ale standardelor drept motive pentru încetarea imediată a 
angajării. 

 

Acestea includ, dar nu se limitează la: 

• Acces neautorizat la proprietatea companiei în afara programului de lucru. 

• Utilizarea echipamentului companiei și / sau a vehiculelor companiei fără autorizație. 

• Furt. 

• Insubordonarea. 

• Vandalism sau distrugere a bunurilor companiei. 

• Prezentări eronate ale ESSA către un client, un potențial client, publicul larg sau un angajat. 

• Partajarea practicilor de afaceri ale companiei. 

 

Încetarea angajării. 

Rezilierile fac parte din activitatea personalului la orice companie. 

 

Exemple și definiții ale tipurilor comune de terminare: 

 

• Încetare - Încetarea angajării inițiată de ESSA. 

• Demisie - Încetarea angajării inițiată de un angajat. 

 

Angajații care încetează angajarea la ESSA vor returna proprietatea companiei. Nu se va efectua 
nicio plată finală a angajaților până când toate articolele nu sunt returnate în condiții adecvate. 
Costul înlocuirii articolelor nereturnate este dedus din plata finală a angajatului. 

 

Orice obligații financiare restante datorate ESSA vor fi, de asemenea, deduse din plata finală a 
angajatului. 

 

Beneficiile sunt afectate de încetarea angajării în următorul mod: 

 

ESSA va plăti beneficiile acumulate datorate și plătibile la încetare. Unele beneficii pot fi 
continuate pe cheltuiala angajaților (a se vedea secțiunea 4, Beneficii). Angajatul va fi informat 
despre beneficiile care pot fi continuate și despre cum să facă acest lucru. 

 
Siguranța muncii. 
 



  

ESSA oferă angajaților informații despre problemele de sănătate și siguranța la locul de muncă 
prin: 
 
• Sesiuni de instruire. 
• Întâlniri. 
• Postări de la buletinul publicitar. 
• Memorii. 
• Alte comunicări scrise. 
 
Angajații trebuie să fie precauți și să respecte regulile de siguranță. Condițiile nesigure trebuie 
raportate imediat unui supraveghetor. Acțiunile disciplinare, inclusiv încetarea angajării, pot 
rezulta din încălcarea standardelor de siguranță, crearea unor situații periculoase sau eșecul în 
raportarea sau remedierea unor astfel de situații. 
 
Un supraveghetor ar trebui să fie notificat imediat în caz de vătămări legate de accidente, oricât 
de nesemnificative ar fi. (Vezi Secțiunea 3.16, Angajații care necesită atenție medicală). 
 
Probleme de sănătate. 
 
Strict pentru protecția sănătății angajaților, angajații ar trebui să informeze supraveghetorii sau 
reprezentanții resurselor umane cu privire la problemele legate de sănătate. 
 
O notă de medic care să indice dacă angajatul își poate îndeplini sarcinile de serviciu este 
necesară atunci când sau la scurt timp după ce a fost notificat. 
 
Angajații trebuie să anunțe conducătorul și reprezentantul resurselor umane dacă o problemă de 
sănătate necesită un concediu de absență. Acestea sunt acordate de la caz la caz. 
 
Dacă un angajat necesită asistență medicală. 
 
Dacă un angajat necesită asistență medicală, medicul personal al angajatului trebuie să fie 
informat imediat. Dacă este necesar ca angajatul să fie văzut de medic sau să meargă la spital, un 
membru al familiei va fi chemat să-l transporte pe angajat la unitatea corespunzătoare. 
 
Datorită potențialelor datorii, angajații ESSA nu vor fi responsabili pentru transportul unui alt 
angajat. 
 
Angajatul va fi responsabil pentru taxele de transport atunci când o situație de urgență necesită 
serviciile medicale de urgență pentru a evalua angajatul la fața locului. 
 
Securitatea clădirilor. 
 
Angajații nu au voie să intre pe proprietatea Companiei după ore fără o autorizație 
corespunzătoare. 



  

 
Angajații cărora li se atribuie responsabilitatea de a închide afacerea la sfârșitul zilei își asumă 
responsabilitatea pentru blocarea ușilor, armarea sistemelor de alarmă și efectuarea oricărei 
îngrijiri suplimentare a clădirii, cum ar fi stingerea luminilor sau setarea termostatelor. 
 
Cheile de lucru emise de angajați sunt responsabile pentru acestea. 
 
Aprovizionarea și cheltuielile companiei. 
 
Angajații ale căror sarcini obișnuite nu includ achiziționarea nu trebuie să efectueze achiziții în 
numele ESSA fără aprobarea scrisă. 
 
Pentru a face cumpărături în numele companiei, trebuie să fiți autorizat de un manager sau 
supraveghetor. 
 
Rambursarea cheltuielilor. 
 
Rambursările sub 60 de ron vor fi incluse în următorul salariu obișnuit al angajatului. Sume mai 
mari vor fi procesate ca factură. Formularele de solicitare a rambursării trebuie predate 
Departamentului de salarizare / Conturilor de plată. 
 
Supraveghetorii trebuie să acorde aprobarea prealabilă a cheltuielilor. 
 
Vizitatori la locul de muncă. 
 
Pentru a proteja siguranța și securitatea angajaților, a vizitatorilor și a facilităților, numai 
vizitatorii autorizați sunt permise la locul de muncă. Restricționarea vizitatorilor neautorizați 
asigură securitatea, protejează informațiile confidențiale, scade răspunderea asigurării, 
protejează bunăstarea angajaților și limitează distragerea atenției. 
 
Parcare. 
 
Angajații trebuie să își parcheze mașinile în parcări sau în alte zone indicate și furnizate de 
companie. 
 

Politici salariale  
 
Creșteri salariale  
 
Salariile angajaților sunt revizuite anual. Data revizuirii angajatului este de obicei la data 
aniversară a angajării sau data revizuirii anterioare a compensației, deși revizuirile pot fi efectuate 
mai des, în funcție de circumstanțe. 
 



  

Orele suplimentare. 
 
Orele suplimentare se plătesc pentru toate orele lucrate peste 40 pe săptămână la o rată de o 
oră obișnuită. Odihna pentru timpul personal, concediile sau orice concediu nu vor fi considerate 
ore lucrate la calcularea orelor suplimentare. În plus, timpul de vacanță nu reprezintă ore lucrate. 
 
Toate lucrările suplimentare efectuate de un angajat trebuie să primească autorizație. Orele 
suplimentare lucrate fără autorizarea supraveghetorului pot duce la acțiuni disciplinare. 
 
Zile de plată. 
 
Toți angajații sunt plătiți lunar. În cazul în care o zi de plată programată în mod regulat cade într-
un weekend sau într-o vacanță, angajații vor primi plata în următoarea zi de funcționare. 
 
Cod de etică și cod de conduită. 
 
Standardele de etică și de conduită pentru ESSA sunt importante, iar Compania le ia în serios. Se 
așteaptă ca angajații să respecte codurile și standardele în desfășurarea activității companiei și 
în îndeplinirea sarcinilor lor. 
 
Abaterea de la normele și standardele companiei poate duce la acțiuni disciplinare, inclusiv 
încetarea angajării (a se vedea secțiunea 3.12, Acțiuni corective). 
 

Beneficii și servicii: 
 
ESSA oferă un program de beneficii pentru angajații săi cu normă întreagă și cu normă parțială. 
Cu toate acestea, existența acestor programe nu înseamnă că un angajat va fi neapărat angajat 
pentru timpul necesar pentru a se califica pentru beneficiile incluse și administrate prin 
intermediul acestor programe. 
 
Asigurări. 
 
ESSA oferă următoarele programe de asigurări de sănătate și de viață pentru angajații obișnuiți 
cu normă întreagă (așa cum este stabilit de operatorul polițelor). 
 
• Asigurare de sanatate. 
 
Vacanță. 
 
Vacanța plătită este disponibilă angajaților obișnuiți cu jumătate de normă și cu normă întreagă 
după aniversarea primului an cu ESSA. 
 
Orele de vacanță plătite se bazează pe următoarele: 



  

 
- ESSA acordă 22 de zile de vacanță plătite / an, plătite cu salariul integral; 
- Vacanța câștigată poate fi utilizată după 3 luni / 1 an de muncă continuă. 
 
Vacanța câștigată nefolosită este plătită adăugată la salariul final al angajatului la încetare. O 
săptămână de vacanță plătită poate fi reportată de la un an calendaristic la următorul. 
 
Politica de vacanță se aplică tuturor angajaților obișnuiți cu normă întreagă și cu jumătate de 
normă. 
 
Concediul de vacanță câștigat nu poate fi luat înainte de a fi acumulat și aprobat. Vacanța poate 
fi făcută în trepte de jumătate de zi. 
 
Pentru vacanțe mai lungi de 1 săptămână, cererile ar trebui primite în scris cu cel puțin 30 de zile 
înainte de perioada de vacanță propusă. 
 
Evidența orelor de concediu. 
Departamentul Resurse Umane ține evidența zilelor de vacanță. 
 
Sărbători. 
 
ESSA are următoarele sărbători plătite pe an pentru toți angajații: Ziua Anului Nou, Ziua 1 și 2 de 
Crăciun, Zilele 1 și 2 de Paște, Ziua Muncii, Rusalii, Ziua Copilului, Sfânta Maria, Sfântul Andrei, 
Ziua Națională a României.  
 

Comunicări angajați: 
 
Procedura de soluționare a reclamațiilor 
 
În condiții normale de muncă, angajații care au o problemă, o întrebare sau o reclamație legată 
de locul de muncă ar trebui să meargă mai întâi la supraveghetorul imediat pentru a obține cea 
mai rapidă și cea mai bună soluție. Dacă angajatul și supraveghetorul nu rezolvă problema, ESSA 
încurajează angajații să contacteze reprezentantul resurselor umane. 
 
Panouri publicitare. 
 
Angajații sunt responsabili de citirea anunțurilor și informațiilor importante postate pe panourile 
de anunțuri din sediul ESSA. 
 
Casetă de sugestii. 



  

ESSA încurajează angajații cu sugestii că nu vor să dea verbal sau personal să le noteze și să le 
lase în caseta de sugestii situată la sediul ESSA din Siret 40, București. Dacă acest lucru se face în 
mod anonim, se va avea grijă să protejeze confidențialitatea angajaților. Un membru al 
conducerii superioare bifează caseta în mod regulat. 

 

Ședințe de personal. 
 

Ședințele personalului vor avea loc o dată pe lună. Aceste întâlniri permit angajaților să fie 
informați despre activitățile companiei și despre noutățile importante. Este, de asemenea, o 
șansă de a recunoaște performanța angajaților. 
 
Pentru alte detalii, va rugam sa ne contactati! 
 
www.essagroup.ro/contact  

http://www.essagroup.ro/contact

