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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 
 

Nr. 2515/06.12.2018 

C O N V O C A R E 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul MEC nr. 324/2005, art. 8, privind 

« Monitorizarea și controlul specialiștilor atestați pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații 

tehnologice industriale», sunteți convocat la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) Bușteni, 
str. Paltinului nr. 16, Județul Prahova, în perioada 19-20.01.2019. 

Documentele necesare a fi prezentate obligatoriu, în copie xerox, conform Ordinului MEC nr. 324/2005, 

vor fi depuse la Secretariatul CPPI Bușteni în prima zi a acțiunii de monitorizare-instruire, conform programului 
din ANEXĂ. 

Neparticiparea la programul de monitorizare-instruire, atrage după sine sancțiuni, conform prevederilor 

art. 21 din Ordinul MEC nr. 324/2005 și ale art. 16 din Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale. 

Persoanele care desfășoară activități de proiectare, verificare și execuție a lucrărilor aferente instalațiilor 

electrice aparținând SEN vor urma procedura de autorizare prevăzută de Ordinul nr. 11 din 21 martie 2013 

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor 
tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, 

emis de Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  

Pentru celelalte domenii, aceasta se face de către Ministerul Economiei, prin CPPI, în baza Ordinului 

MECMA nr. 364/2010 

 

PROGRAM DE MONITORIZARE-INSTRUIRE A SPECIALIȘTILOR ATESTAȚI “RTE, VP, ETCE ”, 

 în conformitate cu prevederile Ordinului MEC 324/2005 
 

A. Participă specialiști atestați cu o vechime în raport cu data atestării de minim 6 luni. 

B. Programul de monitorizare-instruire include: 

 Verificarea activității specialiștilor atestați pe baza documentelor prezentate de fiecare specialist 

atestat, pentru perioada de activitate anterioara; 

 Instruire cu privire la documentele normative și legislative apărute în perioada anterioară; 

 Analiza unor cazuri reprezentative apărute în activitatea specialiștilor; 

 Propuneri, concluzii, recomandări. 

 

B.1. Documentele ce trebuie prezentate de fiecare specialist atestat, în copie xerox, la Secretariatul 

CPPI, în ziua prezentării, vor cuprinde obligatoriu următoarele: 

 Copie a REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ, conform ANEXEI 4 la REGULAMENTUL aprobat 

prin Ordinul nr. 324/2005 – paginile care cuprind lucrările autorizate; 

 Copie a FIȘELOR întocmite conform ANEXEI 5 la REGULAMENTUL aprobat prin Ordinul 

nr. 324/2005 pentru lucrările avizate și care se regăsesc în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ; 

 Raport privind activitatea desfășurată, cazuistica întâlnită, sugestii și propuneri privind 

activitatea și documentele normative necesare. 
 

 

 
 

 

ANEXĂ 

mailto:officebusteni@cppi.ro
mailto:cppibusteni@yahoo.com
http://www.cppibusteni.weebly.com/
mailto:office@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/
http://gov.ro/ro/


Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova 
Tel. 0244-321.034; fax 0244-320.867 0344-880.190; 
e-mail: officebusteni@cppi.ro, cppibusteni@yahoo.com  
website: www.cppibusteni.weebly.com                         

București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, 
Tel./fax 021-413.06.04; 021- 413.97.55; 
e-mail: office@cppi.ro  
website: www.cppibusteni.weebly.com  

2 

 

Ziua I-a 
 

Ora1000 – 1100 Prezentarea specialiștilor și predarea documentelor de la 
pct. B.1. 

 Ora 1115 – 1430 Informare-instruire cu privire la documentele normative 

apărute în perioada anterioară. 

Prezintă membrii comisiei de atestare.  
 Ora 1430 – 1530 

Ora 1530 – 1630 

Pauză de masă. 

Dezbaterea STATUTULUI ASOCIAȚIEI 

PROFESIONALE A SPECIALIȘTILOR ATESTAȚI  DIN 
ROMÂNIA ÎN MONTAJUL DOTĂRILOR 

TEHNOLOGICE INDUSTRIALE (A.P.S.A.R. – M.D.T.I.) 

 Ora 1530 – 1730 Prezentare raport de activitate a specialiștilor atestați. 

Ziua II-a Ora  830 –  1030 Prezentare raport de activitate a specialiștilor atestați. 

 Ora 1030 – 1230 Analiză cazuistică și situații apărute în aplicarea 

Ordonanței nr. 95/1999 și Legea nr.440/2002. 
Prezintă membrii comisiei de atestare.  

 Ora 1230 – 1430 Concluzii, precizări și propuneri pentru îmbunătățirea 

activității. 
Prezintă membrii comisiei de atestare.  

C. Participarea specialiștilor la acțiunea de monitorizare și control al specialiștilor atestați, în conformitate 

cu prevederile REGULAMENTULUI aprobat prin Ordinul MEC nr. 324/2005, se oficializează prin Proces-verbal 
aprobat de conducerea ME și se confirmă fiecărui participant prin ADEVERINȚA emisă de CPPI. 

 

Taxa de participare la PROGRAMUL DE MONITORIZARE este  de 500 lei pentru fiecare specializare 

și se va achita cu O.P. în contul CPPI Bușteni nr. RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, 

Trezoreria Bușteni. 

 
Cazarea se poate asigura: 
a) în Hostel CPPI Vest, categorie 3 stele: 

- în cameră dublă, la tariful de 150 lei/zi/cameră, cu mic dejun inclus; 

- în cameră dublă, în regim single, la tariful de 135 lei/zi/cameră, cu mic dejun inclus; 

 

b) în Hostel CPPI Nord, categorie 1 stea: 

- în cameră dublă, la tariful de 90 lei/zi/cameră, cu mic dejun inclus; 

- în cameră dublă, în regim single, la tariful de 75 de lei/zi/cameră, cu mic dejun inclus.  
Conform H.C.L. Bușteni, se percepe o taxă de Salvamont de 3 lei/persoană, pentru persoane peste 18 ani, 

o singură dată, indiferent de durata șederii. 

 
Masa poate fi servită la restaurantul instituției, la următoarele tarife: 

- dejun – 28 lei/persoană; 

- cină   – 20 lei/persoană. 

 
Cazarea și masa pot fi achitate în contul CPPI Bușteni nr.  RO32TREZ529502201X002400, cod fiscal  

25592900, Trezoreria Bușteni, ambele cu O.P. (prezentat la curs în copie), sau în numerar la casieria Centrului în 

prima zi de curs. 

Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 17.01.2019. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

ILIE MARIAN ZAMFIR                                      

                                                                                                       Responsabil curs,  

                                             Sătmărean Elena  
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