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I N V I T A Ț I E 
 

 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, instituție publică aflată în subordinea 

Ministerului Economiei, organizează programul de formare profesională: 

  

,,EXPERT PREVENIRE-REDUCERE RISCURI TEHNOLOGICE” –  

cod COR 214949, acreditat ANC  
 

Durata cursului este de 5 zile și se va desfășura în perioada 22-26.03.2021.  

 

Cursul se referă la salariații cu studii superioare, cu funcții de conducere sau de execuție. Tematica 

abordată urmărește dezvoltarea competențelor necesare pentru: asigurarea cerințelor privind evaluarea 

conformității, reducerea riscurilor privind accidentele de muncă sau tehnice, protejarea mediului în 

conformitate cu legislația în vigoare, prevenirea incendiilor și exploziilor, asigurarea unor niveluri 

ridicate de securitate și fiabilitate tehnică. 

 

TEMATICA 
 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii; 
 Respectarea prevederilor legale cu privire la calitatea și protecția mediului; 
 Evaluarea sistemului tehnic/tehnologic pentru analiza de risc; 
 Stabilirea contextului pentru procesul tehnologic analizat; 
 Identificarea factorilor de risc tehnic/tehnologic; 
 Ierarhizarea riscurilor și a consecințelor acestora; 
 Evaluarea consecințelor riscurilor; 
 Organizarea activităților de prevenire, reducere, neutralizare și combatere a riscurilor 

tehnice/tehnologice; 
 Întocmirea analizei de risc și a programelor de prevenire-reducere a riscurilor 

tehnice/tehnologice; 
 Elaborarea documentației privind riscurile tehnice/tehnologice identificate și evaluate. 

 

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte: 

 Diplomă de licență/adeverință de absolvire a facultății (copie); 

 Actul de identitate (copie); 

 Certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (copie); 

 Certificat de naștere (copie); 

 Adeverință medicală, cu mențiunea: ”Apt pentru participare la curs de formare”. 

Programul de perfecționare va fi susținut de experți și specialiști agreați de A.N.C. la sediul 

Centrului nostru din Bușteni, str. Paltinului nr.16, județul Prahova. 

Evaluarea participanților la program de către Comisia de examinare A.N.C. constă într-o probă 

scrisă (test grilă). 

Absolvenții programului vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE sub sigla M.M.P.S. și M.E., 

recunoscut la nivel național.  
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Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 1200 lei/persoană, incluzând costurile 

instruirii, suportului de curs, examenului final, certificatului de absolvire și pauzei de cafea. 

 

Cazarea se poate asigura: 

a) în Hostel CPPI Vest, categorie 3 stele: 

- în cameră dublă, la tariful de 196 lei/cameră/noapte, cu mic dejun inclus; 

- în cameră dublă, în regim single, la tariful de 177 lei/cameră/ noapte, cu mic dejun inclus; 

b) în Hostel CPPI Nord, categorie 1 stea: 

- în cameră dublă, la tariful de 116 lei/cameră/noapte cu mic dejun inclus; 

- în cameră dublă, în regim single la tariful de 97 lei/cameră/noapte, cu mic dejun inclus. 

Conform H.C.L. Bușteni, se percepe o taxă de Salvamont de 6 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 – 35 lei/persoană; 

- cină   – 28 lei/persoană. 

 

Taxa de participare va fi achitată cu O.P. în contul RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 

6884429, Trezoreria Bușteni (O.P. se va prezenta la începerea cursului în copie). 

 

Cazarea şi masa vor fi achitate  în contul CPPI Bușteni RO32TREZ529502201X002400, cod 

fiscal  25592900, Trezoreria Bușteni, ambele cu O.P. 

 

Vă rugăm să confirmați participarea până la data de 15.03.2021, ora 1200. 

 

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea și transmiterea formularului anexat prezentei la 

adresa de e-mail officebusteni@cppi.ro și prin fax la nr. 0344/880.190. 

Formularul poate fi descărcat și de pe site-ul instituției www.cppibusteni.weebly.com. 

 

Pentru informații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon și 

adresele de e-mail din subsol.  

Persoană de legătură: responsabil curs, Sătmărean Elena, telefon 0722.283.319. 

 

Cu stimă, 

 

 Director General,      Director Economic, 

Ilie Marian Zamfir      Brutaru Marian 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data____________ 

LA CURSUL ____________________________________________________________ 

organizat la CPPI Bușteni  

S.C./C.N./R.A. ____________________________________________________________________________      
Nr. înmatric. în Reg. Comerțului       C.I.F. _______________________________ 
Sediu social        Localitate      Județ/Sector ______ 
Cont IBAN         Banca _______________________________ 
Tel.       Fax      E-mail ________________________ 
 
Desemnăm pentru participare la curs următoarele persoane: 

 
1. Nume, prenume participant ________________________________________________________________ 
Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail ___________________________________ 
având funcția____________________________________ 
 
2. Nume, prenume participant ________________________________________________________________ 
Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail ___________________________________ 
având funcția____________________________________ 

 

Solicităm rezervare pentru:  

 cazare în Hostel CPPI VEST, categorie 3 stele: 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus -  tarif 196 lei/cameră/noapte □ 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus, în regim single – tarif 177 lei/cameră/noapte □  

 cazare în Hostel CPPI NORD, categorie 1 stea:  

- în cameră dublă cu mic dejun inclus -  tarif 116 lei/cameră/noapte □ 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus, în regim single – tarif 97 lei/cameră/noapte □  

 masă: dejun, tarif 35 lei/persoană/zi □; cină, tarif 28 lei/persoană/zi □ 

Conform H.C.L. Bușteni, se percepe o taxă de Salvamont de 6 lei/persoană, pentru persoane peste 18 ani, o 

singură dată, indiferent de durata șederii. 

 

Obiectul comenzii: Admiterea participării la curs. 
 

Destinatarul comenzii: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) - Bușteni,  
Adresa: Str. Paltinului nr. 16, Bușteni, Jud. Prahova, CIF: 6884429,  
Cont IBAN RO66TREZ52920F331700XXXX, deschis la  Trezoreria Statului, Bușteni. 
 

 Modalitate de plată:  ordin de plată □ numerar □  
  
 PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 
 
 PLATA CAZARE ȘI MASĂ în cont = RO32TREZ529502201X002400, CIF = RO-25592900 
  

 Prezentul formular de înscriere/comandă, reprezintă  comandă fermă și ține loc de contract. 
 

                          EMITENT 
  Semnătura și ștampila unității 

 
În temeiul Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că datele completate în acest formular 
vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost solicitate, și anume: înregistrarea dvs. în baza de date a CPPI 
ca participant la curs, rezervarea serviciilor de cazare și masă solicitate, emiterea documentelor fiscale, 
completarea și eliberarea certificatelor de absolvire, a suplimentelor descriptive, adeverințelor, registrelor de 
evidență, completarea tabelelor nominale de evidență a plății, precum și pentru furnizarea informațiilor privind 
derularea cursului. 
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