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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUȘTENI 

 

 

Nr. 2086/20.07.2022 

I N V I T A Ț I E 

 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (C.P.P.I.) Bușteni, instituție publică 

subordonată Ministerului Economiei (M.E.), vă invită să participați la: 

 

PROGRAMUL DE PERFECȚIONARE  

”EXPERT ÎN TEHNOLOGII PE BAZĂ DE HIDROGEN - EFCHT" 

 

Implementarea tehnologiilor pe bază de hidrogen va genera creșterea cererii de ingineri 

experți în domeniul pilelor de combustie și al industriei hidrogenului (EFCHT), implicit apariția 

necesității și oportunității de formare prin studii destinate învățării pe tot parcursul vieții. Câteva zeci 

de mii de ingineri vor trebui să participe la programe de instruire în următorii ani. Industria 

recunoaște acest lucru și o mare parte a ei agreează „formarea profesională specializată” ca fiind cel 

mai potrivit mijloc de formare care trebuie dezvoltat. Vă invităm la programul de e-

learning/fizic/mixt bazat pe formarea profesională, de actualizare a cunoștințelor, prin metoda 

învățării pe tot parcursul vieții care să acopere diferite tipuri de nevoi de pregătire din domeniul 

celulelor de combustie și al tehnologiilor bazate pe hidrogen. Aplicațiile vor viza în principal 

producția, stocarea, transportul și siguranța hidrogenului, automobile verzi, celulele de combustibil 

staționar, stații de alimentare cu hidrogen, stivuitoare și pile de combustibil pentru generarea de 

energie și nu numai. 

 

Durata cursului este de 3 zile; minimum 15 ore necesare asigurării/recunoașterii/ 

acordării a 0,5 ECTS. 

 

Programul  se va desfășura în perioada 13–15.09.2022. 

 

Cursul se adresează salariaţilor cu studii superioare, funcţii de conducere sau de execuţie 

interesați de tehnologiile bazate pe hidrogen. Tematica abordată urmăreşte dezvoltarea 

competenţelor necesare pentru: asigurarea cerinţelor privind evaluarea conformităţii, reducerea 

riscurilor privind accidentele de muncă sau tehnice, protejarea mediului în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, prevenirea incendiilor şi exploziilor, asigurarea unor niveluri ridicate de securitate şi 

fiabilitate tehnică în domeniul tehnologiilor pe bază de hidrogen. 

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte:  

- diploma de licență/adeverință de absolvire a facultății (copie);   

- actul de identitate (copie). 

Programul de perfecţionare va fi susţinut de către lectorii specialiști recunoscuți în 

tehnologiile bazate pe hidrogen, echipamente/sisteme ATEX și  producția de hidrogen și stocare a 

energiei: Ioan Iordache, Huidan Alecu-Sorin și Petru Rușeț, la sediul C.P.P.I. din Buşteni, str. 

Paltinului nr.16, judeţul Prahova. 
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Evaluarea participanţilor la program constă într-o probă scrisă de tip test-grilă. Absolvenţii 

programului vor primi o diplomă de participare la programul de perfecționare ”EXPERT ÎN 

TEHNOLOGII PE BAZĂ DE HIDROGEN - EFCHT" realizat sub egida C.P.P.I. și M.E. 

Livrabile: suport de curs – carte tipărită „Hidrogen și gaze naturale în Romania - Ioan 

Iordache, Dumitru Chisăliță”; materiale didactice și educaționale din domeniul specific hidrogenului; 

broșuri de la un furnizor de echipamente; diplomă de participare la programul de perfecționare; o 

cină tehnică și pauze de cafea. 

Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 1.500 lei/persoană ce va fi achitată 

cu O.P. în contul RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, Trezoreria Bușteni, 

specificația ”Curs EFCHT”. 

Pentru înscrierea la curs este necesară completarea și transmiterea formularului anexat 

prezentei la adresa de e-mail: officebusteni@cppi.ro. Formularul poate fi descărcat și de pe site-ul 

instituției www.cppibusteni.weebly.com . 

Persoană de legătură: responsabil curs -  Ilie Marian Zamfir, tel. 0722.249.162.   

Pentru serviciile de cazare și masă se vor face rezervări la recepția C.P.P.I., tel.  

0739.048.709. 

Vă rugăm confirmaţi participarea până la data de 08.09.2022, ora 16.00 

 

Cu stimă, 

 

 Director general,                                                       Director economic, 

     Ghiță Irinel                                                                Brutaru Marian  

 

Resposabil curs, 

Director general adjunct,  

Ilie Marian Zamfir 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.  _____        Data ______  

 

PROGRAMUL DE PERFECȚIONARE  

”EXPERT ÎN TEHNOLOGII PE BAZĂ DE HIDROGEN - EFCHT" 

organizat la CPPI BUȘTENI în perioada 13-15.09.2022 
 

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 participarea la programul de perfecționare a următoarelor persoane: 

 

1. Nume, prenume participant _______________________________________________________________________ 

Tel. _________________________Fax _____________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția__________________________________________ 

 

2. Nume, prenume participant _______________________________________________________________________ 

Tel. _________________________Fax _____________________ E-mail _____________________________________ 

având funcția__________________________________________ 
 

 
Obiectul comenzii: Admiterea participării la programul de perfecționare. 

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 

  

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

Cazarea şi masa vor fi rezervate de către participanți la nr.tel. 0739.048.709. 
 

 

 

                          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 
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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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