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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUȘTENI 
 

  

 Nr. 909/05.04.2022 

CONVOCARE 
 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1632/24.04.2007 

pentru aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de 

proiecte, a responsabililor tehnici cu execuția și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru 

lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale, C.P.P.I. Bușteni organizează la sediul său 

examenul de reatestare pentru responsabilii tehnici cu execuția, verificatorii de proiecte și experții 

tehnici de calitate și extrajudiciari în perioada 04-05 iunie 2022, la care sunteți invitat să participați. 

 

 Examenul de reatestare va cuprinde următoarele etape, și anume: 

 

1. Evaluarea activității desfășurate în perioada parcursă de la obținerea certificatului de atestare 

și actualizarea informațiilor referitoare la obligațiile legale ce revin specialiștilor atestați; 

2. Pregătirea unui studiu de caz pentru fiecare specialitate, dintre variantele prezentate pe site-

ul www.cppibusteni.weebly.com.  

 

La eliberarea noului certificat de atestare tehnico-profesională și a legitimației, vor fi depuse 

la emitent vechiul certificat, legitimația și 3 fotografii recente, necesare pentru eliberarea noilor 

documente. Noile documente vor păstra seria și numărul de identificare deținute anterior, ștampila 

păstrându-și valabilitatea. 

 

Taxa de participare la program, scutită de TVA, este de 1250 lei pentru fiecare specializare 

(RTE, VP, ETCE), reprezentând cheltuielile legate de organizarea cursului, și se va achita cu ordin de 

plată în contul RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, Trezoreria Bușteni. 

 
Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 31.05.2022, ora 1600. 

 

Persoane de legătură: responsabili curs: 

- Sătmărean Elena tel. 0722.283.319; 

- Ghită Irinel, tel. 0744.652.976. 
 

 Cazarea și masa vor fi rezervate de către participanți la nr. de telefon 0739.048.709. 

 

Cu stimă,  

 

 Director General,      Director economic, 

Ilie Marian Zamfir        Brutaru Marian 

 

 

Responsabili curs, 

Ghiță Irinel 

Sătmărean Elena 
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