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 Nr. 914/02.04.2021 

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 

29-30.05.2021, 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. Susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor. 

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. 
 

În conformitate cu ORDINUL  Nr. 11 din 13 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  și cu  ORDINUL  Nr. 22 din 10 aprilie 

2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru 

obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, persoanele fizice care solicită obținerea reatestării  în 

respectivele domenii se vor adresa la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 
 

Taxa de participare la program, scutită de TVA, este de 900 lei pentru fiecare specializare (RTE, VP, 

ETCE), reprezentând cheltuielile legate de organizarea cursului, și se va achita în numerar sau anticipat cu ordin 

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

Cazarea se poate asigura: 

a) în Hostel CPPI Vest, categorie 3 stele: 

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

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

 

b) în Hostel CPPI Nord, categorie 1 stea: 

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

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

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. 
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Cazarea și masa vor fi achitate în contul C.P.P.I. Bușteni nr.  RO32TREZ529502201X002400, cod fiscal  

25592900, Trezoreria Bușteni, ambele cu O.P. (O.P. se va prezenta la începerea cursului în copie), sau în 

numerar la casieria Centrului în prima zi de curs. 

Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 26.05.2021, ora 1200. 

 
 

Pentru informații suplimentare și înscrieri, vă rugăm să vă adresați la secretariatul C.P.P.I. Bușteni, la 

numerele de telefon și adresele de e-mail din subsol. Persoană de contact: Sătmărean Elena. 

 

Cu stimă,  

 

Director General,                                                                                      

 Ilie Marian Zamfir                                    Responsabil curs, 

                                                                          Sătmărean Elena  
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                                       Anexa 1 

     la Regulamentul pentru reatestare 

aprobat de Ordinul MEF nr. 1632/24.04.2007 

  

 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnatul ………………………………....….…. de profesie .................……………………….......…………………….. 

Domiciliat în …………………………………………………………………………..................................................………. 

posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ……...… nr……..………………..…………………….......................………. 

CNP …………………….………., în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru procedura de reatestare tehnico-

profesională a specialiştilor, solicit înscrierea la examenul de reatestare precizând următoarele: 

 Atestat nr: ……..................…. din………………………………………..…….......................................................... 

 Categoria specialistului : ………………………………………………...……........................................………....... 

 Domeniile …………………………………………………………………...…........................................………...... 

 Locul de muncă ……………………………....……tel……….......................................…................……………..... 

         fax ………………..........……... e-mail …………..................………………….……………..................…………........ 

 

Activitatea desfăşurată de la data atestării: 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea PUNCTAJ 

MAXIM 

AUTO- 

EVALUA-

RE 

EVALUA-

RE 

COMISIE 

OBSERVAŢII 

1 Raportare periodică la finele fiecărui 

semestru (FIŞELE) 

30   Conf. anexelor 3, 5, 7 

din Ordinul MEC 

324/2005 

2 Participarea la activitățile de instruire-

informare organizate de MECMA 

30   Art. 8 din Ordinul 

MEC 324/2005 

3 Întocmire de materiale în domeniul 

lucrărilor de montaj în vederea participării la 

instruire-informare 

10   Organizate de ME 

4 

 

Lucrări publicate în domeniul montajului 

dotărilor tehnologice industriale 

10    

5 Activităţi prestate în conformitate cu 

obiectul atestării 

20   Incluse în FIŞELE de 

raportare/sem. 

TOTAL PUNCTAJ 100    

 

DOCUMENTELE anexate în susţinerea cererii : 

- FIŞELE (în copie) aferente raportării semestriale, confirmate de ME; 

- Datele aferente participării la activităţile de instruire-informare organizate de ME (confirmate de organizator prin 

adeverinţa eliberată, proces-verbal, etc); 

- Lista cu materialele prezentate la activităţile de instruire-informare în scopul comunicării din experienţa activităţilor 

aferente lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale (confirmate prin procese-verbale); 

- LISTA cu lucrările publicate în intervalul de referinţă: Numele autorilor, Titlul lucrării, Editura, Anul; 

- LISTA, confirmată de beneficiar, aferentă consultanţelor de specialitate acordate; 

 

Data.........................                                                                                                 Semnătura, 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data   
 

LA EXAMENUL DE REATESTARE A RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA (RTE),  A 
VERIFICATORILOR DE PROIECTE (VP)  ȘI A EXPERȚILOR TEHNICI DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIARI 

(ETCE),  PENTRU LUCRĂRILE DE MONTAJ AL DOTĂRILOR TEHNOLOGICE INDUSTRIALE,   
în conformitate cu Ordinul  ministrului economiei și finanțelor  nr. 1632/2007, 

organizat la CPPI BUȘTENI în data de 29-30.05.2021 

 
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 
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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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