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Nr. 832/23.03.2021 

 

I N V I T A Ț I E 

 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie aflat în subordinea Ministerului 

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,  organizează programul  

,,Oportunități și provocări pentru punerea în aplicare a energiei 
mai curate pe bază de hidrogen” 

 în perioada 19 – 20.04.2021, intre orele 13.30-16.30.  

Programul va fi susţinut de către un expert agreat  de C.P.P.I. Bușteni şi se va desfăşura, 

online, prin aplicaţia ZOOM. La terminarea programului se eliberează certificat de participare. 

Înscrierea la program se face prin completarea şi transmiterea formularului de 

înscriere/comandă, prin fax, la nr. 0344/880190, sau e-mail officebusteni@cppi.ro .  

Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 900 lei/persoană şi se poate 

achita, cu  O.P.  în contul C.P.P.I. Buşteni nr. RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 

6884429, deschis la Trezoreria Buşteni. 

Vă rugăm confirmați participarea până pe data de 14.04.2021, ora 1600. 

 

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

 Cu stimă, 
 

  Director general,                                                              Director economic,                           
Ilie Marian Zamfir                                                                 Brutaru Marian  
         

 

                     Întocmit,  
                                                                                 Sătmărean Elena 
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Oportunități și provocări pentru punerea în aplicare a energiei mai curate pe bază de hidrogen 

REZUMATUL CURSULUI 
 
Cursul este pentru oricine care dorește să învețe despre tehnologiile de hidrogen înainte de a se angaja 

în dezvoltarea unui proiect de hidrogen. 

Cum beneficiați de acest curs: 
 

Rolul hidrogenului în tranziția energetică vă va permite următoarele: 
1. Reflectați critic asupra tranziției energetice și a implicațiilor pe care aceasta le are asupra sistemelor 

energetice; 
2. Obțineți o perspectivă strategică asupra elementelor importante ale viitoarelor sisteme energetice; 
3. Apreciați rolul potențial al hidrogenului în tranziția energetică; 
4. Determinarea legăturilor relevante ale lanțului valoric al hidrogenului: în principal producția, 

transportul, depozitarea și utilizarea finală; 
5. Identificarea utilizărilor finale ale hidrogenului pentru decarbonizare în: industrie, mobilitate, mediu  
6. Explicați avantajele hidrogenului față de alți combustibili, în special în comparație cu electricitatea; 
7. Înțelegeți cum funcționează hidrogenul în generarea de energie, stocarea energiei, încălzire, 

industrie, mobilitate și sisteme de sine stătătoare; 
8. Provocările juridice și politice legate de utilizarea hidrogenului; 
9. Noi oportunități pentru hidrogen. 

 

CINE AR TREBUI SĂ PARTICIPE? 
Acest curs se adresează  consultanților care sunt interesați să afle mai multe despre avantajele și 
utilizările diferitelor tehnologii hidrogen. Acest curs poate fi interesant pentru oricine dorește să pună în 
aplicare hidrogenul în diverse proiecte. 
 

CONȚINUTUL CURSULUI: 
 

1. Producția și conversia hidrogenului; 
2. Tehnologii pe bază de hidrogen; 
3. Modelare și simulare; 
4. Hidrogen durabil din punct de vedere ecologic; 
5. Economie de hidrogen și oportunități de piață financiară; 
6. Stocare și captare a carbonului; 
7. LCSA, reciclarea și proiectarea ecologică; 
8. Hidrogen pentru aplicații și vehicule de mobilitate; 
9. Infrastructură de distribuție și rețea; 
10. Legislație și politici guvernamentale – Marea Britanie, UE, nivel mondial (Canada, SUA); 
11. Hidrogenul ca parte a unei strategii neutre din punct de vedere climatic. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data   
 

LA CURSUL ___________________________________________________________________ 

organizat la CPPI BUȘTENI în data de _________________ 

 
 

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____________________________________ 
 

 

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 □   
 PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 
  

 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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