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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, Antreprenoriatului și Turismului,  organizează  programul de 

perfecționare profesională 

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

 Durata cursului este de 3 zile și se va desfășura în perioada 08 – 10.09.2021. 

Programul va fi susţinut de către doamna Doina Preda, specialist în domeniul energiei și 

mediului și se va desfășura la sediul C.P.P.I. Bușteni. 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. 0344/880.190 sau e-mail officebusteni@cppi.ro.  

Taxa de participare la curs, scutită de TVA, este de 700 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. 

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. 

 
Rezervarea serviciilor de cazare și masă se realizează la nr. de telefon 0739.048.709. 
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Persoane de legătură:  

- Ghiță Irinel, tel. 0744.652.976; 

- Sătmărean Elena, tel. 0722.283.319. 

Vă rugăm confirmați participarea la curs până la data de 01.09.2021. 

 
 Cu stimă, 
 

Director general,                                                              Responsabil curs,                        
Ilie Marian Zamfir                                                                     Ghiță Irinel   
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Oportunități și provocări pentru punerea în aplicare a energiei mai curate pe bază de 

hidrogen 

REZUMATUL CURSULUI 
 
Cursul se adresează tuturor celor care doresc să învețe despre tehnologiile pe bază de 

hidrogen înainte de a se angaja în dezvoltarea unui proiect pe bază de hidrogen. 

Cum beneficiați de acest curs: 
Rolul hidrogenului în tranziția energetică vă va permite următoarele: 
1. reflectarea critică asupra tranziției energetice și a implicațiilor pe care aceasta le are asupra 

sistemelor energetice; 
2. obținerea unei perspective strategice asupra elementelor importante ale viitoarelor sisteme 

energetice; 
3. aprecierea rolului 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. explicarea avantajelor hidrogenului față de alți combustibili, în special în comparație cu 

electricitatea; 
7. înțelegerea funcționării hidrogenului 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 pe bază de 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  

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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