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NR.3307/28.12.2021 

 

C O N V O C A R E 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul MEC nr. 324/2005, art. 8, 

privind « Monitorizarea și controlul specialiștilor atestați pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și 

instalații tehnologice industriale », sunteți convocat la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie 

(CPPI) Bușteni, str. Paltinului nr. 16, Județul Prahova, în perioada 22 - 23.01.2022. 

Documentele necesare a fi prezentate obligatoriu, în copie xerox, conform Ordinul MEC nr. 

324/2005, vor fi depuse la Secretariatul CPPI Bușteni în prima zi a acțiunii de monitorizare-instruire, 

conform programului din ANEXA. 

Neparticiparea la programul de monitorizare-instruire, atrage dupa sine sancțiuni conform 

prevederilor art. 21 din Ordinul MEC nr. 324/2005 și ale art. 16 din Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi 

instalaţii tehnologice industriale. 

Persoanele care desfășoară activități de proiectare, verificare și execuție a lucrărilor aferente 

instalațiilor electrice aparținând SEN vor urma procedura de autorizare prevăzută de Ordinul nr. 11 din 

21 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de 

proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în 

domeniul instalaţiilor electrice, emis de Președintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei.  

Pentru celelalte domenii se face de către Ministerul Economiei prin CPPI in baza Ordinului 

MECMA nr. 364/2010 

PROGRAM DE MONITORIZARE-INSTRUIRE A SPECIALISTILOR ATESTATI “RTE, VP, ETCE ” in 

conformitate cu prevederile Ordinului MEC 324/2005 

A. Participa specialisti atestaţi cu o vechime în raport cu data atestarii de minim 6 luni; 

B. Programul de monitorizare-instruire include: 

 Verificarea activității specialiștilor atestați pe baza documentelor prezentate de fiecare specialist 

atestat, pentru perioada de activitate anterioara; 

 Instruire cu privire la documentele normative și legislative aparute în perioada anterioară; 

 Analiza unor cazuri reprezentative apărute în activitatea specialiștilor; 

 Propuneri, concluzii, recomandări. 
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B.1. Documentele ce trebuie prezentate de fiecare specialist atestat, copii xerox, la secretariatul 

CPPI, în ziua prezentării vor cuprinde obligatoriu următoarele: 

 Copie a REGISTRULUI DE EVIDENȚA, conf, ANEXA 4 la REGULAMENTUL 

aprobat prin Ordinul nr.324/2005 – paginile care cuprind lucrările autorizate 

 Copie a FIȘELOR întocmite conf. ANEXA 5 la REGULAMENTUL aprobat prin 

Ordinul nr.324/2005 pentru lucrarile avizate și care se regăsesc în REGISTRUL DE 

EVIDENȚA 

 Raport privind activitatea desfășurată, cazuistica întâlnită, sugestii și propuneri privind 

activitatea și documente normative necesare. 

 
 

 

                                                                                                                                 

Ziua I-a Ora1000 – 1100 Prezentarea specialiștilor si predarea documentelor de la pct. B.1. 

 Ora 1115 – 1430 Informare-instruire cu privire la documentele normative apărute în 

perioada anterioară 

Prezinta membrii comisiei de autorizare  

 Ora 1430 – 1530 Pauză de masă 

 Ora 1530 – 1730 Prezentare raport de activitate al specialiștilor atestați 

Ziua II-a Ora 830 – 1030 Prezentare raport de activitate al specialiștilor atestați 

 Ora 1030 – 1230 Analiza cazuistică și situații apărute în aplicarea Ordonanței nr.95/1999 și 

Legea nr.440/2002 

Prezintă membrii comisiei de autorizare  

 Ora 1230 – 1430 Concluzii, precizări și propuneri pentru îmbunătățirea activității 

Prezintă membrii comisiei de atestare  

 

C. Participarea specialiștilor la acțiunea de monitorizare și controlul specialiștilor atestați în 

conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI aprobat prin Ordinul MEC nr. 324/2005 se 

oficializează prin Proces-verbal aprobat de conducerea MEC și se confirmă fiecărui participant prin 

ADEVERINȚA emisa de CPPI; 

Taxa de participare la PROGRAMUL DE MONITORIZARE este  de 600 lei pentru fiecare specializare 

şi se va achita cu OP în contul C.P.P.I. Buşteni nr. RO66TREZ52920F331700XXXX, cod fiscal 6884429, 

Trezoreria Buşteni. 

Persoane de legătură: responsabil curs -  Ghită Irinel, tel. 0744.652.976, 

                                                 -  Sătmărean Elena tel. 0722.283.319.  

 

Cazarea se poate asigura:  

a) în Hostel CPPI Vest, categorie 3 stele:  

- în cameră dublă, la tariful de 205 lei/zi/cameră cu mic dejun inclus;  

- în cameră dublă, în regim single, la tariful de 180 lei/zi/cameră cu mic dejun inclus;  

b) în Hostel CPPI Nord, categorie 1 stea:  
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- în cameră dublă, la tariful de 125 lei/zi/cameră cu mic dejun inclus;  

- în cameră dublă, în regim single la tariful de 100 lei/zi/cameră 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.  

 

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

contul CPPI Bușteni RO32TREZ529502201X002400, cod fiscal 25592900, Trezoreria Bușteni,  cu O.P. 

(O.P. se va prezenta la începerea cursului în copie), sau în numerar,  în prima zi de curs.  
 

Cu stimă, 
 
  Director general,                                                             Director economic, 
  Ilie Marian Zamfir                                                             Brutaru Marian   

 

Resposabili curs, 
Ghiță Irinel 

Sătmărean Elena 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data 

LA CURSUL DE MONITORIZARE RTE, VP, ETCE 

organizat la CPPI BUȘTENI în perioada 22 – 23.01.2022 
 

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 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____________________________________ 

 

3. Nume, prenume participant _______________________________________________________ 

Tel. _________________Fax ___________________ E-mail _______________________________ 

având funcția____________________________________ 

 

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

 cazare în Hostel CPPI VEST, categorie 3 stele: 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus -  tarif 205 lei/cameră/noapte □ 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus, în regim single – tarif 180 lei/cameră/noapte □  

 cazare în Hostel CPPI NORD, categorie 1 stea:  

- în cameră dublă cu mic dejun inclus -  tarif 125 lei/cameră/noapte □ 

- în cameră dublă cu mic dejun inclus, în regim single – tarif 100 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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