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MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUȘTENI
  
 

 
 

C.P.P.I. BUȘTENI împreună cu A.P.S.A.-M.D.T.I. vă invită la  

a doua ediţie a simpozionului ştiințific  

„CALITATEA LMDTI1 și ENERGIILE ALTERNATIVE în ROMÂNIA”,  

eveniment dedicat specialiștilor atestați verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți 

tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice 

industriale care va avea loc în perioada 21 - 22.03.2020 la Bușteni la sediul Centrului de Pregătire pentru 

Personalul din Industrie (C.P.P.I.) din strada Paltinului nr. 16. 

 Deschiderea lucrărilor va avea loc în sala Caraiman în data de 21.03.2020 ora 10.00, și va fi realizată 

de către directorul general al C.P.P.I. împreună cu președintele A.P.S.A.-M.D.T.I., manieră prin care se 

dorește promovarea unui model de bună practică în planul bunei colaborări între reprezentanții administrației 

publice centrale și asociațiile profesionale, în spiritul articolului 3, punctul 11 din HG nr. 44/2020, în care 

se exprimă că MEEMA „sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile 

sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul 

informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent”.  

Scopul manifestării este de a reliefa problemele și preocupările pentru domeniul LMDTI și cel al 

energiilor alternative, în ton cu cele europene, preocupări  majore ale specialiștilor verificatori de proiecte, 

responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj 

utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale. Manifestarea va trece în revistă importanța 

cercetării, dezvoltării şi inovaţiei în diversele discipline tangente vieţii de specialist atestat şi va încuraja 

crearea unui centru virtual de excelenţă format din stake-holderii din diverse domenii, persoane interesate 

de viitorul calității LMDTI și de cel al energiilor alternative, centru bazat pe experiența membrilor asociației 

profesionale.  

Rolul primei părți a simpozionului va fi de a identifica nevoile/problemele din domeniul LMDTI și 

din cel al energiilor alternative, urmând ca în partea a doua să se propună soluții destinate îmbunătățirii 

activităților în plan legislativ, al reglementărilor, birocratic, operativ, inovativ, al energiilor alternative și nu 

numai. 

Simpozionul se va încheia cu o sesiune în care participanții sunt rugați să treacă la redactarea  unui 

plan de tip „Să se construiască un plan de acțiune” (Building An Action Plan) care să includă proiectele, 

responsabilitățile, termenele  și eventual un ghid destinat problemelor de tip LMDTI identificate și al 

energiilor alternative. Problemele propuse vor fi rezolvate prin soluții de tip programe de pregătire și 

perfecționare profesională, prin proiecte de acte de reglementare sau prin alte modalități de ieșire din actualul 

impas. 

                                                           
1 lucrări de montaj al dotărilor tehnologice industriale 
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Pentru a crește operativitatea, înscrierea la exprimarea cuvântului se va face pe bază de reguli stabilite 

la începutul lucrărilor împreună cu moderatorul, fiecărei intervenții alocându-i-se maximum cinci minute. 

14.03.2020 este data limită pentru înscriere prin transmiterea prin e-mail officebusteni@cppi.ro  sau 

asociatiaspdti@yahoo.com  a următoarelor materiale: 

- lucrarea/ proiectul/propunerea, 2 pagini A4, font size 12; 

- fotografia autorului/autorilor (scanată/scanate cu rezoluţie 300 dpi);  

- date succinte din biografiile (profesionale) ale autorului/autorilor (5-6 randuri de text); 

- rezumatul lucrării, în maximum jumătate de pagină format A4, font size 12 – ce poate fi prezentat în 

cadrul simpozionului. 

Activități: 

 Acceptul lucrărilor, analizate de o comisie C.P.P.I. – A.P.S.A.-M.D.T.I., va fi comunicat până la data 

de 16.03.2020; 

 Vor fi discutate problemele specialiștilor atestați în LMDTI în scopul identificării soluțiilor 

aferente 21.03.-22.03.2020; 

 Invitați la eveniment vor fi reprezentanți ai MEEMA, MLPDA, MFE, ISCIR, BRML, INSEMEX, 

IGSU, RENAR, ANRE, alte organizații; 

 Scopul întâlnirii semestriale este de a realiza o îmbunătățire continuă a calității în LMDTI și 

actualizarea cunoștințelor din sfera energiilor nepoluante; 

 Discuțiile vor fi directe și se vor concretiza în declarații comune pe 22.03.2020; 

 Lucrările prezentate în cadrul simpozionului și declarațiile comune vor fi publicate pe site-ul C.P.P.I. 

și A.P.S.A.- M.D.T.I., după 23.03.2020; 

 Prânzul de lucru din data de 21.03.2020 și coffee-break-urile pentru întreaga perioadă a desfășurării 

simpozionului sunt asigurate de către C.P.P.I. Bușteni tuturor invitaților; 

 Accesul la lucrările simpozionului se va face numai pe bază de invitație; 

 Taxa de participare la simpozion este de 50 lei/invitat; 

 Pentru cazare sau alte servicii se va apela 0244/320.067 sau 0739.048.709 – recepția C.P.P.I. 

 

Secretariat: 

- C.P.P.I. Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova , tel. 0244-321.034; officebusteni@cppi.ro;  

asociatiaspdti@yahoo.com,  www.cppibusteni.weebly.com; 

https://asociatiaspecialistilordti.weebly.com/  

- Se va asigura înscrierea participanților și informarea acestora; 

- Se vor invita pe căi administrative reprezentanți ai MEEMA, MLPDA, MFE, ISCIR, BRML, 

INSEMEX, IGSU, RENAR, ANRE, alte organizații; 

- Înscrierea se va realiza pe baza completării formularului atașat, formular existent și pe site-urile 

sus-menționate. 
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Formular de înscriere/comandă la simpozionul ştiințific  

„CALITATEA LMDTI și ENERGIILE ALTERNATIVE în ROMÂNIA”, 

organizat la C.P.P.I. Bușteni în perioada 21-22.03.2020 

 
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 simpozion 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 simpozion. Taxa de participare: 50 lei/invitat. 

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 □  

PLATĂ SIMPOZION în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 
PLATĂ 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 simpozion, rezervarea serviciilor de cazare și masă solicitate, emiterea documentelor fiscale, completarea și 
eliberarea diplomelor de participare, completarea tabelelor nominale de evidență a plății și cele prin care se solicită 
acceptul pentru fografiere, filmare, colectare e-mailuri în vederea promovării serviciilor CPPI, precum și pentru 
furnizarea informațiilor privind derularea simpozionului. 
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