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ASOCIAŢIA GENERALĂ A FRIGOTEHNIŞTILOR DIN ROMÂNIA
ROMANIAN GENERAL ASSOCIATION OF REFRIGERATION ENGINEERS

66, Pache Protopopescu, 73232 Bucureşti 2, RO;
tel: +40.21.252.4280/ int 184; tel/fax +40.21.2523964; +40 745013322;

Home page: http://www.agfro.ro

Nr: 836 /05.01.2016

Referitor: Re-Certificare agenţi economici/personal relevant utilizatori de gaze F;
.

Stimaţi agenţi economici utilizatori de gaze fluorurate ca agenţi frigorifici,

Doamnelor, domnilor,

În calitatea noastră de organism de certificare (cf. Ord.Min.Med. 2682/2011) şi centru de instruire (cf.
Ord.Min.Med. 4048/2012) în domeniul utilizării gazelor F ca agenţi frigorifici, ne adresăm dvs., celor
pentru care am desfăşurat în decursul ultimilor ani activitatea de certificare şi instruire profesională sau
calificare, după caz, pentru activităţile ce implică utilizarea gazelor fluorurate (“freoni-gaze F”), care prin
efectul de seră produs contribuie la încălzirea globală.

Vă felicităm pentru maniera în care aţi dat curs obligaţiilor legale, europene, cu aplicare directă şi naţionale
ce vă revin, dvs. numărându-vă printre societăţile certificate şi dispunând totodată de personal relevant
certificat pentru domeniul de referinţă, cel al utilizării gazelor F ca agenţi frigorifici. Putem astfel vorbi de o
reuşită deplină în efortul nostru comun legat de instruire/calificare şi certificare în domeniu.

Având în vedere că certificatele emise de AGFR au o valabilitate de 4 ani, cele eliberate în 2012 expirând în
cursul acestui an, se impune pregătirea şi demararea activităţii de re-certificare.

Pregătirea implică următoarele acţiuni din partea dvs.:
- actualizarea bazei dvs. documentare privind “regulamentele de referinţă”(cf. RC-AGFR), urmare a
abrogării (CE)842/2006, (CE)1494/2007 şi (CE)303/2008, respectiv a intrării în vigoare a (CE)517/2014 şi
a regulamentelor de punere în aplicare a celui din urmă, anume RPA2068/2015 şi RPA2067/2015. Prin
RTE/Directorul Tehnic propriu, vă revine obligaţia însuşirii şi aplicării de către personalul dvs. utilizator
relevant a noilor regulamente în cadrul societăţii dvs.;
- transmiterea către AGFR cel târziu cu 1 (una) lună înaintea expirării certificatului actual a cererii de
re-certificare (cf. model atașat) însoţită de următoarele anexe:

- Declaraţia comună Administrator/Director general şi RTE de menţinere permanentă şi în
deplină stare de funcţionare a dotării tehnice cf. ADT(pct. 9/RC-AGFR);

- Declaraţiile RTE şi ale personalului de execuţie de cunoaştere/aplicare şi ale noilor
regulamente (517/2014, 2068/2015 şi 2067/2015);

- CV-urile reactualizate pe linie profesională şi de formare continuă (eventuale instruiri sau
participări la cursuri, sesiuni de comunicări şi alte evenimente de profil din ţară şi străinătate) ale
personalului relevant (RTE şi de execuţie) pe numele căruia s-au acordat certificatele precedente.
CV-urile personalului de execuţie se contrasemnează de către RTE, iar cel al RTE de către
Administrator sau Director General, după caz;





Cerere re-certificare ca FIRMĂ www.agfr-instruire-certificare.ro

ANTENT FIRMĂ
SC ……………………………………………..............................................................
Adresă: Str. ............................................. Nr. ......... Judeţ/Sector .................................
Localitate: ................................................. C.P. ............................................................
Tel/Fax. ...................................................... E-mail .......................................................
Nr. Reg. Com. ...................................... C.U.I. ..............................................................
Denumire bancă: ……………………. Sucursala: ……………………………..……..
Localitate: …………………… Cod IBAN: …………………………………………..

Nr. ………. / …………………
Către:
ASOCIAŢIA GENERALĂ A FRIGOTEHNIŞTILOR DIN ROMÂNIA – AGFR

CP. 021414, Bucureşti, B-dul. Pache Protopopescu Nr. 66, Sector 2
Secretariat Tehnic (Punct de lucru) – Str. Ispravnicului, Nr. 41, Sector 2, Bucureşti

Ref.: Recertificare FIRMĂ Societate Comercială & Personal utilizator (operator)
conform Regulamentului (CE) 517/2014
În atenţia: Prof. Univ. Dr. Ing. Graţiela-Maria ŢÂRLEA – Preşedinte AGFR

CERERE

Societatea noastră comercială având ca domeniu de activitate principal

.............................................................................................., în conformitate cu

Ordinul Ministerului Mediului Nr. 2682/2011 vă solicităm re-certificarea societatii

noastre conform Regulamentul (CE) Nr. 2067/2015 al Comisiei, art. 9, pentru lucrări

conform art. 2, alin. (1) si (2), respectiv pentru activităţi de verificare scurgeri,

recuperari, instalari, întreţineri, reparaţii - service şi scoatere din funcțiune, precum și

a personalului utilizator angajat propriu:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Responsabil Tehnic cu Execuţia:
D-l. .................................................... conform RC-AGFR pct. 3.3.1.2 a).

Cu mulţumiri, Reprezentant legal
……………………………….



Cerere re-certificare ca PO (Personal utilizator) www.agfr-instruire-certificare.ro

CERERE RE-CERTIFICARE
(pentru utilizator-personal angajat)

Subsemnat(a)ul ……………………………………..…., domiciliat în
…………………......., Str. ................................................ Nr. ....., Bl. ........, Sc. .....,
Et. ....., Ap. …, Sector/Judeţ …………..……….., telefon ……………………..,
solicit certificarea pentru lucrul la instalaţii frigorifice funcţionând cu agenţi
fluoruraţi cu efect de seră sau a celor care descompun stratul de ozon stratosferic.

Menţionez faptul că cunosc şi aplic întocmai prevederile cuprinse în regulamentele
CE 517/2014, 2068/2015, 2067/2015, ale subsidiarelor inca in vigoare ale (CE)
842/2006 (1516/2007, 307/2008) precum si ale (CE) 1005/2009.

Data: Semnatura



Cerere re-certificare ca RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia) www.agfr-instruire-certificare.ro

CERERE RE-CERTIFICARE
(pentru RTE-personal angajat)

Subsemnat(a)ul RTE ………………………………………………., domiciliat în
….…………......., Str. ................................................ Nr. ....., Bl. ........, Sc. ....., Et.
....., Ap. …, Sector/Judet ……………….., telefon …………………….., solicit re-
certificarea ca responsabil tehnic pentru coordonarea operaţiilor specificate în art. 2,
alin. 1, lit. a, b, c, d / (CE 303/2008 în conformitate cu art. 5 / (CE 517/2014), precum
şi conform art. 3.3.1.2. a)/RC-AGFR.

Menţionez faptul că cunosc şi aplic întocmai prevederile cuprinse în regulamentele
CE 517/2014, 2068/2015, 2067/2015, ale subsidiarelor inca in vigoare ale (CE)
842/2006 (1516/2007, 307/2008) precum si ale (CE) 1005/2009.

Data: Semnatura




