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MOTIVAŢIE ŞI RESPONSABILITATE 

După ce Protocolul de la Montreal a dat roade prin reglementarea folosirii CFC-urilor 

conform cu Regulamentul (CE) 2037/2000, respectiv prin interzicerea lor şi a HCFC-

urilor potrivit Regulamentului (CE) 1005/2009, acestea fiind măsuri legislative adoptate 

la nivel european şi care au condus la reducerea sensibilă a diminuării stratului de 

ozon, ajungându-se pe alocuri la refacerea sa, următorul obiectiv de atins este 

reducerea semnificativă a unora dintre acele emisii datorate activităţilor umane care prin 

efectul de seră produs contribuie la încălzirea globală. Acest obiectiv este vizat de 

Protocolul de la Kyoto, materializat la nivel mondial prin intrarea în vigoare a Acordului 

de la Paris în Decembrie 2016, Protocol pe care Uniunea Europeană îl susţine activ de 

la apariţia acestuia, prin punerea în aplicare a unei legislaţii specifice, prevăzându-se, 

printre altele, certificarea utilizatorilor de gaze cu efect de sera (GES), agenţi frigorifici 

care au ajuns să deţină o pondere însemnată în rândul emisiilor ce contribuie la 

deprecierea stratului de ozon şi/sau la încălzirea globală. 

Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România(AGFR) îi revine responsabilitatea 

legală de a elabora, reactualiza şi aplica prezentul Regulament de Certificare(RC-

AGFR). 

 

 

   

1. OBIECT SI DOMENIU 

RC-AGFR are ca obiect certificarea de către AGFR atât a societăţilor comerciale 

utilizatoare de gaze cu efect de sera [executante, deţinătoare şi de comercializare a 

instalaţiilor frigorifice(IF) staţionare şi mobile, după caz, conform prevederilor legale] şi a 

personalului din domeniul tehnicii frigului, funcţionând cu agenţi frigorifici aparţinând 

grupei A1, care contribuie la încălzirea globală şi/sau la deprecierea stratului de ozon. 

Prin IF se înţeleg atât aplicaţiile frigorifice staţionare [(frigorifice propriu-zise, de aer 

condiţionat(A/C) şi pompele de căldură(P/C)], cât şi cele mobile[din dotarea 

camioanelor şi (semi-)remorcilor rutiere, a vagoanelor de cale ferată şi ale 

navelor(fluviale, maritime), precum şi cele de A/C pentru vehicule]. 

Certificarea impune respectarea de către executanţi, deţinători, comercianţi, conform 

prevederilor legale, după caz, persoane fizice şi juridice, a prevederilor  Regulamentelor 

(CE)1516/2007, (CE)307/2008, (CE)1005/2009 şi (UE)517/2014, precum şi a celor de 

punere în aplicare ale celui din urmă menţionat, respectiv a (UE)2015/2068 şi ale 

(UE)2015/2067, acestea 6 (şase) denumite în continuare regulamente de referinţă. 
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Autoritatea Competentă desemnează potrivit legii atât centrele de instruire şi 

evaluare, cât şi organismul de certificare. 

 

 [Detaliere:  

 

 Regulamentul (CE)1516/2007 de stabilire a cerinţelor de verificare standard în vederea 

detectării scurgerilor/verificării etanşeităţii pentru echipamentele staţionare frigorifice, de 

climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze F; 

 Regulamentul (CE)307/2008 de stabilire a cerințelor minime pentru programele de 

formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru 

personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin 

anumite gaze F ; 

 Regulamentul (CE)1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, 

înlocuitor al (CE)2037/2000, abrogat; 

 Regulamentul (UE)517/2014, privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a 

Reg. (CE)842/2006; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE)2015/2068... de stabilire... a formatului etichetelor 

pentru produse şi echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră şi de 

abrogare a (CE)1494/2007; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE)2015/2067... de stabilire... a cerinţelor minime şi 

a condiţiilor pt. recunoaşterea reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de 

căldură, precum şi unităţile de refrigerare ale camioanelor şi remorcilor frigorifice care 

conţin gaze fluorurate cu efect de seră şi în scopul certificării întreprinderilor în ceea ce 

priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de căldură 

care conţin gaze fluorurate cu efect de seră  şi de abrogare a (CE)303/2008] 

 

Regulamentul (UE)2015/2067 leagă certificarea societăţilor comerciale de existenţa în 

cadrul acestora a unui personal de execuţie certificat pregătit şi dotat corespunzător, 

nu şi de cea a personalului de conducere tehnică(Responsabil Tehnic cu Execuţia-

RTE, Director Tehnic) certificat. În cazul acestui din urmă personal, avem de-a face 

deasemenea cu o certificare, atât în sensul prezentului Regulament, cât şi al necesităţii 

de stabilire a unor criterii acolo unde regulamentele de referinţă nu fac referire. Această 

necesitate este dictată de complexitatea sarcinilor RTE, dintre care pot fi amintite: 

-rol unitar integrator, formator şi evaluator intern al propriului personal de execuţie; 

-permanenta ţinere sub supraveghere a respectării cerinţelor regulamentelor de 

referinţă de către respectivul personal;  

-impunerea în cadrul societăţii a unei dotări tehnice corespunzătoare; 
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-tratarea egală a tuturor activităţilor circumscrise tehnicii frigului, luate în ansamblul lor, 

dincolo de cerinţele inevitabil limitate ale regulamentelor de referinţă, rol pe care numai 

o conducere tehnică poate să-l joace; 

-asigurarea relaţiei profesionale şi metodologice pe linie de certificare cu AGFR. 

 

2.   CERTIFICAREA PROVIZORIE (Extrase - valabile pana la 04.07.2011) 

Certificarea provizorie, aplicabilă conform Reg.(CE)303/2008 şi Ord. Ministerului 

Mediului Nr. 756/2011 până la data de  04.07.2011, a reprezentat o perioadă de 

tranziţie care permis continuarea menţinerii în funcţiune şi dezvoltării lanţului frigorific 

din România, cu respectarea prevederilor  specifice de exceptare din cadrul 

regulamentelor de referinţă, până la întrunirea condiţiilor de trecere la certificarea 

definitivă/propriu-zisă.  

Pentru a se evita orice eventuală confuzie, se menţin în continuare postate pe site din 

certificarea provizorie numai părţi din articolele din Cap. 2 la care se fac trimiteri din 

Cap. 3 privind Certificarea, respectiv cele de mai jos:  

……………………………………………………………………………………………………… 

2.4.1.2.  Certificarea provizorie a personalului societăţilor comerciale 

           a). Se certifică provizoriu cu titlul de Responsabil Tehnic cu Execuţia (Director 

Tehnic) sau Responsabil Tehnic cu Execuţia (Proiectant), după caz, personalul de 

conducere tehnică şi care îndeplineşte următoarele condiţii : 

……………………………………………………………………………………………………… 

 are o vechime în coordonarea directă şi nemijlocită a execuţiei lucrărilor de 

construcţii-montaj IF de cel puţin 5 ani, la cel puţin 10 instalaţii  IF funcţionând cu 

orice agenţi, recepţionate şi predate către beneficiari ; 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

b). Se certifică provizoriu ca Personal Operator Categoria I pentru lucrul la IF 

funcţionând cu agenţi fluoruraţi cu efect de seră, personalul de execuţie care 

montează (demontează), probează, umple (goleşte) cu (de) agent frigorific, pune 

(scoate) în (din) funcţiune, asigură intervenţii-service şi efectuează reparaţii la IF  

şi care îndeplineşte următoarele condiţii : 

 are o vechime în domeniul instalaţiilor frigorifice funcţionând cu AF din grupa A1 

de cel puţin 3 ani. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. CERTIFICAREA DEFINITIVĂ. BAZELE ACESTEIA 
 
Certificarea definitivă este cea propriu-zisă, numită în continuare «CERTIFICARE». 
Bazele acesteia sunt :  

- publicarea în Monitorul Oficial Nr. 836/25.11.2011 a Ordinulului Ministrului (OM) 

Mediului şi Pădurilor Nr. 2682/09.11.2011, „privind... desemnarea Asociaţiei Generale a 

Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului... şi a operatorilor 

economici...” pentru  activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 303/2008 şi pentru activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 

307/2008. Trimiteri la (CE)303/2008 se înţeleg a fi la Regulamentul (UE)2015/2067; 

- regulamentele europene de referinţă enumerate la „1. OBIECT ŞI DOMENIU” de mai 

sus; 

- prezentul Regulament (RC-AGFR) în forma sa  actualizată. 

 

3.1. CERTIFICAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ŞI A PERSONALULUI. 

VALABILITATE. PROCEDURA DE SANCŢIONARE: AVERTIZARE, 

SUSPENDARE, ANULARE ŞI RETRAGERE. ORGANISME DE VERIFICARE 

Se certifică întreprinderile a căror activitate cade sub incidenţa regulamentelor 

de referinţă, respectiv:  

- societăţile comerciale de execuţie (montaj, punere/scoatere în/din 

funcţiune, intervenţii-service, reparaţii etc.) instalaţii frigorifice, de A/C şi 

P/C,  instalaţii denumite pe scurt  “Instalaţii Frigorifice” (IF), funcţionând cu 

gaze F, staţionare şi/sau mobile;  

- personalul de conducere tehnică şi de execuţie angajat al acestora. 

Notă: Potrivit Reg. (UE) 2015/2067, începând cu data de 01.01.2016, personalul 

care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din acest regulament, să fie 

instruit, evaluat şi certificat, sau calificat şi certificat, specific pentru aceste activităţi, 

respectiv pentru : 

(a) detectare scurgeri (pierderi de  GES datorate unor neetanşeităţi) 

(b) recuperare (de  GES ) ; 

(c) instalare (IF) ; 

(d) întreţinere, reparaţii, service ; 

(e) scoatere din funcţiune. 

- persoanele fizice autorizate (PFA) fără personal angajat implicate în 

execuţia IF limitat, numai pentru lucrări de categoriile III(lit. b de mai sus) 

şi/sau IV(lit. a de mai sus), cf. 3.3.1.3. de mai jos. 
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3.1.2. Certificarea dovedeşte îndeplinirea de către executanţi, ca societăţi şi personal 

angajat sau independent (PFA), a  cerinţelor regulamentelor de referinţă. 

3.1.3. Certificatele sunt valabile 4 ani de la emitere, sau până la suspendare/retragere/ 

/anulare(prin înştiinţare poştală, telefax sau e-mail) înainte de această dată. 

 

3.1.4. AVERTIZARE 

În situaţia în care sunt semnalate deficienţe ale titularului de certificat legate de 

cerinţele regulamentelor de referinţă, AGFR emite către acel titular un 

avertisment (fax şi/sau e-mail) conţinând o listă a deficienţelor şi un termen de 

conformare integrală în 30 zile calendaristice de la data emiterii avertismentului, 

fără vreo consecinţă pentru respectivul titular în această perioadă.  

 

3.1.5. SUSPENDARE 

În situaţia în care termenul de conformare expiră fără remedierea integrală a 

deficienţelor semnalate, AGFR suspendă certificarea. Până la remediere, titularul 

nu mai are dreptul să execute operaţiile precizate în certificat sau să facă uz de 

certificare, inclusiv în cadrul materialelor sale promoţionale. Notificarea de 

suspendare, transmisă prin poştă, fax sau e-mail, precizează un termen de 

remediere rezonabil, convenit în prealabil telefonic cu titularul certificatului, dar 

nu mai mare de 30 zile calendaristice de la data anunţării suspendării. În urma 

remedierii constatate, AGFR va anula suspendarea prin notificare transmisă prin 

poştă, fax sau e-mail.  

 

3.1.6. ANULARE ŞI RETRAGERE 

În cazul în care titularul nu remediază integral deficienţele la termenul precizat în 

notificarea de suspendare, AGFR emite prin poştă, fax sau e-mail decizia de 

anulare a certificării şi de retragere a certificatului, comunicând totodată măsura 

luată autorităţii competente. Certificatul se restituie deîndată emitentului.  

 

3.1.7. ORGANISME DE VERIFICARE, CONTROL ŞI SANCŢIONARE(DUPĂ CAZ) 

Verificarea existenţei certificatelor eliberate de către AGFR şi a respectării în 

teren a cerinţelor minime de dotare tehnică, se face în caz de (auto-)sesizare de 

către autorităţile abilitate (Autoritatea Competentă, Garda de Mediu), potrivit legii. 

Pe lângă sancţiunile  aplicate în cazul constatării contravenţiilor, organele 

abilitate pot solicita AGFR iniţierea  procedurii de sancţionare a unui titular 

de certificat, cf. 3.1.4., 3.1.5. şi 3.1.6 de mai sus. AGFR, ca organism de 

certificare, este în măsură să decidă din proprie iniţiativă avertizarea,  
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suspendarea, respectiv anularea şi retragerea certificatelor, după caz, în situaţia 

în care se constată nerespectarea condiţiilor în baza cărora respectivele 

certificate au fost eliberate. 

 

3.2. MOD DE LUCRU. COMPONENŢA DOSARULUI SOLICITANŢILOR      
CERTIFICĂRII 
 

3.2.1. Procesul de certificare este iniţiat prin cererea adresată AGFR de către solicitant 

[societate comercială si/sau personal de execuţie (angajat, PFA sau individual)] 

în acest scop. 

 

 Certificarea societăţilor comerciale de execuţie şi a personalului relevant pe 

linie de execuţie al acestora 

3.2.2. Aceasta se face la cererea de certificare întocmită de societăţile comerciale sau 

PFA şi care va purta număr de înregistrare – ieşire, dată, semnătură manager şi 

ştampilă. Cererea va fi insoţită de următoarele  anexe : 

 declaraţia pe proprie răspundere a managerului, potrivit căreia : 

o reprezintă şi angajează legal societatea ; 

o datele societăţii conţinute în antetul cererii (Nr. Reg. Com. şi C.U.I., 

legături bancare, adresă sediu, alte date de contact-tel., fax, e-mail etc.) 

sunt de actualitate ; 

o copiile xerox anexate, inscripţionate „‟Conform cu originalul‟‟, semnate şi 

ştampilate fiecare în parte pentru conformitate, sunt identice cu 

documentele originale (acestea din urmă nu se trimit la AGFR) ; 

o originalele după care s-au executat  xero-copiile nu reprezintă falsuri ;  

o societatea este dotată tehnic corespunzător, cel puţin în conformitate cu 

Anexa de Dotare Tehnică (ADT, cf. Cap. 9/RC-AGFR), pentru 

satisfacerea exigenţelor regulamentelor de referinţă, după caz ; 

o personalul relevant (de conducere tehnică, de execuţie) cunoaşte şi aplică 

întocmai prevederile cuprinse în regulamentele de referinţă ; 

o în cazul societăţilor de tip RRR(recuperare, revalorificare, refolosire) 

tehnologiile folosite previn scurgeri de gaze F în mediul înconjurător 

 lista cu personalul de execuţie şi de conducere tehnică pentru care se solicită 

certificarea, însoţită de copiile xerox ale următoarelor documente : 

o contract de muncă pe perioadă nedeterminată ; 

o atestate profesionale (diplomă şcoală profesională, şcoală de maiştri, de 

tehnicieni, cursuri de formare profesională de profil, diplomă de inginer, 

după caz, toate din domeniile frigotehnic, al instalaţiilor, al automatizărilor,  
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cel mecano-electric sau politehnic(cu materii circumscrise frigotehniei, 

precum cursuri de termotehnică, transfer de căldură, mecanica fluidelor, 

compresoare, maşini electrice etc.), iar în cazul personalului de execuţie 

cu accent pus pe IF funcţionând cu AF din grupa A1) ; 

o extrase relevante din Carnetele de Muncă sau adeverinţe de la locul de 

muncă + CV-uri de formare profesională şi activitate, în cazul personalului 

de execuţie cu accent pe IF funcţionând cu AF din grupa A1 ; 

o cereri individuale de certificare din partea personalului de conducere 

tehnică şi de execuţie, adresate AGFR, în original. Aceste cereri vor  

conţine, pe lângă datele de domiciliu/contact, declaraţia pe proprie 

răspundere a fiecărui solicitant privind cunoaşterea şi aplicarea întocmai a  

prevederilor cuprinse în regulamentele de referinţă. La cerere se ataşează 

copia unui act de identitate (BI, CI, paşaport) valabil; 

o pentru persoanele fără calificare formală care să fi cuprins distinct şi 

dovedit materia GES copia certificatului de absolvire obţinut în urma 

instruirii şi examinării într-un centru de instruire şi evaluare desemnat în 

baza OM Mediului şi Pădurilor Nr. 4048/2012; 

 

 fişa-formular în alb de intervenţie la aplicaţii de IF (după caz: montaj, reparaţii, 

service, completări/recuperări GES etc.) la aplicaţii conţinând GES , din care să 

reiasă data/ora de  începere, respectiv de finalizare  a intervenţiei, numele şi 

categoria de certificare a operatorilor implicaţi, descrierea operaţiilor executate, 

cu precizarea denumirii, tipului şi cantităţii de AF încărcat sau recuperat, a seriei 

şi anului de fabricaţie ale aplicaţiei la care se intervine, nr. înmatriculare auto de 

intervenţie cu indicarea nr. km parcurşi etc. 

 

 Certificarea persoanelor individuale de conducere tehnică (RTE) 

3.2.3. În cazul solicitanţilor-persoane individuale de conducere tehnică, cererea 

conţinând datele de identitate şi de domiciliu/contact, în care totodată se declară 

pe proprie răspundere că copiile anexate sunt conforme cu originalele, care la 

rândul lor nu reprezintă falsuri, va fi însoţită în copie sau în original, după caz, de 

următoarele documente : 

 copie BI/CI ; diplomă de inginer, din domeniul frigotehnic, al instalaţiilor, al 

automatizărilor, cel, mecano-electric sau politehnic (cu materii circumscrise 

frigotehniei, precum cursuri de termotehnică, transfer de căldură, mecanica 

fluidelor, compresoare, maşini electrice etc.); 

 extrase relevante din Carnete de Muncă (copii) şi adeverinţe 
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angajatori/beneficiari + CV-uri de formare profesională şi activitate de 

conducere/coordonare execuţie lucrări, cu accent pe IF funcţionând cu AF din 

grupa A1-copii, spre a se face dovada experienţei profesionale şi a vechimii 

minime în activitate precizate anterior la 2.4.1.2. a). sau, în cazul nerespectării 

vechimii minime (la început de carieră), copia legalizată a certificatului de 

absolvire obţinut în urma instruirii şi examinării fie şi numai teoretice într-un 

centru de instruire şi evaluare desemnat în baza OM Mediului şi Pădurilor        

Nr. 4048/2012; 

 declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind cunoaşterea şi aplicarea 

întocmai a prevederilor cuprinse în regulamentele de referinţă. 

 

 Certificarea persoanelor individuale de execuţie 

3.2.4. În cazul solicitanţilor - persoane individuale de execuţie, cererea conţinând 

datele de identitate şi de domiciliu/contact, în care totodată se declară pe proprie 

răspundere că copiile anexate sunt conforme cu originalele, care la rândul lor nu  

reprezintă falsuri, va fi insoţită în copie sau în original, după caz, de următoarele 

documente : 

 copie BI/CI ; 

 atestate profesionale (diplomă şcoală profesională, şcoală de maiştrii, de 

tehnicieni, cursuri de formare profesională de profil, cu accent pus pe IF 

funcţionând cu AF din grupa A1) - copii ; 

 extrase relevante Carnete de Muncă (copii) şi/sau adeverinţe 

angajatori/beneficiari + CV-uri de formare profesională şi activitate, cu accent pe 

IF funcţionând cu AF din grupa A1-copii, spre a se face dovada experienţei 

profesionale şi a vechimii minime în activitate  precizate la 2.4.1.2.b). ; 

 declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind cunoaşterea şi aplicarea 

întocmai a prevederilor cuprinse în regulamentele de referinţă ; 

 în cazul persoanelor fără calificare formală, dar cu experienţă profesională şi 

vechime în activitate cf. 2.4.1.2.b)., se va prezenta copia legalizată a  

certificatului de absolvire obţinut în urma instruirii şi examinării într-un centru de 

instruire şi evaluare desemnat în baza OM Mediului şi Pădurilor Nr. 4048/2012. 

 

Suplimentar pentru PFA : 

 declaraţie pe proprie răspundere a PFA potrivit căreia datele conţinute în antetul 

cererii (Nr. Reg. Com. şi C.U.I., legături bancare, adresă sediu, alte date de 

contact-tel., fax, e-mail etc.) sunt de actualitate; 
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3.3. CONDIŢII DE ACORDARE A CERTIFICĂRII 
3.3.1. CERTIFICAREA EXECUTANŢILOR 
3.3.1.1. CERTIFICAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE UTILIZATOARE (DE 
EXECUŢIE) 
Pentru a fi certificabilă, o societate comercială trebuie să dispună de personal de 

conducere tehnică şi de execuţie certificat în număr suficient, astfel încât fiecare 

activitate precizată în Reg. (UE)2015/2067 şi contractată de respectiva societate cu un 

beneficiar dat, să se realizeze cu personal propriu certificat corespunzător, pe toată 

durata desfăşurării acelei activităţi. Numărul minim de personal de execuţie care să 

permită certificarea societăţii este de doi operatori la o lucrare, dintre care cel puţin 

1(unul) certificat pentru categoria corespunzătoare activităţilor menţionate în 

Regulamentul de mai sus, respectiv pentru toate operaţiile de executat conform Art. 2, 

alin. (1) şi (2), din Regulamentul (UE) 2015/2067. Angajatorul/Administratorul societăţii 

poate fi una dintre aceste două persoane. 

 

3.3.1.2. CERTIFICAREA PERSONALULUI SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DE 

EXECUŢIE. CATEGORII DE CERTIFICARE 

3.3.1.2.a). Se certifică odată cu respectiva societate cu titlul de Responsabil 

Tehnic cu Execuţia (Director Tehnic) personalul de conducere care îndeplineşte 

următoarele condiţii: 

 îndeplineşte condiţiile de vechime şi experienţă profesională precizate la 

2.4.1.2.a). ; 

 în lipsa examenului de diplomă de inginer absolvit în domeniul frigotehnic, 

posedă totuşi o diplomă de inginer din domeniul instalaţiilor, al 

automatizărilor, cel mecano-electric sau politehnic (cu materii tangente 

frigotehniei, precum cursuri de termotehnică, transfer de căldură, mecanica 

fluidelor, compresoare, maşini electrice etc.) şi reuşeşte la examinarea 

teoretică după absolvirea unui curs de instruire pentru cunoaşterea şi 

aplicarea întocmai a cerinţelor regulamentelor de referinţă sau posedă un 

atestat corespunzător emis de un organism de certificare al unui alt stat 

membru UE, aplicându-se astfel principiul recunoaşterii reciproce, în 

conformitate cu art.10/(UE)2015/2067, respectiv art. 5/(CE) 307/2008. 

Derogare: în măsura în care o societate execută lucrări în diverse locaţii în manieră 

succesivă şi nu în paralel, dispunând totodată de numai 1(una) persoană fizică angajată 

şi certificată conform Art. 2, alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE)2015/2067, iar  
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Administratorul sau Angajatorul societăţii este şi lucrător, ca absolvent cu diplomă al 

unei instituţii de învăţământ teoretic sau profesional tehnic-nivel mediu(cel puţin) şi fie 

face dovada reuşitei la examinarea teoretică şi practică în cadrul unui Centru de 

instruire şi evaluare desemnat în baza OM Mediului Nr. 4048/2012, fie este posesorul 

unui certificat emis de un organism de certificare al unui alt stat membru UE, în 

societate activând astfel doar 2(două) persoane de execuţie, atunci conducerea tehnică 

este asigurată de respectivul Administrator-Angajator, care va deţine şi funcţia de 

Responsabil Tehnic cu Execuţia-RTE.  

 

3.3.1.2.b). Se certifică cu titlul de Personal de execuţie pentru lucrul la IF 

funcţionând cu GES  personalul care îndeplineşte următoarele condiţii : 

 execută operaţiile enumerate, respectiv îndeplineşte condiţiile de vechime şi 

experienţă profesională  precizate la 2.4.1.2.b). şi este absolvent al unui curs de  

formare profesională/calificare-nivel mediu pentru domeniul frigului şi aerului 

condiţionat, curs în cadrul căruia are loc instruirea teoretică şi practică finalizată 

cu reuşita la examinarea teoretică şi practică în conformitate cu cerinţele minime 

precizate în anexa la Reg. (UE)2015/2067 şi Reg. (CE)307/2008 sau, în absenţa 

absolvirii formale a unui asemenea curs de calificare, face dovada reuşitei la 

examinarea teoretică şi practică prin prezentarea copiei vizate 

(semnate/ştampilate) pentru conformitate a certificatului de absolvire obţinut în 

urma instruirii şi examinării într-un centru de instruire şi evaluare desemnat în 

baza OM Mediului şi Pădurilor Nr. 4048/2012* sau posedă un atestat 

corespunzător emis de un organism de certificare al unui alt stat membru, 

aplicându-se astfel principiul recunoaşterii reciproce, în conformitate cu art. 

10/(UE) 2015/2067, respectiv art. 5/(CE) 307/2008. 

[* Având în vedere faptul că instruirea specifică desfăşurată într-un centru de instruire 

desemnat în baza OM Mediului şi Pădurilor Nr. 4048/2012 nu constituie formare 

profesională, respectiva instruire nu poate ţine loc de calificare, având numai un 

caracter de perfecţionare şi, prin urmare, cu adresabilitate exclusiv către persoane 

calificate fie formal, dar cu materia conţinută în regulamentele de referinţă 

necuprinsă în progama de calificare, fie informal (la locul de muncă) şi având 

vechime minimă în activitate conform art. 2.4.1.2.b). anterior instruirii] 

 

Categorii de certificare a personalului  
Încadrarea într-una din categoriile I, II, III, IV precizate la art. 3/Reg. (UE)2015/2067 
pentru personalul de execuţie, se face în temeiul prezentului Regulament RC-AGFR 
pe baza cumulării condiţiei de vechime în activitate cu gradul de reuşită la  
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examinarea teoretică şi practică efectuată într-un centru de instruire desemnat, cu 
sau fără instruire prealabilă, astfel: 
 
- la peste 3 ani experienţă de operare cu GES şi peste 80% răspunsuri corecte la 

proba teoretică se acordă Categoria I (pt. activităţi de detectare scurgeri, 
recuperare AF- GES , instalare, întreţinere-reparaţii-service, scoatere din 
funcţiune); 

 
- la peste 2 ani experienţă practică de operare cu GES şi peste 70% răspunsuri 

corecte la proba teoretică se acordă Categoria II [pt. activităţi ca cele de categ. I, 
dar la sisteme conţinând sub 3(6 la ermetice) kg GES ]; 

 
- la peste 1 an experienţă practică de operare cu GES şi intre 60%- 70% 

răspunsuri corecte la proba teoretică se acordă Categoriile III(recuperare din 
sisteme conţinând sub 3kg AF GES ) şi IV(detectare scurgeri indiferent de 
cantitatea de AF GES  din sisteme) intre 50%- 60%; 

 
- în fiecare din cazurile de mai sus se cere deasemenea îndeplinit rezultatul 

admiterii ca urmare a notarii la proba practică. 
 
Excepţie: Persoanele calificate formal în meseria de „Frigotehnist”, care fac dovada că 
materia GES în înţelesul regulamentelor de referinţă a fost cuprinsă în curricula de 
formare profesională, se certifică la Categoria I fără îndeplinirea condiţiilor cumulate de 
mai sus. 

 

 

3.3.1.3. CERTIFICAREA PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE (PFA) 

Din raţiuni ce ţin de respectarea legislaţiei privind protecţia muncii, a prevenirii 

incendiilor, a protecţiei mediului etc., în scopul evitării concurenţei facile şi al promovării  

celei echitabile, persoana fizică autorizată poate fi certificată numai pentru operaţii 

executabile independent şi individual, respectiv de una singură, fără aportul unei a doua 

persoane (fizice sau juridice), indiferent de natura relaţiei dintre respectiva persoană 

fizică autorizată şi acea a doua persoană. Plecând de la condiţionările de mai sus, PFA 

poate fi certificată cel mult ca operator de categoria III şi/sau IV (recuperare şi/sau 

detectare scăpări). 

Se certifică cu titlul de PFA pentru lucrul la IF funcţionând cu GES  pentru 

categoriile III şi/sau IV  persoana care îndeplineşte condiţiile precizate la 3.3.1.2.b). 

Separat de certificarea ca PFA, restricţionată la operaţii de categoriile III şi IV, 

respectiva persoană fizică poate fi certificată pentru operaţiile pentru care fie a fost 

calificată formal, fie pentru cele la care a fost declarată admisă în urma susţinerii  
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examenului teoretic şi practic după absolvirea unui curs de instruire în cadrul unui 

centru de instruire şi evaluare desemnat în baza OM Mediului şi Pădurilor                   

Nr. 4048/2012, adică inclusiv la o categorie superioară, care însă nu este utilizabilă de 

către aceeaşi persoană ca PFA, ci doar ca utilizator/executant angajat al unei societăţi 

certificate. 

Prin urmare, solicitantul PFA/persoană fizică poate primi atât certificat restricţionat ca  

PFA(albastru), cât şi certificat nerestricţionat(roz-violet), în limita competenţelor fie 

dobândite prin calificare, fie dovedite în urma instruirii şi examinării teoretice şi practice 

în cadrul unui centru de instruire şi evaluare desemnat în baza OM Mediului şi Pădurilor 

Nr. 4048/2012. Cele două certificate nu sunt identice: pentru PFA ca persoană juridică 

certificatul va fi valabil pentru activităţile de Categoriile III şi/sau IV, iar ca personal de 

execuţie certificatul va fi valabil numai în calitate de angajat al unei societăţi comerciale 

certificate/certificabile la rândul său în condiţiile prezentului Regulament, pentru 

operaţiile în care este calificat sau pentru care a fost declarat admis în urma susţinerii 

examinării teoretice şi practice în cadrul unui Centru de instruire şi evaluare desemnat 

ca atare în baza OM Mediului şi Pădurilor Nr. 4048/2012. 

Explicaţie 

Asocierile de PFA în vederea realizării unui obiectiv nu sunt certificabile în baza 

prezentului Regulament, deoarece : 

- durata unei asocieri este limitată la durata de execuţie a lucrării în scopul contractării 

căreia s-a constituit asocierea, în timp ce valabilitatea certificatelor emise de AGFR este 

de 4 ani ; 

- într-o asemenea asociere un singur partener va contracta lucrarea, el dobândind astfel 

un ascendent asupra celorlalţi parteneri ; 

- partenerii fiind de valori inevitabil diferite, se vor naşte relaţii de subordonare ; 

- se ajunge la situaţia potrivit căreia independenţa individuală declarată a fiecărei PFA 

devine formală, ajungându-se astfel la forme de independenţă aparentă şi de angajare 

mascată ; 

- prin asemenea asocieri se eludează plata contribuţiilor sociale angajat/angajator, a 

altor taxe şi impozite, menţinându-se în piaţă jucători favorizaţi nelegitim, mai ieftini, 

care afectează egalitatea în şanse între ofertanţi şi contribuie la împiedicarea formării  

unor preţuri rezonabile, specifice concurenţei echitabile, care să susţină financiar 

rigorile de execuţie impuse inclusiv de regulamentele de referinţă. 

Precizare 

În măsura în care o PFA are personal angajat, acesteia i se vor aplica întocmai 

prevederile din prezentul RC-AGFR referitoare la societăţile comerciale de  
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execuţie). Într-o asemenea situaţie o PFA poate fi certificată şi la categoriile 

superioare II sau I, după caz. 

 

3.3.1.4. CERTIFICAREA PERSOANELOR FIZICE CA SOLICITANŢI INDIVIDUALI 

Cererile unor asemenea persoane vor avea anexate atât documentele precizate la 

3.2.4. şi 3.2.5.(mai puţin cele privitoare la PFA), cât şi pe cele de dovedire a experienţei 

profesionale şi a vechimii în muncă în conformitate cu cerinţele precizate la 2.4.1.2.a). 

şi b). 

  

3.3.2.   CERTIFICAREA DEŢINĂTORILOR 

 

NOTĂ: Această procedură este deja pregătită şi va fi prezentată deîndată ce va 

deveni o cerinţă legală. 

 

3.3.3. CERTIFICAREA SOCIETĂŢILOR CARE COMERCIALIZEAZĂ GAZE F ŞI/SAU  

          INSTALAŢII  DE  IF ŞI A/C UTILIZÂND GES. 

 

NOTĂ: Această procedură este deja pregătită şi va fi prezentată deîndată ce va 

deveni o cerinţă legală. 

 

3.4.   VALABILITATEA CERTIFICĂRII 

Certificatele emise de AGFR în baza prezentului regulament sunt valabile 4 ani de la 

emitere sau până la revocare înaintea expirării perioadei de valabilitate. 

 

3.4.1. Societăţi de execuţie  cu personal de conducere tehnică 

Certificarea este valabilă pe durata menţinerii în vigoare a contractelor de muncă pe 

perioadă nedeterminată cu cel puţin 1(un) Director Tehnic certificat, respectiv cu 

personalul de execuţie corespunzător numeric şi ca pregătire. 

Încetarea raporturilor de muncă cu RTE, respectiv cu personalul de execuţie, se anunţă 

la AGFR atât de către societate, cât şi de către personalul de conducere tehnică şi de 

execuţie, pe baza cărora s-a acordat certificarea societăţii, în cel mult 30 de zile de la 

producerea unui asemenea eveniment. 

3.4.1.1. Personal de conducere tehnică 

Excepţie privind valabilitatea certificatului pentru această categorie de personal: 

pentru absolvenţii de facultate de profil IF, cu materii absolvite şi examen de diplomă în 

domeniul IF, certificatul se emite pe termen nelimitat. 
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3.5.  TIPURI DE CERTIFICATE. PĂSTRAREA ŞI CIRCULAŢIA CERTIFICATELOR 
ELIBERATE. SUPORTAREA TAXĂRII ŞI FLUCTUAŢIA DE PERSONAL 
3.5.1.  Tipuri de certificate 
Acestea sunt de 3 feluri: 

 Certificat albastru, care se eliberează societăţilor comerciale şi PFA de 
execuţie, care are precizat nominal Directorul Tehnic (RTE) sau Administratorul 
societăţii; 

 Certificat rosu, pentru personalul utilizator(de execuţie); 
 Certificat galben, pentru absolvenţii de facultate de profil IF, cu materii absolvite 

şi examen de diplomă în domeniul IF. Acest certificat se eliberează nominal, cu 
titlu personal, ca Director Tehnic/RTE cu valabilitate nelimitată, dar numai în 
măsura în care un asemenea certificat este solicitat. 

 

3.5.2.  Păstrare, circulaţie şi suportare taxare. Fluctuaţia de personal 

Certificatele eliberate societăţilor comerciale precum şi personalului angajat al acestora, 

relevant sub aspectul aplicării regulamentelor de referinţă, se păstrează la sediul 

respectivelor societăţi, acestea urmând să suporte taxele de certificare. 

Personalul relevant (de conducere tehnică şi utilizare-execuţie) aflat în teren, va fi în 

posesia a câte unei copii vizate cu dată şi nr. ieşire în original pentru conformitate de 

către managerul societăţii, a fiecăruia dintre următoarele 2 (două) certificate, spre a 

putea fi prezentate reprezentanţilor Gărzii de Mediu la cerere: 

a). certificat Societate/Director Tehnic, la care se adnotează pe verso nr. şi data 

contractului de muncă încheiat de Societate cu Directorul Tehnic ; 

b). certificat  personal de execuţie, la care se adnotează pe verso nr. şi data contractului 

de muncă încheiat de Societate cu acest personal ; 

La părăsirea Societăţii de către Responsabilul Tehnic cu Execuţia (Director Tehnic), 

managerul va restitui în termen de 30 de zile calendaristice emitentului (AGFR) 

originalul certificatului de societate, împreună cu cererea de re-evaluare şi re-certificare. 

Originalele certificatelor personalului de execuţie care părăseşte societatea se remit 

acestui personal în schimbul restituirii de către acest personal a copiilor vizate pt.  

conformitate ale certificatelor precizate mai sus [a)., b).], precum şi a c/val certificatului, 

în măsura în care în contractul de muncă sau prin act adiţional la acesta s-a prevăzut 

acest lucru. Aceste copii se arhivează la societate, spre a se putea dovedi ulterior 

execuţia lucrărilor cu personal certificat.  

Societatea va informa AGFR cu privire la fluctuaţia a personalului de conducere tehnică 

şi execuţie relevant. 
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3.5.3. VALABILITATEA IMPLICITĂ A CERTIFICĂRII PT. REG.  (CE)1005/2009 

Certificatele eliberate în baza prevederilor prezentului Regulament RC-AGFR, atestă că 

titularii acestor certificate îndeplinesc implicit rigorile impuse de Regulamentul 

(CE)1005/2009 cu privire la IF şi substanţele implicate în funcţionarea acestor instalaţii. 

 

4. REGISTRE ŞI DOCUMENTE ARHIVATE DE CĂTRE AGFR 

Documentele care fac dovada obiectivă a respectării procesului de certificare, cu 

respectarea standardelor de referinţă în domeniu, sunt: 

 Registre de înregistrare a cererilor de certificare, de consemnare a 

soluţionării respectivelor cereri şi de emitere a certificatelor; 

 Adrese de transmitere, de avertizare, de suspendare, respectiv de anulare şi 

retragere (după caz) cu privire la certificatele emise; 

 Arhiva alcătuită din cererile de certificare, cu anexe, din partea executanţilor, 

a copiilor certificatelor emise, ordonată în succesiunea eliberărilor acestora. 

 

5. TARIFE 

Tarifele practicate pentru certificare se stabilesc prin decizii ale Consiliului Director al 

AGFR. În prezent AGFR practică tarife precum cele de mai jos:  

5.1. Pentru certificarea personalului tehnic de conducere ca solicitant individual, 

taxa este de 

                        50,00 EURO (echivalent RON curs BNR din data intrării în 

contul AGFR a c/val în RON a facturii proforma în EURO emise în prealabil de 

către AGFR, net, TVA neinclus) / persoană; 

5.2. Pentru certificarea personalului de execuţie angajat sau solicitant individual, 

taxa este de 

                        50,00 EURO (echivalent RON curs BNR din data intrării în 

contul AGFR a c/val în RON a facturii proforma în EURO emise în prealabil de 

către AGFR, net, TVA neinclus) / persoană. 

5.3. Pentru certificarea societăţilor de execuţie împreună cu personalul propriu de 

conducere tehnică, taxa este de 

                      300,00 EURO (echivalent RON curs BNR din data intrării în 

contul AGFR a c/val în RON a facturii proforma în EURO emise în prealabil de 

către AGFR, net, TVA neinclus) / persoană-societate. La solicitarea unui certificat 

galben-auriu, nominal şi personal pt. RTE, se percepe o taxă suplimentară de 

50,00 EURO (echivalent RON curs BNR din data intrării în contul AGFR a c/val în  
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RON a facturii proforma în EURO emise în prealabil de către AGFR, net, TVA 

neinclus) 

5.4. Pentru certificarea PFA de execuţie fără personal utilizator angajat în afară de 

PFA însăşi, taxa este de 

                      300,00 EURO (echivalent RON curs BNR din data intrării în 

contul AGFR a c/val în RON a facturii proforma în EURO emise în prealabil de 

către AGFR, net, TVA neinclus) / PFA, iar în situaţia în care se solicită şi 

eliberarea unui certificat ca personal angajat, acesta se taxează cu 50,00 EURO ca 

mai sus. 

 

Precizări tarifare privitoare la deţinătorii de certificate anterioare, respectiv la taxele de 

reactualizare, inclusiv după suspendare: 

- pentru recertificarea executanţilor, societăţi cu mentinerea RTE, certificate anterior, 

tariful este de 200 EURO; 

- pentru recertificarea executanţilor, societăţi cu RTE nou angajat tariful este de 300 

EURO; 

- pentru recertificarea personalului de executie vechi/nou, tariful este de 50 EURO; 

- tarifele de mai sus se aplică diminuat cu 50% în cazul reactualizării certificatelor la 

ridicarea suspendării. La acestea se adaugă eventualele cheltuieli legate de deplasare 

şi activităţile de la faţa locului ale personalului constatator al AGFR, în vederea evaluării 

înlăturării deficienţelor ce au condus la măsura de suspendare a unui certificat dat. 

Preturile de mai sus nu contin TVA 

 

6. MOD DE PLATĂ 

La primirea cererii de certificare, AGFR emite factura proforma în EURO, pe care 

solicitantul o achită în Lei la cursul BNR din ziua emiterii în contul indicat în respectiva 

factură. După intrarea în cont a sumei datorate AGFR, aceasta emite către solicitant 

factura fiscală aferentă, dimpreună cu înştiinţarea că certificarea a demarat şi că 

solicitantul îşi poate continua nestingherit activitatea până la comunicarea rezultatului 

evaluării în vederea certificării(acordare certificare sau respingere cerere certificare, 

după caz).  

 

7. INTRAREA ÎN VIGOARE 
Prezentul Regulament (RC-AGFR) intră în vigoare la data postării sale integrale pe site-
ul AGFR(www.agfro.ro). 
 
 
 

http://www.agfro.ro/
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8. ALTE PRECIZĂRI 
AGFR îşi rezervă dreptul completării, adaptării, modificării, după caz, ale prevederilor 
prezentului regulament, ori de câte ori acest lucru se va impune, prin Hotărâri ale 
Consiliului Director. 
 
9.   ANEXE DOTĂRI TEHNICE (ADT) 
 
9.1. Societăţi Comerciale IF şi A/C: 
- termometru electronic; 
- baterie de manometre cu racorduri flexibile; 
- pompă vacuum în 2 trepte; 
- manovacuumetru digital (electronic); 
- detector electronic de scurgeri; 
- multimetru electronic; 
- cântar electronic; 
- aparat de sudură oxigaz: 
- staţie de recuperare agenţi frigorifici; 
- butelie de  gaz inert ; 
- reductor de presiune (max 40 bar); 
- butelie pentru agenţi frigorifici; 
- magnet permanent pentru anclanşare ventile electomagnetice; 
- lampă UV. 
 
9.2. PFA fără personal utilizator(de execuţie) angajat suplimentar: 
- baterie de manometre cu racorduri flexibile; 
- manovacuumetru digital (electronic); 
- detector electronic de scurgeri; 
- cântar electronic; 
- staţie de recuperare agenţi frigorifici; 
- butelie pentru agenţi frigorifici; 
- magnet permanent pentru anclanşare ventile electomagnetice; 
- lampă cu UV. 
 
9.3. Societăţi comerciale-service de clima auto: 
- echipament-robot intervenţii-service clima auto pt. încărcare, recuperare şi tratare 
agenţi; 
- dotare pt.verificarea etanşeităţii sistemului de A/C, cuprinzând tub N2, reductor 
presiune, furtune, cuple şi manovacuumetru digital; 
- robot spălare sistem A/C contaminat în vederea montării unui compresor nou, spre a 
se putea acorda ulterior, la nevoie, garanţie opozabilă fabricantului pentru compresorul 
înlocuitor(nou); 
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- detector electronic scurgeri agent frigorific; 
- lampă şi ochelari UV vizualizare scurgeri; 
- termometru digital pt. indicarea temperaturii aerului din canalul de ventilaţie; 
- termometru digital de contact pentru indicarea temperaturii diferitelor părţi ale 
sistemului de A/C; 
- aparat electronic de măsură universal tip multimetru(clampmetru); 
- agenţi frigorifici conformi, uleiuri PAG/PAO/POE(după caz), substanţe de 
marcare(contrast), butelii stocare agenţi uzaţi; 
- lanternă, echipament de lucru şi protecţie; 
- atelier service auto dotat corespunzător, cu fosă de inspecţie şi rampă de ridicare.  
 

 

 

ATENŢIONARE 
RC-AGFR, pe părţi şi în ansamblu, este destinat utilizării sale exclusiv 
de către AGFR în cadrul activităţilor proprii. 
Atât ca mijloc de probare a datei creaţiei, cât şi pentru a preîntâmpina 
contrafacerea şi utilizarea sa abuzivă, AGFR reactualizeaza 
permanent duplicatul RC-AGFR valabil, prin depunerea sa în original 
la O.S.I.M./Arhiva Confidenţială(„Plicul cu idei”). 
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