
Asociaţia Generală a Frlgotehntştilor din România
Consiliul Ştiinţific - Organismul de Certifica re
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În conformitate cu Reg. (CE) 842/2006, cu prevederile Ordinulului Ministrului Mediului
şi Pădurilor Nr. 2682/09.11.20 II ... privind ... desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor
elin România ca organism de certificare a personalului ... şi a operatorilor economici ... " pentru
activităţile prcv.ă~ule de arV~ alin. (1) şi (2) elin Rcg. (CE) nr. 303/2008 precum şi pentru activitatea
prevăzută de al·ti! din ~g. (CE) nr. 30712008, precum şi cu prevederile Reg. (CE) 1005/2009,
coroboraie cYJ?r 'G~' I~F-~GFR reactualizat prin Hoiărârca Consiliului Director al AGFR nr.
6 din 23.10.1 il . se ertlfica ",,, li ..-
-- ~,~ ~ ~

DI./»>;ttît.' Ing. Dc)NOSĂ VASILE -'> AGFd,__-: _
Născuteă) la data de 05.09.1967 În loc.lJud.(5iRfil';) Tecll~i/Gala~

Tara ROMANIA cu CNP 1670905173208 pen-tt'"'·["'If"'U77iJ'!-'c"'ţi-"-a'-1a'iit;:=·,=-.------

Personal Operator pentru lucrul la echipamente funcţionând cu anumite
gaze ftuorurate/Categoria _1_

~:: :~
pentru execuţia operatiilor spccifiCal'G În :\: '1. 2, alin, 1, potrivit arr. 4, alin 1 şi 2, lit, (a),

(b), (c) sau (d), după caz, din Regulament 1\_ 03'/2008, precum şi În conformitate cu arr, 5/
(CE)842/2006, respectiv cu prevederile Re~. (CEflJ.Q05/2009Ia echipamente de tehnica frigului
(instalaţii irigorifice staţionare sau mobile; iilcluzihhou-Ie pe cele de aer condiţionat şi pompe de
căldură), conţinând anumite gaze tluorurate cu efect de seră, respectiv substanţe care depreciază
stratul de ozon stratosferic conform REG (CE) 1005/2009.

Persoana de mai sus poate executa în limita categoriei certificate operaţii precum:
~ Detectare pierderi - control etanşeitate ef. (CE) 1516/2007
~ Recuperare/reutilizare agent frigorific el'. (CE) 303/2008 şi (CE) 1005/2009 [inclusiv

din instalaţiile mobile de aCI- condiţionat din autovehicule, ef. (CE) 307/2008)
~1n5:9!a re :1k
~ Intre?illercdi service» Gfq 4-
Prezenta! certificat este valabil până la data de
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Consiliul Ştiinţific al AGFR/Organismul de Certificate
Preşedinte: Praf. Dr. Ing. Graţiela Maria ŢÂRLEA
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