Asociaţia Generală a Frigotehniştilor

din România

Consiliul Ştiinţific - Organismul de Certificare

034

. lt".

În conformitate cu Reg. (CE) 842/2006, cu prevederile Ordinulului Ministrului Mediului
şi Pădurilor Nr. 2682/09.11.20 IL "privind ... desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor
din România ca organism de certificare a personalului ... şi a operatorilor economici ..." pentru
activităţile pre~fpte de ~r;>2 alin. (1) şi (2) din Reg. (CE) nr. 303/2008 precum şi pentru activitatea
prevăzută de aT~ din~.
(CE) nr. 307/2008, precum şi cu prevederile Reg. (CE) 1005/2009,
corob~rate ,cl:!:::!2r""OFd ~-~GFR
reactualizat prin Hotărârea Consiliului Director al AGFR nr.
_6_dm
2.).(0.12, se &ltifica
.
~
~
S.~O
cu datele

F~O

S.R.L. Brăila, RO-8100n,

de identificare

RO- 30065168

Str. Dr~
şi

J 9/19

.4:(\., Brăila
) 12

dispunând

de 2_

operator(i) cu certificat pt. Categoria 1 conform art. 4, alin. (2), lit. a) din
. (CE) 303/2008,
pentru pentru efecuarea operaţiilor de:
~ Instalare
~ Intretinere sau reparaţii
la echipamente de tehnica frigulu~stal~~igorifice
staţionare sau mobile, inclusiv cele
de aer condiţionat şi pompe de căldură), cOljilnânddnumite gaze fluorurate cu efect de seră, cf. art.
2, alin. (2) din Reg. (CE) 303/2008, res~ctflGfsq,t€-care
depreciază stratul de ozon stratosferic,
conform Reg. (CE) l 005/2009, pr~eum ş~
~

DI.ID~

Ing. DONOSA VASILE

Născuuă)
la data de
Ţara ROMÂNIA

05.09.1967
loc./Jud.(:S~;Ii;R) _T~e=c::..:::u=c::....i/G=a=la""ti
cu CNP 1670905173208
pentru funcţia de

,

Responsabil Tehnic cu Execuţia (RTE - Director Tehnic) / Categoria 1
în cadrul societăţii, pentru coordonarea operaţiilor specificate în art. 2, alin. (1), lit. a, b, c şi d/
(CE) 303/2008, conform art. 4, alin. (2), lit. a, potrivit art. 5/(CE) 842/2006, precum şi cu respectarea
prevederiloJ::J~fg. (q~ 1005/2009, la instalaţiile enumerate mai sus. Societatea poate efectua cu
personal praWiu şi l6n:eraţiile de:
~
~
~ ~t~
R{-eri - control etanşeitate ef. Reg. (CE) 1516jl2~J-d
~ R~era
eutilizare agent frigoriflc ef. (CE) 303/201J8 ~f)1QIJu512009
[inclusiv
din instalaţiile mo
de AIC în autovehicule cf (CE) 307/2008].::;;:,1
~
Prezentul certificateste eliberat pentru societate şi pentru RTE, lfiind vdl1abil până la data de
27.08.2017
sau până la retragere.
'V'::),
Consiliul Ştiinţific al AGFR/Organismul de Certificare
Preşedinte: Prof. Dr. Ing. Graţiela Maria ŢÂRLEA

Pentru confirmarea autenticităţii

se va contacta AGFR (www.agfro.ro)

