Asociaţia Generală a Frigotehniştîlor din România
Consiliul Ştiinţific - Organismul

034/219

Nr.

de Certificare

din. 28.08.2013

În conformitate Cll Reg. (CE) 842/2006, cu prevederile Ordinulului Ministrului Mediului
şi Pădurilor Nr. 2682/09.11.20 II ... privind ... desemnarea Asociaţiei Generale a Frigorehniştilor
din Romania ca organism de certificare a personalului ... şi a operatorilor economici ..." pentru
activităţile prevăzute de ~rt,..2 alin. (1) şi (2) din Reg. (CE) nr. 303/2008 precum şi pentru activitatea
prevăzută de ,nf~jldin)Z'eg. (CE) nr. 30712008, precum şi cu prevederile Reg. (CE) 1005/2009,
coroborate cl'-J2r de" ~-AGFR
reactualizat prin l-lotărârea Consiliului Director al AGFR nr,
6 din 23.10.1. . se ce tifică

--

Tara

~T-

~7rli

01.

/J);.;RR.'

ALEXI~ GHEORGHE

Născuuă) la data de 24031979
In loc./Jud.lll'~~\d ..l3lrăiWBr.ii.ilf!~------·
RdMANIA
cu CNP 1790324090033
pentru furt'cţia d'e'~~

Personal Operator pentru lucrul la echipamente
gaze fluorurate/Categoria
_1 _

~

.<.

funcţionând

cu anumite

;~

pentru executia operaţiilor specifki:fe în ~;.r, 2, alin. 1, potrivit arr, 4, alin 1 şi 2, lit, (a),
(b), (c) sau (d), după caz, din Regulamen!
.~ -j 0372008, precum şi în conformitate cu art, 5/
(CE)842/2006, respectiv cu prevederile. ~~. (C9)4qoSI2009Ia
echipamente de tehnica frigului
(instalaţii trigorificc staţionare sau mobile,' incluzându-le pe cele de aer condiţionat ŞI pompe de
căldură), conţinând anumite gaze fluorurate 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 operatii precum:
~ Dcrecrare pierderi - control etanşeitate ef. (CE) 1516/2007
~ Recuperare/reutilizare
agent trlgorific cf. (CE) 30312008 şi (CE) 1005/2009 [inclusiv
din instalaţiile mobile de aer condiţionat din autovehicule, ef. (CE) 307/20081
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este val abi 1până la data de

Consiliul Ştiinţific al AGFR/Organismul de Certificare
Preşedinte: Prof. OI'. Ing. Gratiela Maria ŢÂRLEA
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