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    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 440/2002,  
    în conformitate cu prevederile art. 8 lit. f) din Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori 
de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, 
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010,  
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,  
 
    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se atestă încadrarea Societăţii Comerciale "Eurotraining Solution" - S.R.L. ca entitate competentă în vederea organizării 
cursului privind managementul riscurilor tehnologice, securităţii şi calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 pentru formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
   Art. 2. - Direcţia generală planificare şi dezvoltare economică, împreună cu Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
 

    Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, 
Adriean Videanu  

 
    Bucureşti, 31 august 2010.  
    Nr. 1.545.  
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