
CERERE
pentru înscriere la examenul de instalator autorizat

Domnule presedinte,

Subsemnatul domiciliat în localitatea

, str. , nr. , posesor al

actului de identitate seria , nr. , cod numeric personal

, eliberat de Poliţia , la data de , nascut în anul

, luna , ziua , în localitatea , judeţul

, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de instalator autorizat gradul

Sunt absolvent al , din localitatea

, posed actul de studii nr. , eliberat de

Sunt calificat în meseria de , posed actul de calificare nr.

, eliberat de

Am o practică de ,ani şi luni în sectorul gazelor naturale, efectuate la:

- Societatea în perioada ;

- Societatea în perioada ;

- Societatea în perioada .

Sunt NU sunt instalator autorizat şi am legitimaţia nr.

Până în prezent am efectuat următoarele lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale:

Pentru înscriere anexez:
 a) cerere-tip, conform modelului prevazut în anexa nr. 1;
b) copia actului de identitate (BI, CI sau pasaport pentru persoanele fizice straine);
c) copia actelor de pregatire profesionala sau copii ale diplomelor de calificare profesionala si dovada recunoasterii acestora pe  teritoriul Romaniei, pentru persoanele
fizice straine;
d) adeverinta eliberata de angajator, care sa ateste vechimea si sa confirme experienta dobandita prin lucrari in domeniul gazelor naturale, la care a participat conform
cerintelor gradului de autorizare solicitat, sau copia carnetului de munca(din care sa reiasa vechimea in munca in domeniu gazelor naturale), respectiv, pentru
persoanele fizice straine, copii ale documentelor care sa ateste vechimea si experienta in domeniu, eliberate de catre agenti economici unde respectivele persoane fizice
si-au desfasurat activitatea, si/sau autorizatii similare eliberate de alte autoritati competente;
e) fotografie format 3/4 pe hartie sau format electronic;
f) dovada achitarii tarifului de examinare;
g) dovada urmarii unui curs de specializare, dupa caz.

Subsemnatul declar pe propria răspundere că

documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea.

Data Semnătura ________________

 si respectivgradul

cele mai semnificative fiind:
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