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BIBLIOGRAFIA și TEMATICA  
pentru examenul de promovare organizat pentru functia de  

muncitor calificat III-instalator 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Instalatii tehnico-sanitare și de gaze - Ștefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu; 
- Manualul de instalații — instalații sanitare — Ed. ARTENCO; 

- Manualul de instalații — instalații de încălzire — Ed. ARTENCO; 

- Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare — I 9-94, aprobat de MLPTL 

cu Ordinul nr. 17 N- 16.05.95; 

- Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare — I 9/ 1-96, aprobat de MLPTL cu 

Ordinul nr. 86 IN- 05.12.96; 

- Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală — I 13/ 1-02, aprobat de 

MLPTL cu Ordinul nr. 929/02.07.2002; 

- Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 
ulterioare — cap. II, sec.6 ( privind obligațiile administratorului , conducătorului instituției , 
utilizatorului, salariatului); 

- Legea 319/ 2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și normele de aplicare a legii. 
 

TEMATICA: 

- Exploatarea și întreținerea instalațiilor sanitare; 
- Instalații de alimentare cu apă rece și caldă pentru clădirile civile; 
- Rețele exterioare și interioare de canalizare , incluzând construcțiile aferente acestora ( 
cămine, separatoare de grăsimi și / sau nisip, etc.) ; 
- Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor și a utilajelor folosite în instalațiile sanitare; 
- Instalații de gaze naturale, echipamente și materiale pentru instalații sanitare și de gaz; - 

Sisteme de încălzire pentru clădiri civile; 
- Centrale termice și puncte termice pentru alimentarea cu căldură; 
- Rețele termice pentru transportul și distribuția agentului termic; 

- Echipamente și materiale pentru instalații de încălzire; 
- Stații de hidrofor, exploatare și întreținere; 
- Echipamente de lucru și protecție folosite la executarea lucrărilor. Când este utilizat 
echipamentul individual de protecție și ce condiții trebuie să îndeplinească; - Obligațiile lucrătorilor 
privind securitatea și sănătatea în muncă; 
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 - Apărarea împotriva incendiilor -- obligațiile administratorului, conducătorului instituției, 
utilizatorului , salariatului. 

- Modul de folosire a diverselor tipuri de stingătoare. 
 
 

 INTOCMIT, 

SEF SERVICIU AD-TIV 

ING.GRAMA MIHAI 

 

 

 

 

APROBAT,       AVIZAT, 

MANAGER       DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

C.J.PANDELE VICTOR-DINU          EC.COPACEANU-TURCU MARIA MAGDALENA 
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