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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE OCUPARE POST MUNCITORI CALIFICATI
Pentru postul de şofer:
Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap.3 – Instruirea lucratorului
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23 - 31
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile
ulterioare, Cap.V.
Legea 286/2009 – Codul Penal – Partea Speciala, Titlul I – Infractiuni contra persoanei, art.
188-198, 203-204
Starea tehnica a vehicolelor si controlul acesteia

II. Pentru postul de instalator:
a) Tematică:
- Exploatarea instalaţiilor sanitare:
- reţelele exterioare de alimentare cu apă rece şi caldă care servesc clădirile şi care nu intră în
exploatarea furnizorilor de apă;
- reţelele exterioare de canalizare, incluzând construcţiile aferente acestora (cămine, separatoare de
grăsimi şi nisip etc.) până la racordul la colectorul public de canalizare;
- staţii de hidrofor, care nu intră în exploatarea furnizorului de apă;
- instalaţii de preparare a apei calde de consum;
- staţii de pompare a apelor uzate care nu intră în exploatarea societăţilor de evacuarea apelor uzate.
b) Bibliografie:
-Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze - Ştefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu
- Instalaţii de încălzire sanitare şi gaz (Exploatare: întreţinere; Reparaţii) - Mihai Dina; Constantin
Luţă Editura Tehnica Bucureşti 1974
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23 – 31
-Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

III. Pentru postul de fochist:
a) Bibliografie
1 Prescriptia tehnica ISCIR PT C9/2010 – Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa
presiune - Cap.I Secţiunea IV si Cap. VI
2. Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare–
Cap. 2, Sectiunea 6 – Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si
salariatului
3.Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca – Cap.3 – Instruirea lucraratorilor, Cap.4 –
Obligatiile lucratorului, Cap.6, Sectiune I - Evenimente
4.Legea 64/2008
5.Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
b) Tematica
1 Descrierea generala a cazanului
2. Caracteristicile tehnice ale cazanului
3. Conditii de instalare ale cazanului
4. Functionarea cazanului – verificare, punere in fuctiune, exploatare, oprire
5. Intretinerea cazanului , inclusiv a arzatorului

6. Elemente de siguranta ale cazanului
7. Masuri de protective a muncii
8. Norme de prevenire si stingere a incendiilor
IV. Pentru postul de lenjereasa:
a) Bibliografie
1) Manualul croitorului – Ing. Maria Ciutea, ing. Maria Barladeanu, Petrache Dragu, Editura didactica si
pedagogica, Bucuresti, 1995
2 ) Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modificarile si completarile ulterioare,
3) Ordinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea
în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate
în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum
și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia
4 ) Ordinul MS 914/2006, pentru aprobarea normelor pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare – spalatoria, art. 157-162,
b) Tematica
1) curatenia si dezinfectia lenjeriei si echipamentelor de protectie,
2) atributiile lenjeresei,
3) modalitati de colectare a lenjeriei murdare si de distribuire a lenjeriei curate,
4) obligatiile lenjeresei, privind securitatea la locul de munca,
5) repararea lenjeriei uzate.
V. Pentru postul de electrician:
1. Tehnologia instalatiilor de iluminatsi fona - manual pentru scoli profesionale - ing. Canescu T" si Rusescu
V.- editura didactica si pedagogica Bucuresti – 1967
2. Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare– Cap. 2,
Sectiunea 6 – Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului
3. Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca – Cap.3 – Instruirea lucraratorilor, Cap.4 – Obligatiile
lucratorului, Cap.6, Sectiune I – Evenimente
4. Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

VI. Pentru postul de muncitor necalificat
1. Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare– Cap. 2,
Sectiunea 6 – Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului
2.Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca – Cap.3 – Instruirea lucraratorilor, Cap.4 – Obligatiile
lucratorului, Cap.6, Sectiune I – Evenimente
3.Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

