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 ANUNŢ 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  promovare în  grade/trepte  

profesionale imediat superioare  
 

  

 În data de 14.10.2022, ora 08.00, Unitatea Militară 01333 Focşani organizează examenul de 

promovare a personalului civil contractual în trepte/grade profesionale imediat superioare.  

 

 Bibliografie și tematica pentru examenul de promovarea în  grade profesionale imediat 

superioare a unui personal civil contractual din cadrul formației de lucru a formațiunii de 

cazarmare, anexă la U.M. 01333 FOCȘANI 

 

 Bibliografie pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator): 

 Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 și Normele de aplicare a acestora 

aprobate prin HG nr.1425/2006. 

 Legea nr.53/2003, republicată,- Codul Muncii, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Agenda instalatorului de apă și canal, Editura Tehnica. Aurel Simonetii. București 

1984. 

 Instalații tehnico-sanitare și de gaze - Ștefan Vintilă; Gheorghe Constantinescu reeditate 

îmbunătățită a ediției din anul 1987. 

 Enciclopedia tehnică de instalații – Manualul de instalații sanitare. Editura Artenco, 

București, 2010. 

 

Tematică pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator): 

 Caracteristicile obiectelor sanitare uzuale. 

 Rețele exterioare de alimentare cu apă rece. 

 Rețele exterioare pentru distribuția și și recircularea apei calde de consum. 

 Rețele interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă de consum. 

 Infracțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă. 

 Consultarea și participarea lucrărilor la discuțiile privind securitatea și sănătatea în 

muncă. 

 Instruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă. 

 Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă. 

 

Bibliografie pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician): 

 Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. 

Fita Nicolae Daniel. 

 Legea nr. 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă. Hotărârea nr. 

11461/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

 Agenda electricianului, editura tehnică, ediția II revizuită și completata 1971, autor ing. 

E. Pitreanu. 

 Cartea instalatorului electrician – Editura tehnică, București 1970, autori Ghe. Chirita și 

C. Alexe. 

 

Tematică pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician): 

 Instalații electrice de iluminat. 

 Instalații de curenți slabi; 

 Metode și mijloace de prevenire a electrocutării; 

 Instalații de legare la pământ; 

 Branșamente electrice aeriene și subterane; 

 Scurtcircuite, supracurent și supratensiuni rețele electrice; 



2 din 3 

 Măsuri electrice; 

 Accidente produse de electricitate; 

 Comitetul de securitate și sănătate în muncă (Conf. Codului Muncii); 

 Consultarea și participarea lucrărilor la discuțiile privind securitatea și sănătatea în 

muncă; 

 Instruirea lucrărilor privind securitatea și sănătatea în muncă; 

 Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă. 
 

   

Bibliografie pentru postul de muncitor calificat IV-I (tinichigiu): 

 Construcții civile, Negoită Al, focșa V., Radu A., Pop I., Tutu L., Dumitraș M., Negoiță 

I., Ed. Didactică și pedagogică, București, 1976; 

 Cartea tinighigiului în construcții-montaj, Roșoga C., Editura Tehnică, București, 1993; 

 Îndrumarul tinichigiului în construcții montaj, Roșoga C., Editura MatrixRom, 

București, 1999; 

 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în 

pantă la clădiri, indicativ NP 069 – 2014; 

 Ghid privind reabilitarea utilitară și funcțională a acoperișurilor la clădirile existente, 

indicativ GP 122-2014; 

 Instrucțiuni tehnice pentru folosirea învelitorilor din tablă cutată zincată termoizolate cu 

polistiren celular, C 151-72; 

 Îndrumător pentru prinderea și montajul tablelor metalice profilate la executarea 

învelitorilor și a pereților, C 172-74; 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificarile și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, repucată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Tematică pentru postul de muncitor calificat IV-I (tinichigiu): 

 Învelitori și pereți din tablă. Învelitori din panouri metalice și nemetalice profilate 

și profilat-ambutisate. Încelitori din foi metalice plane; 

 Organe de asamblare; 

 Protecția anticorozivă; 

 Executarea elementelor de tinichigerie pentru construcții. Dispozitive, 

instrumente, scute, unelte și utilaje folosite; 

 Materiale pentru lucrări de tinichigerie; 

 Tehnologia de montare. Executarea învelitorilor. Executarea pereților; 

 Intervenția la învelitorile existente; 

 Urmărirea comportării în exploatarea și întreținerea învelitorilor; 

 Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Răspunderea disciplinară a salariaților; 

 Securitatea și sănătatea în muncă. 

 

     Examenul constă în susţinerea unei singure probe, proba scrisă, din tematica şi bibliografia 

aprobată pentru examen. 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 17.10.2022, până la ora 14.00, la sediul 

Unităţii Militare 01333 Focşani,  Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 1-3, judeţul Vrancea şi pe pagina 

de internet a Diviziei 2 Infanterie ”Getica”. 

 Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unităţii Militare 01333 

Focşani, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 1-3, judeţul Vrancea, în data de 18.10.2022, până la ora 

16.00; persoana de contact secretar : Sublocotenent Mirela PEREANU, telefon 0237224620/ interior 

130. 

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Unităţii 
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Militare 01333 Focşani,  Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 1-3, judeţul Vrancea şi pe pagina de 

internet a Diviziei 2 Infanterie ”Getica”, în data de 19.10.2022, până la ora 14.00. 
 

NOTĂ: 

1. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

 


