








 
 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

Pentru ocuparea unui post vacant de Muncitor calificat – Telefonist, 
prin procedura de concurs în conformitate cu prevederile 

H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

 

1. Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă; 

2. HGR nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de 

muncă; 

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

4. Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

  



 
TEMATICA CONCURS  

MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN 
 
 

1. Bibliografie:  

1. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V 

c.c.- Ordin nr.2741 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ 

pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electgrice aferente cladirilor”, indicativ I7-

2011 

2. Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice (republicate in 1993). Modificarea 1 (1990) - 

PE 022-3/87 

3. Ordin nr.11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea 

electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsaabililor tehnici cu executia, precum si a 

expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice 

4. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si Normele metodologice de aplicare a 

acesteia; 

5. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentaelor individuale de praotectie la locul de munca; 

6. Legea privind apararea impotriva incendiilor nr.307/2006 

7. Fisa postului lacatus-mecanic 

 

2. Tematica probei de concurs pentru postul de electrician 

 

1. Realizarea schemei electrice a unui circuit simplu; 

2. Identificarea unor mijloace de lucru (scule, instrumente, dispozitive, masini) utilizate in codul 

unor procese de productie. 

3. Instalatii electrice de iluminat 

4. Instalatii de curenti slabi 

5. Metode si mijloace de prevenire a electrocutarii 

6. Instalatii de legare la pamant 

7. Instalatii electrice de joasa tensiune la consumatori 

8. retele electrice (clasificare si regim de functionare); 

9. Sigurante electrice de joasa si inalta taensiune; 

10. Accidente produse de electricitate; 

11. Cerinte minime aplicabile instalatiilor si echipamentelor de munca electrice. 
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TEMATICA 

LACATUS –MECANIC 
COR: 721.410 

 

1. Bibliografie:  

1. G.S.Georgescu – Indrumator pentru ateliere mecanice 

2. Emil Ariesean, Gh.Peptea – Lacatuserie generala 

3. Gheorghe Ion – Tehnologia asamblarii si montajului 

4. Tehnologie mecanica si lacatuserie, Asamblari mecanice – Manuale si carti din literatura tehnica 

de specialitate. 

5. Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si Normele metodologice de aplicare a 

acesteia; 

6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentaelor individuale de praotectie la locul de munca; 

7. Legea privind apararea impotriva incendiilor nr.307/2006 

8. Fisa postului lacatus-mecanic 

 

2. Tematica probei de concurs pentru postul de lacatus-mecanic 

 

1. Reprezentarea si cotarea organelor de asamblare fara filet; 

2. Reprezentarea si cotarea organelor de asamblare cu filet; 

3. Pregatirea pieselor pentru asamblare; 

4. Structuri metalice; 

5. Tipuri de asamblari; 

6. Gaurirea metaleldor. Scule si dispozitive utilizate la gaurire; 

7. Operatii tehnologice aplicate semifabricatelor in vederea executarii structurilor metalice; 

8. Scule, dispozitive, masini si utilaje folosite la asamblarea structurilor metalice; 

9. Mentenanta sistemelor mecanice 

10. Cunoasterea legislatiei PSI, Situatii de Urgenta, Securitatea muncii 

 

3. Tematica probei de concurs – proba practica 

1. Masurarea, taierea si debitarea metalelor (cornier, tabla, profile) manual cu bomfaierul si mecanic 

cu biax; 

2. Constructii si confectii metalice; 

3. Reparatii broaste, arcuri, usi metalice; 

4. Tehnologia metalelor, elasticitate, duritate, ductibilitate; 

5. Elemente de tehnologia sudarii metalelor electric si autogen cu flacara oxiacetilenica.  
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