
Tematica şi bibliografia: 
 
Tematica: 
1. Instalaţii Sanitare şi de gaze, Autori : Ştefan Vintilă, Traian Cruceru, Lucia 

Onciu, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1995 

            Capitolul I- Instalaţii de Alimentare cu Apă 
   1.4. Criterii  de  clasificare  şi de alcătuire a instalaţiilor de distribuţie a apei în   

         clădiri ; 

  1.5.  Instalatii interioare de alimentare cu apă rece si apă caldă pentru consum   

        menajer; 

                  Se exclude subcapitolul 1.5.2. 

          1.6.  Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor ; 

                  1.6.3 .Instalaţii cu hidranţi interiori pentru combaterea incendiilor 

            1.8.  Reţele exterioare de alimentare cu apă rece 

                   Se exclude subcapitolul 1.8.3. 

            1.10. Instalaţii pentru acumularea apei reci 

                   1.10.1. Rezervoare pentru acumularea apei reci 

            1.11. Instalaţii de ridicare a presiunii apei 

                   1.11.6. Tehnologia de montare a instalaţiilor de pompare a apei 

           Capitolul II- Instalaţii de Canalizare 
2.2. Instalaţii interioare de canalizare 

2.2.2. Instalaţii interioare de canalizare a apelor uzate menajere 

   Se exclude subcapitolul 2.2.2.2. 

2.2.5. Tehnologia de execuţie si montaj a instalaţiilor interioare de canalizare  

2. Cartea instalatorului de Încălziri Centrale, Autori : Tamara Chioveanu şi Puiu 

Petculescu, , Editura Tehnică Bucureşti 1989 

     Capitolul I  
C. Sisteme curente de instalaţii de încălzire centrale 

      1. Clasificarea instalaţiilor de încălzire centrala 

      2. Părţile componente ale sistemelor de încălzire centrala 

      4. Instalaţii de încălzire centrală funcţionare în sistem bitubular 

      5. Instalaţii de încălzire centrală funcţionând cu apă caldă 

      11. Efectuarea probelor şi punerea în funcţiune a instalaţiilor 

  Capitolul II 
B. Corpuri de încălzire  

      1. Clasificarea şi descrierea corpurilor de încălzire 

      2. Formarea corpurilor de încălzire 

      3. Montarea corpurilor de încălzire 

C. Conducte folosite în instalaţiile de încălzire  

      3. Armături pentru conducte 

      4. Prelucrarea materialelor din oţel pentru instalaţii 

      5. Montarea conductelor 

D. Surse de căldură pentru încălzire centrală 

      2. Centrale termice cu cazane pentru prepararea apei calde 

      7. Descrierea şi montarea aparatajelor 

         - vase de expansiune deschis  

        - vase de expansiune  închis 

H. Probe necesare în execuţia lucrărilor de încălzire centrală 

      1. Proba la rece 

      2. Proba la cald 

      3. Proba de eficacitate 

I. Punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală 

K. Principalele defecţiuni ale instalaţiilor de încălzire centrală şi remedierea lor 

 

Capitolul 5 . Prevenirea si stingerea incendiilor 

3. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
Capitolul IV . Obligaţiile lucrătorilor 



4. Ordinul M17/2012 –Regulament de ordine interioară pentru personalul civil 
din Ministerul Apărării Naţionale  

Capitolul I . Dispoziţii generale 

     Secţiunea a 2-a – Drepturi şi obligaţii ale personalului civil 

     Secţiunea a 3-a – Reguli de disciplină a muncii 

Capitolul II . Dispoziţii aplicabile personalului civil contractual 

     Secţiunea a 3-a – Abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare 
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