BIBLIOGRAFIE/KÖNYVÉSZET
1. CONSILIER JURIDIC/JOGTANÁCSOS
1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
2. Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
3. Regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la nivelul Municipiului Gheorgheni, aprobat prin HCL Gheorgheni 144/2020;
4. Legea 325/2006 privind serviciul de alimentare cu energie termică;
5. Regulamentul serviciului local de termoficare la nivelul Municipiului Gheorgheni, aprobat prin HCL Gheorgheni 33/2017, completat prin HCL Gheorgheni
144/2020
6. Ordinul 343/2010 pentru aprobarea NORMELOR TEHNICE din 13 iulie 2010 privind
repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip
condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi
apă caldă de consum;
7. Ordinul 65/2007 - METODOLOGIE

de

stabilire, ajustare

sau

modificare a

preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
8. Ordinul 66/2007 - METODOLOGIE de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor
şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă
centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare
9. Codul Muncii – încheiere, modificare, încetare Contract individual de muncă.
Cercetarea disciplinară.
10.Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese
de răspuns la reclamațiile consumatorilor sau solicitări la instituții diverse,
cereri cu caracter juridic.
2. EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE/KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTŐ
1. Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
2. Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
3. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
4. Probă practică: redactare referat de necesitate, cerere de ofertă, notă de estimare contract, notă justificativă contract
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3. FOCHIȘTI, OPERATOR SISTEM/FŰTŐK, KAZÁNKEZELŐ
1. Detalii tehnice privind cazanele KOLBACH și JUSTEN –bibliografia poate fi
descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro, www.splt.ro ; - PENTRU
FOCHIȘTI
4. INSTALATORI, LĂCĂTUȘ MECANIC, MUNCITOR CU PREGĂTIRE ELEMENTARĂ/
VÍZVEZETÉK-SZERELŐ, GÉPLAKATOS, ALAPKÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ MUNKÁS

1. Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate
fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro, www.splt.ro;
2. Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro,
www.splt.ro;
3. Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.
5. LABORANT/LABORÁNS
1.

Legea nr. 458/2002.

2.

Determinarea Indicelui de permanganat: EN ISO 8467/1995.

3.

Determinarea Durității: STAS 3026-76.

4.

Determinarea Clorului rezidual: STAS 6364-78.

5.

Determinarea conținutului de Oxigen dizolvat metoda iodometrică: EN 25813/1992.

6.

Dozarea sulfatului de aluminiu în funcție de turbiditatea apei brute , indicele de per-

manganat și debitul apei brute.- Testul Jar.
7.

Determinarea rezidiului: STAS 9187-84.

8.

Determinarea substanțelor extractibile cu solvenți: SR 7587-1996.

9.

Determinarea Consumului Biochimic de Oxigen după 5 zile: SR EN 1899-1-2003.

10.

HG 188/2002 Normativ de reglementare a parametrilor de epurare a apelor uzate.

11.

Procesul tehnologic tratare a apei (vechi și nou).

12.

Procesul tehnologic de epurare a apelor uzate – în funcțiune.

6. MAȘINIST LA MAȘINI PT TERASAMENTE/GÉPKEZELŐ
Instrucțiuni tehnice pentru utilaj JSB și caterpilar –bibliografia poate fi descărcată de pe
site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro, www.splt.ro

7. OPERATOR DATE/ADATBEVITELI OPERÁTOR
1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicată;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 425/1994 pentru aprobarea Regulamentului
din 20 iulie 1994 pentru furnizarea si utilizarea energiei termice;
3. Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
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4. Ordinul 29/1993 al Ministerului Lucrărilor Publice de aprobare a Normativului - Cadru
din 23 decembrie 1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație,
instituții publice și agenți economici;
5. Ordinul 233/2004 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărie Comunală de aprobare a Normativului tehnic din 30 august 2004
privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum;
6. Ordinul 343/2010, pentru aprobarea NORMELOR TEHNICE din 13 iulie 2010 privind
repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip
condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi
apă caldă de consum;
7. Regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la nivelul Municipiului Gheorgheni, aprobat prin HCL Gheorgheni 144/2020;
8. Regulamentul serviciului local de termoficare la nivelul Municipiului Gheorgheni, aprobat prin HCL Gheorgheni 33/2017, completat prin HCL Gheorgheni
144/2020;
9. Probă practică ce constă în formularea în scris, în limba română, a unor adrese
de răspuns la reclamațiile consumatorilor.

DIRECTOR EXECUTIV / ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
ing. Erős János
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