
 

 

Unitatea Militară 01969 
strada Aerodromului, nr. 1 , Câmpia Turzii, jud. Cluj, România 

Tel. 0264368229;  fax. 0264366977;  e-mail: um01969@roaf.ro 

 
ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual din  
U.M. 01969 Câmpia Turzii în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

 
Unitatea militară 01969 cu sediul în strada Aerodromului, nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, județul 

Cluj organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului civil contractual, astfel: 

 
I. Pentru postul de Consilier juridic I. 

 
Participant la examen: P.c.c. Nerș Iulia 
 
Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

18.04.2022 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 
str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, Cpt. Neagoe Ana-Maria, 
tel.0264368229-110. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 
Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 

nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 28.04.2021, ora 1100. 
 
Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 
 
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. Persoana 
de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Cpt. Neagoe Ana-Maria, 
tel.0264368229-110. 

 Tematica examenului de promovare; 
− Constituția României; 
− Activitatea consilierilor juridici;  
− Managementul resurselor umane; 
− Domeniul financiar; 
− Răspunderea materială; 
− Apărare națională; 
− Drept civil: dispoziții generale și aplicarea legii civile (art. 1-8); interpretarea și efectele legii 

civile (art. 9-17); proprietatea privată (art. 552-561); contractul (art. 1166-1269); răspunderea 
civilă (art. 1349-1395); executarea silită a obligațiilor (art. 1516-1557); 

− Drept penal: principii generale (art.1-2); aplicarea legii penale (art. 3-14); infracțiunea (art. 15-
52); pedepsele (art. 53-70); infracțiuni de corupție și de serviciu (art. 289-309); infracțiuni 
săvârșite de militari (art. 413-431); 

− Contencios administrativ; 
− Soluționarea petițiilor; 
− Achiziții publice. 
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Bibliografia examenului de promovare: 
- Constituția României, republicată; 
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

completările ulterioare; 
- „Instrucţiuni privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării 

Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 75/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare; 
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a 

compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin 
Legea nr. 25/1999; 

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 
republicată; 

- Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

cu modificările ulterioare; 
-  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 23.05.2016; 
- Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23.05.2016; 
-  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în vigoare de la 

26.05.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23.05.2016; 
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, în vigoare de la 26.05.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 
23.05.2016; 

- Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale, în vigoare de la 06.06.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 
06.06.2016; 

- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, în vigoare de la 06.06.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
423 din 06.06.2016. 
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II. Pentru postul de Expert gradul II. 
 
Participant la examen: P.c.c. Telecan Maria-Ioana 
 
Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

18.04.2022 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 
str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, Cpt. Rusu Adrian, tel.0264368229-
387. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 
Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 

nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 28.04.2021, ora 1100. 
 
Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 
 

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 
01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. Persoana 
de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Cpt. Rusu Adrian, 
tel.0264368229-387. 

 
TEMATICĂ BIBLIOGRAFIE 

Evaluare 
personalităţii  

1. DAFINOIU I., Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi 
interviul, Ed. Polirom, 2007: cap. II- Studiul şi evaluarea personalităţii. 
Probleme generale, cap.IV- Observaţia, cap. V-Interviul psihologic-cadrul 
general;  
2. MINULESCU M., Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, 
Ed. Garell Publishing House, Bucureşti 1996: cap. III Inventarul de 
personalitate California – H. Gough; cap. V Chestionare de personalitate 
construite de R.B. Cattell; cap. VI Chestionare construite de H.J. Eysenck  

Psihologie 
organizaţională  

3. VLĂSCEANU M., Organizaţii şi comportament organizaţional, Ed. 
Polirom, 2003, cap. II- Specificul organizaţiilor şi al organizării sociale, cap. 
VI- Motivaţie, satisfacţie, performanţă;  
4. CONSTANTIN T., Evaluarea psihologică a personalului, Ed. Polirom, 
Bucureşti, 2004: partea a IV-a – Dimensiuni psihologice relevante pentru 
performanţă; partea a V-a – Evaluarea psihologică la nivelul colectivelor de 
muncă;  

Psihologie  
aeronautică  

5. POPA M., Psihologie aeronautică, Ed. Universitară „Carol Davila”, 2005, 
cap. II- Analiza sarcinii de pilotaj; cap. III- Stresul fizic în aviaţie, cap. IV- 
Oboseala, solicitarea şi stresul psihic;  

Repere legislative 
ale profesiei de 
psiholog  

6. Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România, publicată în Monitorul Oficial nr. 492 din 01.06.2004, cu 
modificările şi completările ulterioare (modificat prin Legea nr. 187/2012, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 757 din 12.11.2012);  
7. Hotărârea de Guvern nr. 788 din 14.07.2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei 
de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 721 
din 09.08.2005 cu modificările şi completările ulterioare (modificat prin H.G. 
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nr. 215/30.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 271 din 
14.05.2013);  
8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.-110 din 2021 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României;  
9. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;  

 
 

III. Pentru postul de referent de specialitate gradul II. 
 
Participant la examen: P.c.c. Domșa Lenuța 
 
Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

18.04.2022 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 
str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, P.c.c. Iamandi Alexandra, 
tel.0264368229-316. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 
Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. Aerodromului 

nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 28.04.2021, ora 1100. 
 
Rezultatul probei scrise se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 
 
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 

01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. Persoana 
de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna P.c.c. Iamandi Alexandra, 
tel.0264368229-316. 
 

Bibliografia examenului de promovare: 
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M73/2016; 
- Dispoziţia SMG 63/2011 privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare.  
- Hotărârea Guvernului Nr. 567 din 21 mai 2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă 

Ministerul Apărării Naţionale şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din 
venituri proprii 

 
Tematica examenului de promovare: 
- Managementul activităţilor cercurilor militare 
- Organizarea şi funcţionarea cercurilor militare; 
-  Baza materială, constituirea şi utilizarea veniturilor proprii; 
- Ordinea interioară în cercurile militare; 
- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale în Armata României. 
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IV. Pentru postul de șofer I. 
 
Participant la examen: P.c.c. Mezei Laios. 
 
Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

18.04.2022 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 
str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, Plt.maj. Oltean Marius, 
tel.0264368229-188. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 
Proba practică se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. 

Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 28.04.2021, ora 1100. 
 
Rezultatul probei practice se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 
 

Eventualele contestații privind rezultatul probei practice se depun la sediul Unității 
Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. 
Persoana de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul plt.maj. Oltean 
Marius, tel.0264368229-188. 

 
Bibliografia examenului de promovare: 

- O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată/actualizată; 
- S.M.G.-8 din 07.02.2012 - ,,L-11/1 vol.1, Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de 

blindate, automobile şi tractoare din înzestrarea Armatei României” 
- S.M.G. -66 din 03.10.2013 –  ,,Ordin privind întărirea disciplinei în traficul rutier” 
- S.M.G. S-35 din 12.05.2017 -,,Regulamentul  echipamentelor pe durata cilului  de viață” 
- S.M.Ap.-50 din 18.06.2020 – ,, L - 4/ 5, Norme de calcul a consumului de carburanţi-

lubrifianţi pentru operarea şi mentenanţa echipamentelor militare”. 
 
Tematica examenului de promovare: 

- normele legale privind circulaţia pe drumurile publice, prevederile actelor normative in 
vigoare privind circulaţia automobilelor militare precum şi normele speciale pe timpul 
executarii transporturilor periculoase (O.U.G. 195/2002 republicată/actualizată); 

- executarea lucrărilor de ITS (S.M.G.-8 /2012, S.M.G. S-35/2017 și S.M.Ap.-50 /2020); 
- măsurile pentru prevenirea evenimentelor rutiere cu autovehicule militare în cazărmi, 

poligoane, locurile de desfășurare a exercițiilor militare și drumurile publice (S.M.G. -66 din 
03.10.2013). 
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V. Pentru postul de muncitor calificat III (lăcătuș). 
 
Participant la examen: P.c.c. Giurgiu Ioan 
 
Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

18.04.2022 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 
str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, P.c.c. Perșa Adrian, 
tel.0264368229-521. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 
Proba practică se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. 

Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 28.04.2021, ora 1100. 
 
Rezultatul probei practice se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 
 

Eventualele contestații privind rezultatul probei practice se depun la sediul Unității 
Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. 
Persoana de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul P.c.c. Perșa 
Adrian, tel.0264368229-188. 

 
Bibliografia examenului de promovare: 

− Manualul tehnicianului de aviaţie, specialitatea celulă-motor, ed. 1978; 
− L.11-2, vol. 1 - Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de aviaţie, ed. 2019; 
− Lăcătuşărie generală, ing. Emil Arieşean, Gh. Peptea, ed. 1974; 
− Cartea lăcătuşului, ing. Constantin Iordan, ed. 1967; 
− Îndrumător pentru ateliere mecanice G.S. Georgescu, ed. V, 1972. 

 
Tematica examenului de promovare: 

− Manualul tehnicianului de aviaţie, specialitatea celulă-motor, ed. 1978: Cap.4 – Mecanica, Cap. 
5 – Rezistenţa materialelor, Cap.8 – Materiale tehnice folosite în aviaţie, Cap. 9 – Materiale 
nemetalice folosite în aviaţie, Cap.10 – Principalele metode şi procedee tehnologice folosite la 
reparaţia curentă a aeronavelor; 

− L.11-2, vol. 1 - Instrucţiuni privind mentenanţa echipamentelor de aviaţie, ed. 2019: Cap.I – 
Principii generale, Cap.II Organizarea sistemului de mentenanţă, Cap.IV – Pregătirea tehnică a 
personaului tehnic-ingineresc de aviaţie. Admiterea la exploatare, Cap. VI – Organizarea 
activităţii de mentenanţă a echipamentelor de aviaţie. Reguli generali şi specifice, Cap. VII – 
Asistenţă tehnică a aeronavelor, Cap. XIV – Asigurarea cu mijloace tehnice de aerodrom 
necesare mentenanţei echipamentelor de aviaţie; 

− Lăcătuşărie generală, ing. Emil Arieşan, Gh. Peptea, ed. 1974: Cap.1 – Atelierul de lăcătuşerie 
şi organizarea locului de muncă, Cap. 2 – Măsurearea şi controlul pieselor, Cap. 3 – Îndreptarea 
metalelor, Cap. 4 – Trasarea pieselor, Cap. 5 – Tăierea metalelor, Cap. 6 – Îndoirea metalelor, 
Cap. 7 – Pilirea pieselor, Cap. 8 – Polizarea pieselor, Cap. 9 – Găurirea şi prelucrarea găurilor, 
Cap. 10 – Filetarea,  Cap. 11 – Nituirea metalelor, Cap. 12 – Lipirea şi cositorirea metalelor, Cap. 
13 – Sudarea metalelor, Cap. 14 – Presarea la rece a metalelor, Cap. 15 – Aparate pentru măsurări 
de precizie, Cap. 16 – Finisarea suprafetelor; 
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− Cartea lăcătuşului, ing. Constantin Iordan, ed. 1967, Cap. 1 – Materiale şi semifabricate folosite 
în lucrările de lăcătuşerie, Cap. 2 – Noţiuni generale de lăcătuşerie, Cap. 3 – Îndreptarea 
materialelor metalice, Cap. 4 – Trasarea, Cap. 5 – Tăierea, Cap. 6 – Îndoirea metalelor, Cap. 7 – 
Pilirea, Cap. 8 – Răzuirea, Cap. 9 – Polizarea metalelor, Cap. 10 – Găurirea şi prelucrarea 
găurilor, Cap. 11 – Filetarea, Cap. 12 – Rodarea, şlefuirea şi lustruirea, Cap. 13 – Lepuirea, 
honuirea şi suprafinisarea, vibronetizarea, Cap. 14 – Calitatea suprafeţelor prelucrate şi indicarea 
lor pe desen, Cap. 15 – Asamblări nedemontabile, Cap. 16 – Asamblări demontabile; 

− Îndrumător pentru ateliere mecanice G.S. Georgescu, ed. V, 1972, Cap. 1 – Mărimi şi unităţi, 
Cap. 2 – Rezistenţa materialelor, Cap. 3 – Organe de maşini, Cap. 4 – Angrenaje, Cap. 5 – Arcuri, 
Cap. 6 – Transmisii, Cap. 7 – Maşini-unelte şi operaţii de prelucrare la maşini-unelte, Cap. 8 – 
Scule aşcheietoare, Cap. 9 – Toleranţe şi ajustaje, Cap. 10 – Filete, Cap. 11 – Prelucrări prin 
ştanţarea şi ambutisarea la rece, Cap. 12 – Metode înainte de prelucare, Cap. 13 – Maşini-unelte 
cu comandă după program, Cap. 14 – Linii automate, Cap. 15 – Maşini-unelte agregat, Cap. 16 

− Precizia prelucrării pieselor, Cap. 17 – Materilale metalice, Cap. 18 – Tratamente termice şi 
termochimice ale oţelurilor, Cap. 19 – Noţiuni de desen tehnic, Cap. 20 – Semifabricate metalice 
standardizate, Cap. 21 – Sudarea, tăierea şi lipirea metalelor, Cap. 21 – Sudarea, tăierea şi lipirea 
metalelor. 

 
VI. Pentru postul de muncitor calificat III (mecanic). 

 
Participant la examen: P.c.c. Vălean Ovidiu 
 
Data limită până la care se pot depune cererile de participare la examen este:  

18.04.2022 ora 1500 

Cererile de participare la examen se depun la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, 
str. Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, telefon 0264368229-387.  

Persoana de contact este secretarul comisiei de examinare, Sg.maj. Claudiu-Alin Sebeș, 
tel.0264368229-188. 

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora: 
Proba practică se desfășoară la sediul Unității Militare 01969 Câmpia Turzii, str. 

Aerodromului nr. 1, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, în data de 28.04.2021, ora 1100. 
 
Rezultatul probei practice se afișează în termen de maxim 2 zile lucrătoare la sediul Unității 

Militare 01969 Câmpia Turzii și pe pagina de internet a Statului Major al Forțelor Aeriene. 
 

Eventualele contestații privind rezultatul probei practice se depun la sediul Unității 
Militare 01969 Câmpia Turzii, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului. 
Persoana de contact este secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Sg.maj. Claudiu-
Alin Sebeș, tel.0264368229-188. 

Bibliografia examenului de promovare: 
- Lăcătuşerie generală, autor E.Arieşeanu; 
- Cartea lăcătuşului, ing. Constantin Iordan, ed. 1967; 
- Îndrumător pentru ateliere mecanice G.S. Georgescu, ed. V, 1972. 

Tematica examenului de promovare: 
−  Lăcătuşărie generală, ing. Emil Arieşan, Gh. Peptea, ed. 1974: Cap.1 – Atelierul de lăcătuşerie 

şi organizarea locului de muncă, Cap. 2 – Măsurearea şi controlul pieselor, Cap. 3 – Îndreptarea 
metalelor, Cap. 4 – Trasarea pieselor, Cap. 5 – Tăierea metalelor, Cap. 6 – Îndoirea metalelor, 
Cap. 7 – Pilirea pieselor, Cap. 8 – Polizarea pieselor, Cap. 9 – Găurirea şi prelucrarea găurilor, 
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Cap. 10 – Filetarea,  Cap. 11 – Nituirea metalelor, Cap. 12 – Lipirea şi cositorirea metalelor, Cap. 
13 – Sudarea metalelor, Cap. 14 – Presarea la rece a metalelor, Cap. 15 – Aparate pentru măsurări 
de precizie, Cap. 16 – Finisarea suprafetelor; 

− Cartea lăcătuşului, ing. Constantin Iordan, ed. 1967, Cap. 1 – Materiale şi semifabricate folosite 
în lucrările de lăcătuşerie, Cap. 2 – Noţiuni generale de lăcătuşerie, Cap. 3 – Îndreptarea 
materialelor metalice, Cap. 4 – Trasarea, Cap. 5 – Tăierea, Cap. 6 – Îndoirea metalelor, Cap. 7 – 
Pilirea, Cap. 8 – Răzuirea, Cap. 9 – Polizarea metalelor, Cap. 10 – Găurirea şi prelucrarea 
găurilor, Cap. 11 – Filetarea, Cap. 12 – Rodarea, şlefuirea şi lustruirea, Cap. 13 – Lepuirea, 
honuirea şi suprafinisarea, vibronetizarea, Cap. 14 – Calitatea suprafeţelor prelucrate şi indicarea 
lor pe desen, Cap. 15 – Asamblări nedemontabile, Cap. 16 – Asamblări demontabile; 

− Îndrumător pentru ateliere mecanice G.S. Georgescu, ed. V, 1972, Cap. 1 – Mărimi şi unităţi, 
Cap. 2 – Rezistenţa materialelor, Cap. 3 – Organe de maşini, Cap. 4 – Angrenaje, Cap. 5 – Arcuri, 
Cap. 6 – Transmisii, Cap. 7 – Maşini-unelte şi operaţii de prelucrare la maşini-unelte, Cap. 8 – 
Scule aşcheietoare, Cap. 9 – Toleranţe şi ajustaje, Cap. 10 – Filete, Cap. 11 – Prelucrări prin 
ştanţarea şi ambutisarea la rece, Cap. 12 – Metode înainte de prelucare, Cap. 13 – Maşini-unelte 
cu comandă după program, Cap. 14 – Linii automate, Cap. 15 – Maşini-unelte agregat, Cap. 16 

− Precizia prelucrării pieselor, Cap. 17 – Materilale metalice, Cap. 18 – Tratamente termice şi 
termochimice ale oţelurilor, Cap. 19 – Noţiuni de desen tehnic, Cap. 20 – Semifabricate metalice 
standardizate, Cap. 21 – Sudarea, tăierea şi lipirea metalelor, Cap. 21 – Sudarea, tăierea şi lipirea 
metalelor. 
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