MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

Tematica pentru examene de promovare în grad profesional programate după
cum urmează:
- 25 februarie 2020 la sediul Inspecției Teritoriale ISCIR Sibiu
- 26 februarie 2020 la sediul Inspecției Teritoriale ISCIR Brașov
- 27 februarie 2020 și 28 februarie 2020 la sediul ISCIR din București

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert

gradul
gradul
gradul
gradul
gradul
gradul

Pentru următoarele posturi:
profesional IA – 1 post la IT ISCIR Oradea;
profesional I – 1 post la IT ISCIR Sibiu;
profesional I – 1 post la IT ISCIR Bacau;
profesional IA – 1 post la IT ISCIR Brașov;
profesional IA – 1 post la ISCIR Central
profesional I – 2 posturi la ISCIR Central și IT ISCIR București;

1. Legea nr. 64 din 2008, republicată privind funcţionarea în condiţii de siguranţă
a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 2001 privind organizarea si funcționarea
ISCIR, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe;
6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta
si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificate si completarile
ulterioare;
7. Decretul nr. 209/1976 prntru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa ale
unitatilor socialiste;
8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si
institutiilor publice, cu modificarile ulterioare;
9. HG nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in
cazul deplasarii in interesul serviciului;
10. OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia
bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor
publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate
integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului
de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile
publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare;
11. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
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conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu
modificarile si completarile ulterioare;
12. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
13. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
14. OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
16. Lege nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari
si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plata;
17. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
18. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice;
19. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996;
20. Regulamentului (UE) 2016/679 privind privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date;

21. Ordine ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR în vigoare
22. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ISCIR
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23.
Legislaţie referitoare la organizarea şi funcţionarea ISCIR
Legea nr. 64 din 2008, republicată privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 2001 privind organizarea si funcționarea
ISCIR, cu modificările și completările ulterioare.
24. Legislaţie
referitoare
la
introducerea
pe
piaţă
a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR
25.
Prescripţii Tehnice ISCIR aplicabile
26.
Ordine ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR în vigoare
27.
Regulamentul de Organizare și Funcționare al ISCIR
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