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BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de 

Inspector de specialitate – Serviciul Supravegherea Pieței ISCIR 

 

- Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, 

instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat 

pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a 

prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară 

a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei 

produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 

comercializare a acestora; 

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la 

dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 824/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la 

dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune; 

- Hotărârea Guvernului nr. 804/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 

privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 

2009/142/CE; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 - privind echipamentele sub presiune 

transportabile; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a 

generatoarelor de aerosoli; 

- Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 

ascensoarelor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 957/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 

privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE;  

- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de 

exploatare a echipamentelor pentru agrement; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prescripția Tehnică PT  CR1-2018 Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, 

verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, 

instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de 

combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR; 

- Ordinul Inspectorului de Stat Șef nr. 401/2005 privind aprobarea aplicării sigiliilor de către 

inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) la instalaţiile şi echipamentele 

neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare, conform Prescripţiilor tehnice -

Colecţia ISCIR. 

 

 

 

 


