
 

 

Bibliografia necesară ocupării posturilor contractuale vacante din cadrul 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 
 

 

 

 

 

1 post expert (S) grad IA patrimoniu cultural - specialitate arheologie în cadrul Departamentului 

patrimoniu natural și cultural, cu atribuții în protecția, reabilitarea, dezvoltarea patrimoniului cultural. 

 

• Legea nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultra și Civilizația 

Levantului. 

• Smith, Laurajane, Archaeological Theory and the Politics of Culture Heritage. London: Routledge, 

2004. 

• Cătălin Pavel, Describing and Interpreting the Past. European and American Approaches to the 

Written Record of the Excavation, București, 2010. 

• Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology. Theories, Methods and Practice, Londra, ed. V și urm., 

2005/2016/2018. 

• Al. Suceveanu, Al. Barnea - La Dobroudja romaine, Bucureşti, 1991. 

 

 

1 post consilier(S) grad IA protecția mediului natural - specialitate geografie în cadrul Departamentului 

patrimoniu natural și cultural,  

 

• Legea nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultra și Civilizația 

Levantului. 

• Dutu M,Dutu A, 2014. Dreptul Mediului, Editia 4, Editura C.H.Beck. 

• Cogalniceanu D.,2007 Ecologia si protectia mediului,Ecoportal Ministerul Educatiei si cercetarii, 

p.185-222. 

• Gray M.,2013. Geodiversity- Valuing and Conserving Abiotic Nature, Willey Blackwell, 

London.Part 1 – Geodiversity, p.3-72 si Part 2 Values and Threats p.75-191                                                                                                                                          

• Vadineanu A.,1998, Dezvoltarea durabila.Teorie si practica,Editura Universitatii Bucuresti. 

• Legea protectiei Mediului nr.137/1995. Capitolele 3 si 4. 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2011. 

 

1 post expert (S) IA – specialitatea sociologie în cadrul Departamentului diplomație culturală,  

• Legea nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultra și Civilizația 

Levantului. 

• Gabriel Andreescu, Naţiuni şi minorităţi, Ed. Polirom, Iași, 2004 

• Nicolae Iorga, Românii cum erau până la 1918, vol. II, Moldova şi Dobrogea, Bucureşti, 1940  

• M.A. Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1994 

• Mehmet Naci Önal, Din folclorul turcilor dobrogeni, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1992  

• Steluţa Pârâu, Policromia etnică în Dobrogea, în „Analele Dobrogei”, Serie Nouă, Nr. 1, An II, 1997 

- Steluţa Pârâu, Dobrogea – coordonatele unei zone de locuire interetnică, în „Steaua Dobrogei”, 

Anul II, nr. 6 – 8, 2000, Tulcea 238  

• Horia Stinghe, Cornelia Toma, Despre germanii din Dobrogea, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2007 

• Simion Tavitian, Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor, Constanţa, Editura Ex Ponto, 

2003 

• Dimitrie Gusti, Problema sociologiei * sistem si metoda, 1940, Bucuresti, Editura  

 

 



 

1 post consilier (S) IA- expert accesare și implementare fonduri structurale și de coeziune europene, în 

cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT,  

• Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizția 

Levantului. 

• ***, Project Cycle Management (manual, handbook), European Commission. Europe Aid Co-

operation Office, Brussels, 2002. 

• ***, Open University Business School, Management performant, vol. 2, Controlul managerial, 

Codecs, Bucureşti, 2000. 

• ***, Manual de managementul proiectelor, Departamentul pentru Integrare Europeană, Guvernul 

României, 1998. 

• Klein, Armin, Managementul proiectului cultural, Editura Fundaţiei Triade, Timişoara, 2005. 

• Ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-europene, Startup Cafe,  

file:///D:/Documente/Desktop/document-2016-08-2-21198543-0-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-

europene.pdf, 

• Portalul Comisiei Europene, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/how-

get-funding_ro  

 

 

1 post consilier (economist)  (S) grad IA în cadrul Compartimentului financiar contabil 

• Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, 

• Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

• Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 

• Decret nr. 209  din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa; 

• OUG nr. 119/1999 republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• OMFP nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 

• OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

• OMFP nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

• OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare; 

• H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe 

perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în 

interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare. 

• Ordin Nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura 

de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

• Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind 

auditul public intern și controlul financiar preventiv. 
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1 post referent (casier) (M) treapta IA în cadrul  Compartimentului financiar contabil 

• Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, 

• Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 

• Decret nr. 209  din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă; 

• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi 

actualizările ulterioare (2016), 

• OUG nr. 119/1999 republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• OMFP nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 

• OMFP  nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

1 post expert (S) grad IA în cadrul Compartimentului achiziții publice 

• Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, 

• Legea. nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• H.G. 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 achizițiile 

publice 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

• 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; 

• Ordinul ANRMAP  nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție; 

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice pri-

vind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organiza-

rea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Ordin nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al 

achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.  

 

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic activitate registratură și 

secretariat 

• Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, 

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului, nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entitǎților publice – standardul nr. 13 „Gestionarea documentelor”;  

• Manualul de Secretariat și Asistență Managerială https://www.scribd.com/doc/213997590/Manual-

de-Secretariat-Si-AsistentaManagerial CAP. I. Birotică, CAP. II. Tehnici de Secretariat, CAP. III. 

Funcțiile Secretariatului Modern 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

http://anap.gov.ro/web/ordin-nr-2812016-din-22-iunie-2016-privind-stabilirea-formularelor-standard-ale-programului-anual-al-achizitiilor-publice-si-programului-anual-al-achizitiilor-sectoriale/
http://anap.gov.ro/web/ordin-nr-2812016-din-22-iunie-2016-privind-stabilirea-formularelor-standard-ale-programului-anual-al-achizitiilor-publice-si-programului-anual-al-achizitiilor-sectoriale/
https://www.scribd.com/doc/213997590/Manual-de-Secretariat-Si-AsistentaManagerial
https://www.scribd.com/doc/213997590/Manual-de-Secretariat-Si-AsistentaManagerial


1 post consilier juridic (S) grad IA, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic, normă 

întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată 

 

• Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului, 

• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

• Constituția României, 

•  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

•  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

•  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările 

ulterioare, 

•  Codul civil, 

•  Codul de procedură civilă, 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare, 

• Legea nr. 477 privind codul de conduită al personalului contractual, 

• Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 


