
B I B L I O G R A F I A  / TEMATICA  

 necesară susținerii concursurilor 

 

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. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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 achiziţiile 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 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituțiilor 

publice, precum şi organizarea, 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; 

Ordonanță de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

*Notă: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare și completare. 

 

 

1 post consilier (S) IA în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (activitate 

de redacție) 

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

Civilizația Levantului; 

Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date; 

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/


Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Ghidul de bune practici în activitatea editorială Tudor - Vlad Popescu, Asociația Uniunea 

Editorilor din România, ISBN -978-606-93578-3-5; 

Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria și practica redacției, Cătălin Strat, 

Asociația Uniunea Editorilor din România, ISBN -978-606-93508-5-5; 

Ghidul tehnoredactorului de la print la eBook, Vlad Puescu, Victor Jalbă, Asociația Uniunea 

Editorilor din România, ISBN 978-606-93578-4-2; 

Enache, Ionel, Managementul structurilor infodocumentare, Bucureşti, Editura Universității, 

2008; 

Calenge, Bertrand, Politicile de achiziții: constituirea unei colecții într-o bibliotecă, tr. Rom.  

Alina Vesei şi Rodica Cosmaciuc, Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor, 1999; 

*Notă: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare și completare. 

 

 

1 post consilier (S) IA în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (relații 

publice) 

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

Civilizația Levantului; 

Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Coman, Cristina, Relaţiile publice. Principii şi Strategii, Iaşi, Ed. Polirom, 2006  (ed. I 2001); 

Mucchielli, Alex, Comunicarea în instituţii şi organizaţii, tr. rom. Viorica Aura Păuș, Iași, 

Ed.Polirom, 2008; 

Newsom, Doug, Judy VanSlyke Turk şi Dean Kruckeberg, Totul despre relaţiile publice, tr. 

rom. Cristina Coman, Iaşi, Editura Polirom, 2010 (ed. I 2003); 

Rus, Flaviu Călin, Campanii și strategii de PR, Iași, Editura Institutul European, 2009.   

 

*Notă: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare și completare. 

 

 

1 post expert (S) II în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, IT (comunicare 

în limba engleză) 

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

Civilizația Levantului; 

Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Caillaud, Carole și Patricia Janiaud-Powell, Modele de scrisori profesionale în limba engleză, 

tr. rom. Luminița Botoșineanu, Iași, Ed. Polirom, 2007; 



Ferreol, Giles și Noel Flagel, Metode și tehnici de exprimare orală și scrisă, tr. rom. Ana 

Zastroiu, Iași, Ed. Polirom, 2007; 

Newsom, Doug și Jim Haynes, Redactarea materialelor de relații publice, tr. rom. Dana Ligia 

Ilin, Iași, Ed. Polirom, 2011. 

 

*Notă: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare și completare. 

 

 

 

1 post referent (S) IA  în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic 

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

Civilizația Levantului; 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

OMFP 3471/2008 – Norme privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din 

patrimoniul instituţiilor publice – actualizat 2015, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordonanță de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, capitolul IV ”Obligațiile lucrătorilor”. 

*Notă: Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare și completare. 

 

 

 

 


