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Bibliografia necesară susținerii concursului 
 

Director al Direcției Istoria culturii și civilizatiei din cadrul ISACCL (S) grad II – normă 

întreagă 8h/zi, perioadă nedeterminată 

 

• Constituția României, republicată; 

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

• Civilizația Levantului (ISACCL); 

• Regulamentul de Organizare și Funcționare al ISACCL, publicat pe site; 

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

• Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

• cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

• Codul Administrativ 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 368, 376 alin. (2), 430, 432 - 434, 437 - 441, 443 - 449, 458, 490 - 491, şi art. 506 alin. 

(1) - (9), 538 – 542, 549 – 562; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

•  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați , legea 

nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și 

pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament 

între femei și bărbați; 

• Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, actualizată; 

• Corbeanu, Aura, Managementul proiectului cultural. Noțiuni și instrumente, București, 

o Editura Centrului pentru Formare, Educaţie Permanentă și Management în Domeniul 

o Culturii, 2005; 

• Colectiv de autori, Managementul cercetării, ediție online, 2011. 

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

completare. 
 

Consilier IA, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea comunicare și relații 

publice 

• Legea 117/2017 privind înfiinţarea 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. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor); 

mailto:office@institutlevant.ro
file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp266190/00162046.htm
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203347
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224130
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224130
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/203347


2 

 

• 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; 

• Sandu, Antonio, Relații publice și comunicare pentru administrația publică, Editura 

Tritonic, 2016; 

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

Ligia Ilin, Iași, Ed. Polirom, 2011; 

• Bădău, Horea Mihai, Tehnici de comunicare în social media, Editura Polirom, 2011 

(Capitolul 4 - Facebook; Capitolul 5 - Strategia de PR în social media); 

• Cismaru, Diana-Maria, Managementul reputaţiei în mediul online, Editura Tritonic, 2015 

(Capitolul 2 - Social media ca instrumente în comunicarea organizaţională; Capitolul 7 - 

Implementarea programelor de managementul reputaţiei în mediul online; Capitolul 9 - 

Specificul gestionării crizelor în mediul online); 

• Comisia Europeană, Mic ghid de redactare clară, https://op.europa.eu/ro/publication-

detail/-/publication/bb87884e-4cb6-4985-b796-70784ee181ce. 

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