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CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU POSTUL DE
SEF BIROU SECURITATE AEROPORTUARĂ, REGLEMENTARI DE SECURITATE
SI DOCUMENTE CLASIFICATE
Sunt acceptate la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele criterii:
1. Cetăţenia: romană
2. Domiciliul : în România
3. Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licenta
4. Cazierul judiciar: să nu fie înregistrate în cazierul judiciar, respectiv să nu fi avut
condamnări privative de libertate în ultimii 5 ani şi să nu fie în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea.
5. Sănătatea: să fie certificată de o instituţie sanitară de profil corespunzător, ca « apt de
munca » pentru functia de sef birou securitate.
6. Experienta:
- minim 3 ani in exercitarea unei functii de conducere;
7. Aptitudini:
- abilitati de comunicare, spirit organizatoric, capacitate de analiza, sinteza si asimilare rapida a
informatiei;
- capacitatea/disponibilitatea de a lucra in echipa si de a lua decizii optime in conditii de stres
(decizii care sa conduca la rezolvarea cu operativitate a unei stari de fapt);
- sa aiba capacitatea de a interpreta si urmari o analiza de risc la securitate fizică (trebuie să
asigure identificarea vulnerabilitătilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la
producerea unor incidente de securitate fizică si să indice măsurile de protectie necesare
obiectivului analizat);
- sa cunoasca o limba străina de circulaţie internaţională sa aiba abilitati de utilizare a
programelor MS Office (Word, Excel, PowerPoint, AccessInternet).
8. Limbajul: să poată să citească, să scrie şi să vorbească corect în limba română.

9. Ţinuta şi comportament: să aibă o ţinută sobră şi un comportament corespunzător
cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

