R.A. AEROPORT INTERNATIONAL CRAIOVA

ACTELE SOLICITATE
candidatilor pentru intocmirea dosarului pentru inscrierea la
concursul organizat la R.A. AEPOPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
in data de 29.07.2019

1.
2.
3.
4.
5.

Formular de inscriere (se gaseste la biroul personal);
Act de identitate (B.I. / C.I.) - original si copie;
Certificat de nastere - copie
Certificat de casatorie (daca este cazul) – copie;
Certificat de cazier judiciar - (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior
datei angajarii;
6. Curriculum Vitae (C.V.);
7. Copia carnetului de munca si / sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
si/sau specialitate;
8. Copia actului de studiu – ( dupa caz : Diploma scoala profesionala, Diploma de
bacalaureat, Diploma Scoala Postliceala)
9. Copie dupa certificate, atestate, diplome si alte acte care atesta efectuarea unor
specializari sau cursuri de perfectionare;
10. Adeverinta medicala (de la medicul de familie) – apt din punct de vedere
medical pentru angajare.

Nota: Actele prevazute la punctele 3, 4, 7, 8, 9 vor fi insotite de actele in original in
vederea verificarii conformitatii copiilor.
Toate actele vor fi puse in dosare de carton, cu sina.

CONDITII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII
POSTULUI VACANT DE SEF BIROU REGLEMENTARI SI AUDIT EASA

-

-

Cetatenie : romana
Domiciliu : in Romania
Studii : superioare absolvite cu diploma de licenta sau studii superioare de
lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent
Sanatate: sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare atestata prin
adeverinta de la medicul de familie,
Vechime in munca: de minim 3 ani (studii superioare);
Experienta: constituie avantaj experienţă profesională în industria
aeronautică, calificări/licenţe ca personal aeronautic având legătură directa
sau conexă cu serviciile de navigaţie aeriană
Competente digitale: cunoştinţe operare PC nivel avansat, cel puţin
pachetul Microsoft Office;
Limbi straine : cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat
Sa aiba capacitate deplina de exercitiu,
Capacitatea de analiza si sinteza
Bune abilitati de comunicare
Sa nu fi avut condamnari private de libertate in ultimii 5 ani si sa nu fie in curs
de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni , cu
exceptia situatiilor in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII
POSTULUI VACANT DE SEF BIROU COMUNICATII SI IT

-

-

Cetatenie : romana
Domiciliu : in Romania
Sudii : - universitare absolvite cu diploma de licenta, sau studii superioare de lunga
durata absolvite cu examen de licenta sau echivalent ( INGINER automatizari,
calculatoare si electronica)
Sanatate: sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare atestata prin adeverinta de la
medicul de familie,
Sanatate: sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare atestata prin adeverinta de la
medicul de familie,
Vechime : minim 10 de ani in domeniul studiilor absolvite
Experienta: avansata in domenii electrice, electronica, automatizari si calculatoare
Limbi straine: cunoasterea limbii engleze – utilizator experimentat
Sa aiba capacitate deplina de exercitiu,
Capacitatea de analiza si sinteza
Bune abilitati de comunicare
Sa nu fi avut condamnari private de libertate in ultimii 5 ani si sa nu fie in curs de
urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni , cu exceptia
situatiilor in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII
POSTULUI VACANT DE DIRECTOR DE DEZVOLTARE

-

Cetatenie : romana
Domiciliu : in Romania
Sudii : - universitare absolvite cu diploma de licenta, sau studii superioare de lunga
durata absolvite cu examen de licenta sau echivalent ( stiinte economice)
- master sau postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei
Sanatate: sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare atestata prin adeverinta de la
medicul de familie,
Vechime : minim 20 de ani in domeniul studiilor absolvite
Experienta : minim 5 ani domeniul aeronautic/aeroportuar
Competente digitale – utilizator experimentat
Limbi staine: cunoasterea limbii engleze – utilizator independent
Bune competente organizare ( manageriale)
Bune abilitati de comunicare
Capacitatea de analiza si sinteza
Sa aiba capacitate deplina de exercitiu
Sa nu fi avut condamnari private de libertate in ultimii 5 ani si sa nu fie in curs de
urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni , cu exceptia
situatiilor in care a intervenit reabilitarea,

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR DE
DEZVOLTARE

1 Ordonanta Guvernului nr.29/1997 privind Codul Aerian al Romaniei, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
2 Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 al Parlamentului European si al Consiliului din 4
Iulie 2018 privind normele comune in domeniul aviatiei civile si de infintare a
Agentiei Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE)
nr. 376/2014 si a Directivelor 2014/30/UE si 2014/53/UE ale Parlamentului
European si ale Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
552/2004 si (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European si ale Consiliului si a
Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului
3 Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei de stabilire acerintelor tehnice si a
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri;
4 Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al CE de stabilire a cerintelor de calitate a datelor
aeronautice si informatiilor aeronautice pentru Cerul Unic European;
5 Anexa 14/ed.4,2004, ICAO, Aerodromuri, cu modificarile si completarile ulterioare;
6 DOC. 9137/ed.3, 1990, ICAO, Manualul de servicii aeroportuare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
7 DOC. 9157/ed.2, 1984, ICAO, Manualul de proiectare aerodromuri, cu modificarile
si completarile ulterioare;
8 DOC. 9184/ed.2, 1987, ICAO, Manualul de planificare aeroportuar, cu modificarile
si completarile ulterioare;
9 RACR-AD-AADC, Autorizarea aerodromurilor civile, cu modificarile si completarile
ulterioare;
10 RACR - AD - PETA - Reglementarea aeronautica civila romana privind
proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromului,editia 2018;
11 RACR-AVZ - Reglementarea aeronautica civila romana privind emiterea
avizelor la documentatiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituti
aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigatia
aeriana sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul si în spatiul aerian al
Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare
12 RACR-ZSAC- Reglementarea aeronautica civila romana privind stabilirea zonelor
cu servituti aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice
aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui
obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul
si în spatiul aerian al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

13 RACR-AD-COMSS -Organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe
aeroporturi;
14 RACR-AD-AACDA –Autorizarea agentilor aeronautici civili în domeniul
aeroportuar
15 RACR-AD-MEDA – Metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor
la sol
16 RACR-AD-ACAA - Asigurarea cu combustibili de aviatie pe aerodromuri
17 RACR-REAC- Raportarea evenimentelor de aviatie civila
18 RACR-AIS – Serviciile de informare aeronautica
19 RACR-HA – Harti aeronautice
20 RACR – WGS 84 – Masurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul
Geodezic Global WGS-84
21 RACR-ASMET – Asistenta meteorologica a activitatilor aeronautice civile
22 RACR-TABP – Transportul aerian al bunurilor periculoase
23 RACR-RA – Regulile aerului
24 PIAC-AD-139, ed.1/2018 - Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele
Regulamentului (UE) 139/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al
Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1180/20.12.2018
25 PIAC – AD- SSI ,Salvarea si stingerea incendiilor
26 PIAC-AD-PSU ,Planul pentru situatii de urgenta
27 PIAC-AD-CSMS: Sisteme de management al sigurantei.Cerinte pentru
aerodromurile civile, editie curenta;
28 PIAC – AD – MA ,Mentenanta aerodromurilor
29 PIAC-AD-SMGCS,Sisteme de ghidare ci control pe suprafata de miscare
30 PIAC-AD-LVP ,Operatiuni in conditii de vizibilitate scazuta
31 CA-AP4:Structura si implementarea sistemelor de management al sigurantei pe
aerodromuri, editie curenta;
32 CA – SNA – AP nr.1. Proceduri de colaborare intre furnizorii de servicii de
navigatie aeriana si aeroporturi;
33 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Achizitii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

34 Hotararea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Achizitii Publice;
35 Hotararea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei nationale in
domeniul achizitiilor publice;
36 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
37 Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
38 Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acorduluicadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

CONDITII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII
POSTULUI VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE
Compartiment Resurse Umane, Securitatea Muncii, Arhiva

-

-

Cunostinte de limba romana (scris si vorbit),
Sa aiba capacitate deplina de exercitiu,
Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare atestata prin adeverinta de la medicul
de familie,
Sa nu fi avut condamnari private de libertate in ultimii 5 ani si sa nu fie in curs de
urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni , cu exceptia
situatiilor in care a intervenit reabilitarea
Studii: universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de
lunga durarata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent ( stiinte ingineresti,
economice sau administrative)

BIBLIOGRAFIE
PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI
VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE - Compartiment Resurse Umane, Securitatea
Muncii, Arhiva

-

H.G. nr. 398 / 1997 - privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliilor Judeteane,
Legea Arhivelor Nationale – Legea nr. 16 /2006 republicata,
Legea 53/2003 - Codul Muncii - cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 319/2006 – Legea sanatatii si securitatii in munca, actualizata
Regulamentul de organizare si functionare al R.A. Aeroportul International Craiova.

BIBLIOGRAFIE
AGENT SECURITATE AEROPORTUARA

1. Constitutia Romaniei (Titlul I – Principii generale; Titlul II – Drepturile,
libertăţile şi îndatoririle fundamentale;).
2. Codul Aerian Roman (Ordonanta nr. 29/22.08.1997, publicata in
Monitorul Oficial nr. 45/26.01.2001).
3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei
Europene din 5 noiembrie 2015 de stabilire a masurilor detaliate de
implementare a standardelor de baza comune in domeniul securitatii
aviatiei.
5. Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015 de modificare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/1998.
6. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/815 al Comisiei Europene
din 12.05.2017 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare
(UE) 2015/1998.
7. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei Europene
din 23 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului de punere in
aplicare (UE) 2015/1998 in ceea ce priveste clarificarea, armonizarea si
simplificarea, precum si consolidarea anumitor masuri specifice de
securitate a aviatiei.
8. Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 11.03.2008 (consolidat) privind norme comune in
domeniul securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 18/2010 din 08.01.2010.
9. Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei Europene din 02.04.2009 de
completare a standardelor de baza comune in domeniul securitatii
aviatiei civile prevazute in anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
10. Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei Europene din 18.12.2009
de stabilire a criteriilor care sa permita statelor membre sa deroge de la
standardele de baza comune in domeniul securitatii aviatiei civile si sa
adopte masuri de securitate alternative.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU POSTUL DE
AGENT DE SECURITATE AEROPORTUARĂ
(studii superioare)

Sunt acceptate la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele
criterii :

1. Cetăţenia: romană
2. Domiciliul : în România
3. Studii: universitare absolvite cu diploma de licenta sau studii superioare de
lunga durata absolvite cu licenta sau echivelent
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 agent securitate aeroportuara
7. Aptitudini: sa cunoasca o limba străina de circulaţie internaţională nivel
mediu, scris/vorbit si sa aiba abilitati de utilizare computer (operare Windows,
Microsoft Office) – prezinta un avantaj pentru persoanele care fac dovada
absolvirii unor cursuri/specializari in domeniile mentionate.
8. Limbajul: sa poata comunica cursiv, usurinta să poată să citească, să scrie şi
să vorbească corect în limba română.
9. Ţinuta şi comportarea: să aibă o ţinută sobră şi un comportament
corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU POSTUL DE
AGENT DE SECURITATE AEROPORTUARĂ
(studii medii)

Sunt acceptate la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele
criterii :

1. Cetăţenia: romană
2. Domiciliul : în România
3. Studii: liceu cu diplomă de bacalaureat
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 agent securitate aeroportuara
7. Aptitudini: sa cunoasca o limba străina de circulaţie internaţională nivel
mediu, scris/vorbit si sa aiba abilitati de utilizare computer (operare Windows,
Microsoft Office) – prezinta un avantaj pentru persoanele care fac dovada
absolvirii unor cursuri/specializari in domeniile mentionate.
8. Limbajul: sa poata comunica cursiv, usurinta să poată să citească, să scrie şi
să vorbească corect în limba română.
9. Ţinuta şi comportarea: să aibă o ţinută sobră şi un comportament
corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Sef Birou
Reglementari si Audit EASA

1 Ordonanta Guvernului nr.29/1997 privind Codul Aerian al Romaniei, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
2 Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 al Parlamentului European si al Consiliului din 4
Iulie 2018 privind normele comune in domeniul aviatiei civile si de infintarea
Agentiei Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr.1008/2008, (UE) nr.996/2010, (UE)
nr.376/2014 si a Directivelor 2014/30/UE si 2014/53/UE ale Parlamentului
European si ale Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
552/2004 si (CE) nr.216/2008 ale Parlamentului European si ale Consiliuluisi a
Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului
3 Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei de stabilirea cerintelor tehnice si a
procedurilor administrative referitoare la aerodromuri;
4 Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al CE de stabilire a cerintelor de calitate a datelor
aeronautice si informatiilor aeronautice pentru Cerul Unic European;
5 Anexa 14/ed.4,2004, ICAO, Aerodromuri, cu modificarile si completarile ulterioare;
6 DOC. 9137/ed.3, 1990, ICAO - Manualul de servicii aeroportuare, cu modificarile
si completarile ulterioare;
7 DOC. 9157/ed.2, 1984, ICAO - Manualul de proiectare aerodromuri, cu
modificarile si completarile ulterioare;
8 DOC. 9184/ed.2, 1987, ICAO - Manualul de planificare aeroportuar, cu
modificarile si completarile ulterioare;
9 RACR-AD-AADC - Autorizarea aerodromurilor civile, cu modificarile si
completarile ulterioare;
10 RACR - AD – PETA - Reglementarea aeronautica civila romana privind
proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromului,editia 2018;
11 RACR-AVZ - Reglementarea aeronautica
Civila romana privind emiterea avizelor la documentatiile tehnice aferente
obiectivelor din zone cu servituti aeronautice civile sau din alte zone în care pot
constitui obstacole pentru navigatia aeriana sau pot afecta siguranta zborului pe
teritoriul si în spatial aerian al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
12 RACR-ZSAC- Reglementarea aeronautica civila romana privind stabilirea zonelor
cu servituti aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice
aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui

obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot afecta siguranta zborului peteritoriul
si în spatial aerian al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
13 RACR-AD-COMSS – Organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe
aeroporturi;
14 RACR-AD-AACDA – Autorizarea agentilor aeronautici civili în domeniul
aeroportuar
15 RACR-AD-MEDA – Metode si echipamente de degivrare/antigivrarea avioanelor
la sol
16 RACR-AD-ACAA - Asigurarea cu combustibili de aviatie pe aerodromuri
17 RACR-REAC- Raportarea evenimentelor de aviatie civila
18 RACR-AIS – Serviciile de informare aeronautica
19 RACR-HA – Harti aeronautice
20 RACR – WGS 84 – Masurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul
Geodezic Global WGS-84
21 RACR-ASMET – Asistenta meteorological a activitatilor aeronautice civile
22 RACR-TABP – Transportul aerian al bunurilor periculoase
23 RACR-RA – Regulile aerului
24 PIAC-AD-139, ed.1/2018 – Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă –
Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele
Regulamentului (UE) 139/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al
Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1180/20.12.2018
25 PIAC – AD- SSI - ,Salvarea si stingerea incendiilor
26 PIAC-AD-PSU - Planul pentru situatii de urgenta
27 PIAC-AD-CSMS - Sisteme de management al sigurantei. Cerinte pentru
aerodromurile civile, editie curenta;
28 PIAC – AD – MA - Mentenanta aerodromurilor
29 PIAC-AD-SMGCS - Sisteme de ghidare ci control pe suprafata de miscare
30 PIAC-AD-LVP - Operatiuni in conditii de vizibilitate scazuta
31 CA-AP4 -Structura si implementarea sistemelor de management al sigurantei pe
aerodromuri, editie curenta;
32 CA – SNA – AP nr.1.- Proceduri de colaborare intre furnizorii de servicii de
navigatie aeriana si aeroporturi

