
R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA                      
  
Compartiment Resurse Umane                                                                                                             

 
 
 
 
 

A N U N T 
 

               R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 13.01.2021,  ora 10,00, proba 
scrisa si 15.01.2021, ora 10,00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii unui post  
vacant de inspector de specialitate (Birou Securitate Aeroportuara). 
                              

I. Denumirea postului:  inspector de specialitate (Birou securitate aeroportuara, reglementari securitate si documente 
clasificate) - cod COR 215 312 – studii superioare 
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata 

                Numar de posturi scoase la concurs: 1 post   
   

A. Conditii de participare la concurs : 
1.  Conditii generale:  
a)  sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinad Spatiului Economic 
European si domiciliu in Romania,   
b)  cunoaste  limba romana, scris si vorbit; 
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale: 



d) are capacitate deplina de exercitiu;  
 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de 
medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii si,  dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la 
concurs; 
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritatii, de 
serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals, ori a unor fapte de coruptie sau a unei 
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea. 
2.    Conditii specifice: 

a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalent 

b)  vechime in munca de minim: 10 ani.  

                  c) cunostinte operare  a programelor :  Microsoft Word, Excel,  Power Point, MS Office, Microsoft Access, Internet.   
                
                  d) sa cunoasca o limba straina de circulatie internationala; 
   

Avantaje:  experienta in domeniul securitatii aviatiei civile si/sau alte domenii similare (siguranta, securintate sau aparare 
nationala) 

BIBLIOGRAFIE :  

Legislatie nationala: 

1. Constitutia Romaniei (Titlul I – Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;). 



2. Codul Aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21 din 18.03,2020, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 
222/19.03.2020). 

3. Programul National de Control al Calitatii in Domeniul Securitatii Aviatiei Civile (OMT nr. 1613 din 04.12.2014, 
publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 915/16.12.2014). 

4. Programul National de Pregatire in Domeniul Securitatii Aviatiei Civile (OMT nr. 1079 din 11.06.2018, publicat in 
Monitorul Oficial Partea I, nr. 588bis din 11.07.2018).  

5. Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice in 
vigoare de la 12 ianuarie 2019. 

6. Legea nr. 149/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea 
aviaţiei civile in vigoare de la 27 iulie 2012. 

7. Ordonanţa nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile in vigoare de la 01 septembrie 
2011.  

8. Ordinul nr. 879/2009 pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul 
securităţii aviaţiei civile În vigoare de la 27 august 2009. 

9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

10. Legea nr. 182/12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate. 
11. Hotararea nr. 585/din 13 iunie 2002 (actualizata) pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor 

clasificate in Romania. 
12. Hotararea nr. 781/21 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu. 
13. Hotararea nr. 1349/27 noiembrie 2002 (actualizata) privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia pe teritoriul 

Romaniei a corespondentei clasificate.  
 

Legislatie europeana: 

1. 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. 



2. Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 
2015/1998. 

3. 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. 

4. Regulamentul (UE) nr. 55/2018 din 09.01.2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 
2015/1998. 

5. 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. 

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/413 din 14.03.2019 de modificare a Regulamentului de punere in 
aplicare (UE) 2015/1998. 

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1583 al Comisiei din 25.09.2019 (in vigoare 31.12.2020) de 
modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/1998. 

8. Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/111 al Comisiei din 13.01.2020 (punctul 1 litera (b) și punctul 2 litera 
(b) din anexa la prezentul regulament se aplică de la 01.04.2020) de modificare a Regulamentului de punere in 
aplicare (UE) 2015/1998. 

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/910 al Comisiei din 30.06.2020 de modificare a Regulamentului de 
punere in aplicare (UE) 2015/1998. 

10. 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. 

11. Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor 
Comisiei în domeniul securității aeronautice 

12. 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. 

https://www.caa.ro/uploads/pages/R413_per_2019_RO.pdf
https://www.caa.ro/uploads/pages/R1583_2019_RO.pdf
https://www.caa.ro/uploads/pages/R111_2020_RO.pdf
https://www.caa.ro/uploads/pages/R910_2020_RO.pdf


13. 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.  

               ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE: 
 

1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general); 
2. Copia  actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea; 
3. Copiile  documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, 

precum si, eventual, copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice;    
4. Copia carnetului de munca , sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau 

in specialitatea studiilor; 
5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere  ca nu are antecendente penale, care sa-l faca 

incompatibili cu functia pentru care candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii); 
6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare 

abilitate; 
7. Curriculum vitae (model UE) 

 
Nota 
Actele prevazute la  punctele  2, 3, 4 vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor. 
Toate actele vor fi puse intr – un  dosar. 
 
 Data limita de depunere a dosarelor : 06.01.2021, ora 15:00. 
 

                          
 
 



 Modul de desfasurare al concursului:   
 

1. Selectia dosarelor:  in data de 11.01.2021, ora 10,00. Depunerea contestatiilor,  in termen de o zi lucratoare de 
la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor. 
 

2. Proba scrisa in data de 13.01.2021, ora 10,00. Vor fi admisi pentru proba de interviu doar candidatii care au 
obtinut  la proba scrisa un punctaj de minim 70 puncte. Depunerea contestatiilor in termen de o zi lucratoare de 
la data afisarii rezultatului la proba scrisa. 
 

3. Interviul in data de 15.01.2021, ora 10,00. Vor fi admisi doar candidatii care au obtinut un punctaj de minim 70 
puncte. Depunerea contestatiilor in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului la proba de interviu. 

 
                               Relatii suplimentare la telefon: 0251416860. 
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