
R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA                       
  
Compartiment Resurse Umane                                                                                                             

 
 
 
 
 

A N U N T 
 

               R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 25.03.2021,  ora 12,00, proba 
scrisa si 30.03.2021, ora 12,00, interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325, in vederea ocuparii unui post  
vacant de inspector de specialitate (Birou Reglementari si Audit EASA). 

                              
 Denumirea postului:  inspector de specialitate  - cod COR  215 221 – studii superioare 
 Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata 

                 Numar de posturi scoase la concurs: 1 post   
   

I. 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 de licenta sau echivalent; 

b)  vechime in munca de minim  3 ani;  

                  c) cunostinte operare  PC, nivel avansat, cel putin pachetul  Microsoft Office;  
                
                  d) cunoasterea limbii engleze la nivel avansat; 
              
                  e ) capacitate de analiza si sinteza, disponibilitatea la sarcini si dorinta de perfectionare;  
           
                  f) sa aiba abilitati de comunicare; 
  
                  g)  sa fie ordonat, organizat, disciplinat, capabil sa lucreze in echipa, capabil sa accepte si sa respecte regulile 
restrictive impuse de mediul aeroportuar, capabil, sa lucreze in exterior, in conditii de temperaturi extreme, conditii 
meteorologice adverse ziua si /sau noapte; 
                 
                 h) sa detina permis de conducere cel putin categoria  B. 

 



Avantaje:  experienta profesionala in industria aeronautica, calificari / licente ca personal aeronautic avand legatura directa 
sau conexa cu servicii de navigatie aeriana. 

 II. Bibliografie : 

• Ordonanta Guvernului nr.21/2020  privind Codul Aerian al Romaniei 
• 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 

• Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei de stabilire acerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la 
aerodromuri; 

• Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al CE de stabilire a cerintelor de calitate a datelor aeronautice si informatiilor 
aeronautice pentru Cerul Unic European; 

• Anexa 14/ed.4,2004, ICAO, Aerodromuri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• DOC. 9137/ed.3, 1990, ICAO, Manualul de servicii aeroportuare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• DOC. 9157/ed.2, 1984, ICAO, Manualul de proiectare aerodromuri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• DOC. 9184/ed.2, 1987, ICAO, Manualul de planificare aeroportuar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• RACR-AD-AADC, Autorizarea aerodromurilor civile, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• RACR - AD - PETA - Reglementarea aeronautica civila romana privind proiectarea si exploatarea tehnica a 

aerodromului,editia in viguare; 
• 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 



• 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. 

• RACR-AD-COMSS -Organizarea radiocomunicatiilor operationale sol-sol pe aeroporturi; 
• RACR-AD-AACDA –Autorizarea agentilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar  
• RACR-AD-MEDA – Metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol 
• RACR-AD-ACAA - Asigurarea cu combustibili de aviatie pe aerodromuri 
• RACR-REAC- Raportarea evenimentelor de aviatie civila 
• RACR-AIS – Serviciile de informare aeronautica 
• RACR-HA – Harti aeronautice 
• RACR – WGS 84 – Masurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul  Geodezic Global WGS-84 
• RACR-ASMET – Asistenta meteorologica a activitatilor aeronautice civile 
• RACR-TABP – Transportul aerian al bunurilor periculoase 
• RACR-RA – Regulile aerului 
• 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 

• PIAC – AD- SSI  -Salvarea si stingerea incendiilor 
• PIAC-AD-PSU  -  Planul pentru situatii de urgenta 
• PIAC-AD-CSMS - Sisteme de management al sigurantei.Cerinte pentru aerodromurile civile, editie curenta; 
• PIAC – AD – MA- Mentenanta aerodromurilor 
• PIAC-AD-SMGCS - Sisteme de ghidare ci control pe suprafata de miscare 
• PIAC-AD-LVP  - Operatiuni in conditii de vizibilitate scazuta 
• CA-AP4:Structura si implementarea sistemelor de management al sigurantei pe aerodromuri, editie curenta; 
• CA – SNA – AP nr.1. Proceduri de colaborare intre furnizorii de servicii de navigatie aeriana si aeroporturi 

http://www.caa.ro/media/docs/PIAC-AD-139,_Ed.1_din_2018.pdf


 
III. Acte necesare pentru intocmirea dosarului: 

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). 
In cazul depunerii declaratiei pe propria raspundere, la depunerea dosarului de concurs, candidatii admisi, au  
obligatia de a  depune la data semnarii contractului individual de munca, cazierul judiciar.  

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 : 19.03.2021, ora 15:30.                   

            
IV. Modul de desfasurare al concursului:   

 
1. Selectia dosarelor  in data de 23.03.2021, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi 

lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor. 



2.   Proba scrisa in data de 25.03.2021, ora 12,00. Vor fi admisi pentru proba de interviu doar candidatii care au 
obtinut  la proba scrisa un punctaj de minim 70 puncte. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi 
lucratoare de la data afisarii rezultatului la proba scrisa. 

3.  Interviul in data de 30.03.2021, ora 12,00. Vor fi admisi doar candidatii care au obtinut un punctaj de minim 
70 puncte. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului la proba 
de interviu. 

                               Relatii suplimentare la telefon: 0251416860. 
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