R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
Compartiment Resurse Umane
NR. 5475/03.08.2022

ANUNT

R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data de 25.08.2022-selectia dosarelor si 29.08.2022interviul, la sediul din str. Calea Bucuresti, nr. 325 in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante, pe perioada
nedeterminata:

- 1 post electrician, studii medii, in cadrul Serviciului Administrare Cladiri si Parcare
- 1 post sef birou, studii superioare, in cadrul Biroului Administrare Parcare
- 1 post inspector specialitate,studii superioare, in cadrul Serviciului Securitate Aeroportuara Reglementari de Securitate si
Documente Clasificate
- 4 posturi agent de securitate aeroportuara, studii medii, in cadrul Biroului de Securitate
- 1 post controlor sol,studii medii, in cadrul Compartimentului Dispecerat
- 7 posturi operator handling, studii generale, in cadrul Compartimentului Handling
- 2 posturi agent salvare aeroportuara, studii generale, in cadrul Biroului Salvare si Stingere Incendii
- 1 post inspector specialitate, studii superioare, in cadrul Compartimentului Mediu
- 2 posturi inspector specialitate, studii superioare, in cadrul Compartimentului Comunicatii, IT si Ciber- Security

Denumirea postului: ELECTRICIAN –cod COR 741307– studii mediiin cadrul Serviciului Administrare Cladiri si Parcare
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 1 post
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 2specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 2definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 generale (minim 10 clase absolvite);
b) sa detina permis de conducere cel putin categoria B.
c)sa detina experienta minim 1 ani in domeniul electric
d) sa detina atestat /2certificat au absolvire profil electric

3. Bibliografie:
•
•
•
•
•

Legea energiei electrice si a gazelor natural nr.123/2012
Agenda electricianului – Ed Tehnica, Bucuresti, 1979, Ing. Emil Pietrareanu;
PIAC-AD-MAMentenanta aerodromurilor, ed02/2012, publicata pe siteul Autoritatii Aeronautice Civila Romana – www.caa.ro;
Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
• Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
• Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;

•
•
•

•
•
•

Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor care sa
ateste indeplinirea conditiilor 3specifice;
Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
Cazierul judiciar sau o 3declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
(data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta din
precedentii 5 ani.
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.
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
Copie permis conducere
Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
Interviul in data de29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.

Nu se depun contestatii in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.
Denumirea postului: Sef Birou in cadrul Serviciului Administrare Cladiri si Parcare–Biroul Administrare Parcare, cod COR 132413–studii superioare
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 1 post
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,

b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 4specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 4definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
b) sa detinavechime in munca minim 5 ani
c) sa detina permis de conducere cel putin categoria B.
d) Capacitate de analiză şi sinteză;
e) Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
f) Să fie ordonat, organizat, disciplinat, capabil să lucreze în echipa, capabil să accepte și să respecte regulile impuse de mediul aeroportuar, capabil să lucreze în
exterior în condiții de 4 au extreme, condiții meteorologice adverse;
3.Bibliografie:
1. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau
institutiilor publice
4. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
• Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
• Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
• Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor
care sa ateste indeplinirea conditiilor 4specifice;
• Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
• Cazierul judiciar sau o 4declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
• In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta
din precedentii 5 ani.

•
•
•
•

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.
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
Copie permis conducere
Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
• Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii
in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE in cadrul Serviciului Securitate Aeroportuara Reglementari de Securitate si Documente Clasificate–cod
COR215312–studii superioare
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 1 post
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 5specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) sa nu fi fost condamnat 6definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
b) Sa cunoasca o limba de circulatie 6internationala
c) Sa detinavechime in munca minim 10 ani
d) Sa detinacunostinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES)
e) Capacitate de analiză, sinteză si asimilare rapida a informatiei;
f) Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
g) Să fie ordonat, organizat, disciplinat, capabil să lucreze în echipa si de a lua decizii optime in conditii de 6amili, capabil să accepte și să respecte regulile impuse
de mediul aeroportuar, capabil să lucreze în exterior în condiții de munca extreme, condiții meteorologice adverse;
h) Sa aiba capacitatea de a interpreta si urmari o analiza de risc la securitatea fizica
i) Avantaj: experienta in domeniul securitatii aviatiei civile si/sau alte domenii similar(siguranta, securitate sau aparare nationala)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Bibliografie:
Legislatie nationala :
Constitutia Romaniei (Titlul I – Principii generale ; Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ;).
Codul Aerian al Romaniei din 2020 (Legea nr. 21 din 18.03,2020, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 222/19.03.2020).
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).
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).
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice in vigoare de la 12 ianuarie 2019.
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.
Ordonanţa nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile in vigoare de la 01 septembrie 2011.
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.
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea nr. 182/12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate.
Hotararea nr. 585/din 13 iunie 2002 (actualizata) pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania.
Hotararea nr. 781/21 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
Hotararea nr. 1349/27 noiembrie 2002 (actualizata) privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislatie europeana:
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.
Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/1998.
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.
Regulamentul (UE) nr. 55/2018 din 09.01.2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/1998.
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.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/413 din 14.03.2019 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/1998.
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.
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.
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.
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.
Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității
aeronautice
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.
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.

4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
 Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
 Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor
care sa ateste indeplinirea conditiilor 7specifice;
 Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 Cazierul judiciar sau o 7declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
 In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta
din precedentii 5 ani.
 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.





Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
Copie permis conducere
Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
• Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii in
urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

Denumirea postului: AGENT SECURITATE AEROPORTUARA– cod COR 315509 – studii MEDII
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 4 posturi
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 8specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 8definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau echivalent;
b) Sa detina cunostinte operare PC: MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Acces, Internet
c) Sa cunoasca o limba de circulatie internationala
3. Bibliografie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitutia Romaniei (Titlul I- principia generale; Titlul II – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale)
Legea nr. 21/2020 din 18 martie 2020, privind Codul Aerian al Romaniei;
Ordinul M.T. 1079/2018
Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare
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 commune in domeniul securitatii aviatiei, cu modificarile si completarile ulterioare
Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11.03.2008 (consolidat) privind norme commune in domeniul securitatii
aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.18/2010
Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei Europene din 02.04.2009 de completare a standardelor de baza commune in domeniul securitatii aviatiei civile
prevazute in anexa la Regulamentul (CE) nr.300/2008
Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei Europene din 18.12.2009 de stabilire a criteriilor care sa permita statelor member sa deroge de la standardele de
baza commune in domeniul securitatii aviatiei civile sis a adopte masuri de securitate alternative

4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
• Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
• Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
• Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor care sa
ateste indeplinirea conditiilor 9specifice;
• Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
• Cazierul judiciar sau o 9declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
(data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta din
precedentii 5 ani.
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.
• Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
• Copie permis conducere
• Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei
dosarelor.
Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii in urma
interviului.

Nu se depun contestatii in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

Denumirea postului: AGENT SALVARE AEROPORTUARA–cod COR 315501 – studii medii/generale
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 2 posturi
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 10specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 10definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 medii/generale(minim 10 clase absolvite);
b) Sa detina permis de conducere cel putin categoria B.
c) Avantaj: detinere atestat/11certificat absolvire curs servant pompier
3. Bibliografie:
•
•
•
•
•
•

Legea nr. 21/2020 din 18 martie 2020, privind Codul Aerian al Romaniei;
PIAC-AD-SSI, Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă “Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor”, Ediţia 2/2016, aprobată prin Decizia
Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D948/17.10.2016;
PIAC-AD-PSU, Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă “Planul de urgenţă al aerodromului”, Ediţia 1/2012, aprobată prin Decizia Directorului
General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D636/24.07.2012;
RACR-AD-COMSS – Reglementare aeronautică civilă română „Organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi”, Ediția 1/1999, aprobată
prin OMT nr. 439/16.08.1999;
Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor cu modificariele si completarile ulterioare
Legea nr. 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificariele si completarile ulterioare

•
•
•
•
•

•
•
•

4.Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor care sa
ateste indeplinirea conditiilor 11specifice;
Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
Cazierul judiciar sau o 11declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
(data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta din
precedentii 5 ani.
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.
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
Copie permis conducere
Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
• Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii in
urma interviului.
Nu se depun contestatii in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

Denumirea postului: CONTROLOR SOL –cod COR 315402 – studii medii,in cadrul Compartimentului Dispecerat
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 1 post
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 12specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 12definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau echivalent;
b) Sa detina permis de conducere categoria B.

c) Sa detina cunostinte limba engleza, nivel de cunoastere: citit, scris, vorbit – nivel mediu
d) Sa detina cunostinte operare pe calculator: Word, Excel- nivel mediu
e) Avantaj: sa detina atestat /13certificate de absolvire curs in domeniu aeroportuar
3. Bibliografie:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea nr. 21/2020 din 18 martie 2020, privind Codul Aerian al Romaniei;
Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare
a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr.
376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
RACR-AD-COMSS – Reglementare aeronautică civilă română „Organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi”, Ediția 1/1999, aprobată
prin OMT nr. 439/16.08.1999;
RACR-REAC- Raportarea evenimentelor de aviatie civila
RACR-AD-MEDA- Metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol
RACR-ASMET – Reglementare aeronautică civilă română “Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile”, aprobată prin OMT nr. 1553/2008;
PIAC-AD-139, Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă “Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele Regulamentului
(UE) 139/2014”, Ediția 1/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1180/20.12.2018;
PIAC-AD-LVP, Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă “Conținutul și aprobarea procedurilor pentru operare în condiții de vizibilitate redusă”, Ediția
2/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1198/28.12.2018;
RACR-AIS – Reglementare aeronautică civilă română “Serviciul de informare aeronautică”, Ediția 3/2015, aprobată prin OMT nr. 768/23.06.2015;
RACR-APSH – Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi
PIAC-AD – FSH – Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol
IATA AHM
Anexa 9 ICAO- Facilitation

4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
 Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
 Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor
care sa ateste indeplinirea conditiilor 13specifice;
 Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 Cazierul judiciar sau o 13declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).







In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta
din precedentii 5 ani.
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.
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
Copie permis conducere
Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
• Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii in
urma interviului.
Nu se depun contestatii in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

Denumirea postului: OPERATOR HANDLING–cod COR 315507 – studii medii,in cadrul Compartimentului Handling
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 7 posturi
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 15definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 medii;
b) Avantaj: sa detina atestat /15certificate de absolvire curs de handling de rampa
3. Bibliografie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea nr. 21/2020 din 18 martie 2020, privind Codul Aerian al Romaniei;
RACR-AD-COMSS – Reglementare aeronautică civilă română „Organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi”, Ediția 1/1999, aprobată
prin OMT nr. 439/16.08.1999;
PIAC-AD-139, Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă “Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele Regulamentului
(UE) 139/2014”, Ediția 1/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1180/20.12.2018;
RACR-APSH – Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi
PIAC-AD – FSH – Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol
IATA AHM
Anexa 9 ICAO- Facilitation
Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 319/2006, privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
 Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
 Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor
care sa ateste indeplinirea conditiilor 15specifice;
 Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 Cazierul judiciar sau o 15declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
 In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta
din precedentii 5 ani.
 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.





Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
Copie permis conducere
Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
• Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii in
urma interviului.
Nu se depun contestatii in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE in cadrul Compartimentului Comunicatii, IT si Ciber Security- cod COR252901–studii superioare
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 2 posturi
Conditii de participare la concurs:
1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 16specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 16definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
b) Sa detina permis conducere categoria B

3. Bibliografie:
• Reţele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică
• Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree
• Reţele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dădârlat
• Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban – Editura Teora
• Documentaţia sisteme de operare Windows 10, Windows Server de pe site-ul Microsoft – http://www.microsoft.com
• C. Zacker, Installing and Configuring Windows Server 2012 R2, Microsoft Press, 2014
• L.A. Bucki, Microsoft Office 2013 BIBLE, John Wiley a sons, Inc., 2013
• B. Gambrel (Ed), MOAC Microsoft Excel 2013, John Wiley ft sons, Inc., 2014
• B. Gambrel (Ed), MOAC Microsoft Word 2013, John Wiley a Sons, Inc., 2014
• B. Gambrel (Ed), MOAC Outlook 2013, John Wiley a sons, Inc., 2014
• S. Mueller, Upgrading and repairing PCs, 20th Ed., Pearson Education, 2012

•
•
•
•
•
•
•

Tematica:
Reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet, intranet: modelul de referinţă TCP/IP; arhitecturi, protocoale – Microsoft, TCP/IP; echipamente de reţea
şi de comunicaţie; instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switch-uri, routere); administrare reţele; securitatea reţelelor
informatice
Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante local si in retea LAN / VPN
Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte
Sisteme de operare Windows XP, Vista,7, 8.1, 10 şi 20xx Server: instalare şi configurare; instalare şi configurare pachete software sub Windows
Arhitectura calculatoarelor; instalare, configurare exploatare echipamente periferice (imprimante, scanere etc); > diagnosticare defecte pentru PC-uri,
periferice alte echipamente de comunicatii; configurare administrare retele LAN, WAN, internet, intranet, VPN;
Instalare, configurare si administrare sisteme de operare Windows 7/8/10 Windows Server 2008/2012; instalare și administrare SQL Server
2008/2012/2014; IIS Server.
Administrarea intretinerea bazelor de date SQL; instalare utilizare suita MS Office 2010/2013/2016 (Word, Excel, Access etc).

4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
 Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
 Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor
care sa ateste indeplinirea conditiilor 18specifice;
 Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
 Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
 In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta
din precedentii 5 ani.
 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.
 Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
 Copie permis conducere
 Curriculum vitae (model UE)
Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
• Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii in
urma interviului.
Nu se depun contestatii in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.
Denumirea postului: INSPECTOR SPECIALITATE in cadrul Compartimentului Mediu- cod COR325712–studii superioare
Durata Contractului Individual de Munca: nedeterminata
Numar de posturi scoase la concurs: 1 posturi
Conditii de participare la concurs:

1. Conditii generale:
a) sa aiba cetatenie romana sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliu in Romania,
b) sa cunoascalimba romana, scris si vorbit;
c) sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale:
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau unitatile
sanitare abilitate;
f) sa indeplineasca conditiile de studiisi, dupacaz, de vechime sau alte conditii 19specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat 19definitiv a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori catre autoritati, 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 superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
b) Sa detinacursuri relevante in protectia mediului
c) Sa detina permis conducere categoria B

3. Bibliografie:
• Ordonanța de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privindprotecțiamediului.
• Legea nr. 211/2011privindregimul deșeurilor, completatășiactualizată.
• Ordonanța de Guvern nr. 68/2016 privindmodificareașicompletareaLegii nr. 211/2011.
• Legea nr. 249/2015 privindmodalitatea de gestionare a ambalajelorsi a deșeurilor de ambalaje.
• Legea 107/1996 Legeaapelor.
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
• O.U.G. Nr. 57/2019 privindCodulAdministrativ

4. Acte necesare pentru intocmirea dosarului:
 Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (director general);
 Copia actului de identitate (B.I. / C.I.) sau a oricarui act care sa ateste identitatea;
 Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copii ale documentelor
care sa ateste indeplinirea conditiilor 19specifice;









Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, a adeverintelor care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
Cazierul judiciar sau o 20declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii).
In cazul in care candidatul/candidata a avut rezidenta in alte state in ultimii 5 ani trebuie sa prezinte cazier judiciar din toate statele de rezidenta
din precedentii 5 ani.
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.
Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate, eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
Copie permis conducere
Curriculum vitae (model UE)

Nota
Actele prezentate in copie vor fi insotite de actele in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.
Data limita de depunere a dosarelor: 23.08.2022, ora 14:00.
Modul de desfasurare al concursului:
•

Selectia dosarelor in data de 25.08.2022, ora 10,00. Depunerea contestatiilor se va face in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului
selectiei dosarelor.
• Interviul in data de 29.08.2022, ora 10,00.Vor fi admisi doar candidatii care au fost admisi la proba de selectia dosarelor.Nu se depun contestatii in
urma interviului.
Nu se depun contestatii in urma interviului.
Relatii suplimentare la telefon: 0251416860.

