CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE
R.A. AEROPORTUL SATU MARE

Cerințe pentru participanții la concursul organizat pentru ocuparea
unui post de “Referent la Compartimentul de Management și Implementare Proiecte”
pe perioadă determinată
DOSARUL de înscriere trebuie să cuprindă:
- cerere de intenție;
- formular verificări antecedente, Anexa nr. 1 la ”Precizări privind modul de
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul R.A.
Aeroportul Satu Mare”;
- currículum vitae;
- adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că sunteți clinic sănătoși;
- aviz psihologic;
- certificat de cazier judiciar, fără antecedente penale;
- diplomă de bacalaureat (copie);
- diplomă de licență (copie);
- act de identitate (copie);
- certificat de naștere (copie);
- certificat de căsătorie (copie), dacă este cazul;
- carnet de muncă (copie), sau după caz, adeverință sau alte documente care să ateste
vechimea în muncă, meserie și/sau în specialitatea studiilor (extras Revisal);
- livret militar (copie), dacă este cazul;
- Declarație pe proprie răspundere – Anexa nr. 2 la ”Precizări privind modul de
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul R.A.
Aeroportul Satu Mare”.
CONDIȚII specifice de ocupare a postului:
- Studii superioare economice;
- Experiență de minim 6 luni în specialitatea studiilor superioare economice;
- Cunoștințe de limba engleză nivel avansat;
- Buna cunoaştere a legislaţiei comerciale, a legislaţiei privind achiziţiile publice, precum
şi a legislaţiei specifice diferitelor tipuri de proiecte;
- Excelente abilităţi de utilizare a computerului (MS Office, internet) și de gestionare a
aplicațiilor web în vederea asigurării vizibilității și imaginii publice a proiectelor conform
cerințelor din ghidul solicitantului;
- Disponibilitate la program prelungit și deplasări în interes de serviciu;
- Capacitate de analiză, sinteză, abilităţi de comunicare, negociere, leadership.

PROBE DE CONCURS pentru ocuparea postului:
1. Proba de operare PC eliminatorie.
2. Proba scrisă de verificare a cunoștintelor teoretice și Proba scrisă de verificare a
cunoștintelor de limba engleză.
3. Interviul.

Bibliografía pentru concurs:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa
Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și
eficient, Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a
aeroporturilor;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare TITLUL VII - Taxa pe valoarea adăugată;
Circulare și Instrucțiuni emise de către Direcția Generală Organismul Intermediar pentru
Transport emise pentru benericiarii de finanțare în cadrul Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport
multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific – 2.3 – Creșterea gradului de
utilizare sustenabilă a aeroporturilor (disponibile pe http://www.mt.gov.ro/web14/strategiain-transporturi/organism-intermediar-transport/poim-2014-2020);
Hotărârea 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 109/2011, privind guvernața
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările și completările ulterioare.

Modul de desfășurare a concursului de angajare este detaliat în ”Precizări privind modul de
desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul R.A. Aeroportul
Satu Mare”.

