CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE
R.A. AEROPORTUL SATU MARE

Cerințe pentru participanții la concursul organizat pentru ocuparea
postului de ”Șef Atelier Sisteme Electrice și Balizaj”

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 tehnice de lungă durată, cu diplomă de absolvire/licență, în domeniul
electric, ingineri în următoarele specialități:
• inginerie energetică
• inginerie electroenergetică
• inginerie electrică / electrotehnică
• ingineria sistemelor, specialitatea automatică
- vechime de minim 6 luni în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
- vechime în muncă de minim 1 ani;
- cunoștinte de limba engleză, pentru citirea și întelegerea textelor tehnice;
- să aibă cunostințe bune de lucru cu calculatorul (cel putin MS Office – Word, Excel,
Outlook);
- 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 meteorologice adverse, ziua și / sau noaptea.

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:
1. Legea nr. 21 / 2020 Codul Aerian al Romaniei (capitolele I, II, V, VI, VII, IX, XI si XIV);
2. 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:
- Anexa IV Partea Cerințe privind operațiunile – Aerodromuri (Partea ADR.OPS)
• SUBPARTEA B – SERVICII OPERAȚIONALE, ECHIPAMENTE ȘI
INSTALAȚII ALE AERODROMULUI (ADR.OPS.B) 015, 030, 040, 045,
065, 070, 075)
• SUBPARTEA C – MENTENANȚA AERODROMULUI (ADR.OPS.C)
3. Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design CS-ADRDSN Issue 4 / 8 December 2017, Annex to ED Decision 2017/021/R
(https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20to%20EDD%202017-021R%20-%20CS-ADR-DSN%20Issue%204_0.pdf);
4. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
5. Ordin nr. I7/2011 al MDRT pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;
6. Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului
pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul
instalațiilor electrice.
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”.

