
CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE                                                           

R.A. AEROPORTUL SATU MARE                                                               

 

 

 

Cerințe pentru participanții la concursul organizat pentru ocuparea a două 

posturi de ” Referent - Șef tură operațional la Compartimentul Operațional,  

Operațiuni Sol” pe perioadă nedeterminată 

 

 

 

 

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 de lunga durata, cu diploma de licență; 

- vechime de minim 1 an în studii superioare; 

- experiență de lucru în mediul aeroportuar: minim 3 ani; 

- cunoștinte foarte bune de limba engleză, pentru citirea, întelegerea, traducerea textelor 

reglementarilor aeronautice aplicabile (EASA, ICAO, IATA, etc.); 

- să aibă cunostințe foarte bune de lucru cu calculatorul (cel putin MS Office – Word, 

Excel, Outlook); 

- să fie ordonat, organizat, disciplinat, capabil să lucreze atât individual cât și în echipă, 

capabil să accepte și să respecte regulile impuse de mediul aeroportuar; 

- sa aibă capacitatea de a înțelege, interpreta, sintetiza și corela informațiile cuprinse în 

reglementările aeronautice aplicabile, fie acestea în limba româna sau engleză, și de a 

transpune aceste informatii în mod coerent în reglementări interne ale aeroportului. 

 

 

 

 

 



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 privind Codul Aerian al României; 

2. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al CE 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 

III, IV); 

3. Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European si al Consiliului (Capitolul 

II/Sectiunea IV si Anexa VII); 

4. Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014), Part-ADR.OPS, 

Revision from June 2021 

(https://www.caa.ro/uploads/pages/Easy%20Access%20Rules%20for%20Aerodromes%20

(Revision%20from%20June%202021).pdf). 

 

 

 

 

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”. 
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