
 

R.A. AEROPORTUL SATU MARE                                                                  

            

 

 

 

 

Cerințe pentru participanții la concursul organizat pentru  

ocuparea postului “Referent la Compartimentul Achiziții, Negociere, Contractare”  

cu atribuții de coordonator compartiment pe perioadă nederminată 

 

 

 

 DOSARUL de înscriere trebuie să cuprindă: 

- cerere de intenție; 

- formular verificări antecedente, Anexa nr. 1 la Precizări privind modul de desfăsurare 

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);  

- diplomă de masterat/studii post universitare (copie); 

- act de identitate (copie); 

- certificat de naștere (copie); 

- certificat de căsătorie (copie), dacă este cazul; 

- carnet de muncă (copie), sau după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă, 

meserie și/sau în specialitatea studiilor;  

- livret militar (copie), dacă este cazul; 

- decizie desfacere C.I.M. (după caz); 

- 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/ juridice cu licență; 

- Masterat/studii post universitare în sprecialitatea studiilor superioare absolvite; 

- Experiență în conducere/coordonare de minim 2 ani; 

- Buna cunoaștere a legislației comerciale și a legislației privind achizițiile publice; 

- Certificat de absolvire/diplomă expert achiziții publice; 

- Cunoașterea  limbii engleze nivel mediu; 

- Excelente abilităti de utilizare a computerului (MS Office, internet); 

- Reale și excelente abilități de comunicare și negociere; 

- Vechime în domeniul achizițiilor publice de minim 4 ani; 

- Vechime în specialitatea studiilor de minim 8 ani. 

 

 

 



Bibliografía pentru concurs: 

 

 

• Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și 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, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 109/2011, privind guvernața 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare; 

• Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind aprobarea 

formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii. 

 

 

 

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. 

 

 

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”. 

 

 

http://www.anrmap.ro/legislatie/hotararea-guvernului-nr-9252006-pentru-aprobarea-normelor-de-aplicare-prevederilor-referi
http://www.anrmap.ro/legislatie/hotararea-guvernului-nr-9252006-pentru-aprobarea-normelor-de-aplicare-prevederilor-referi
http://www.anrmap.ro/legislatie/hotararea-guvernului-nr-9252006-pentru-aprobarea-normelor-de-aplicare-prevederilor-referi

