
ANUNȚ 

privind organizarea selecției candidaților pentru funcția de director general al Regiei 

Autonome Aeroportul Satu Mare 

 

  Consiliul de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare anunță organizarea 

selecției candidaților pentru funcția de director general al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare 

în condițiile și cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 și a 

Hotărârilor Consiliului de administrație nr. 9/2022 și nr.18/2022. 

 Procesul de selecție pentru funcția de director general al Regiei Autonome Aeroportul 

Satu Mare va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură, a unei declarații 

de intenție și susținerea unei probe - interviu de selecție, după următorul calendar: 
✓ Depunerea dosarelor de candidatură se va facede luni până vineri, între orele 8:00 – 

14:00, până la data de 19.08.2022, la Registratura R.A. Aeroportul Satu Mare; 

✓ Selecția dosarelor și întocmirea listei scurte se va face până la data de 24.08.2022, ora 

14:00; 

✓ Rezultatul selecției dosarelor (lista scurtă) se va publica în data de 24.08.2022, ora 16:00, 

pe pagina de internet a R.A. Aeroportul Satu Mare: www.aeroportulsatumare.ro; 

✓ Depunerea declarației de intenție de către candidații din lista scurtă, în perioada 

24.08.2022 – 07.09.2022, între orele 8:00 – 14:00, la Registratura R.A. Aeroportul Satu Mare; 

✓ Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se va face pe bază de interviu în data de 

20.09.2022 – 21.09.2022. 

 

  Candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

  Condiții generale  

1. să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și domiciliul în 

România; 

2. să cunoască limba română (scris și vorbit); 

3. să fie apți din punct de vedere medical, să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

4. să nu se afle în situații de incompatibilitate sau conflicte de interese prevăzute de lege în 

exercitarea funcției de director general al R.A. Aeroportul Satu Mare; 

5. să nu fi fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de 

serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra 

patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor,  precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere 

a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru infracțiunile de 

Legea nr. 85/2014privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

6. să nu fi desfășurat activitate de poliție politică astfel cum este definită prin lege. 

 Condiții specifice 

1. să fie absolvenți(te) ai unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de 

licență în cadrul unei instituții de învățământ superior;  

2. să aibă cel puțin 5 ani experiență în management în domeniul de activitate specific, cod 

CAEN 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene; 

3. să cunoască limba engleză la un nivel ridicat, scris și vorbit, competențe care vor fi 

dovedite pe parcursul probei de interviu; 

4. să aibă cunoștințe de management aeroportuar dovedite prin certificate de absolvire; 

http://www.aeroportulsatumare.ro/


5. să îndeplinească criteriile cerute prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și 

Hotărârea de Guvern nr. 722/2016. 

 

 Conținutul dosarului de înscriere la concurs: 

 Dosarele candidaților care aplică pentru postul de director general trebuie sa conțină 

cel puțin următoarele documente: 

1. Opis documente depuse; 

2. Cererea de înscriere; 

3. Copia actului de identitate; 

4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte documente care să certifice 

efectuarea unor specializări și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; 

5. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele 

depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 

6. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european; 

7. Copii ale documentelor care dovedesc experiența cerută (carnet de muncă, extras din 

Registrul General de Evidență a Salariaților, contracte de mandat/management, adeverințe 

eliberate de angajatori, etc.)  

8. Cazierul judiciar; 

9. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate; 

10. Formulare (se găsesc pe site-ul regiei: www.aeroportulsatumare.ro): 

   a. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor  

prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate.  

   b. Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.  

   c. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

   d.  Declarația de interese. 

   e.  Declarația pe proprie răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică. 

   f.  Formular verificări antecedente. 

 

Pentru a participa la procesul de selecție pentru funcția director general  al R.A. 

Aeroportul SATU MARE, candidații trebuie să depună un dosar de înscriere conform cerințelor 

de mai sus, lipsa unui document din cele solicitate duce la descalificarea candidatului. 

Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic închis și sigilat la Registratura 

R.A. Aeroportul Satu Mare, Șoseaua Satu Mare – Zalău, km 9,5. Pe fiecare plic se va menționa 

textul scris: ”Dosar de candidatură pentru funcția de director general al R.A. Aeroportul Satu 

Mare”, precum și numele, prenumele și numărul de telefon de contact al candidatului. 

 

 

 Declarație de intenție întocmită în conformitate cu modelul prevăzut de H.G. nr. 722 din 

2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare și în baza elementelor din scrisoarea de așteptări – se  va 

depune de către candidații aflați pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la publicarea listei scurte. 

Declarația de intenție se va depune/transmite în plic închis și sigilat la Registratura R.A. 

Aeroportul Satu Mare, Șoseaua Satu Mare – Zalău, km 9,5. Pe fiecare plic se va menționa textul 

scris: ”Declarație de intenție – proces selecție pentru funcția de director general al R.A. 

Aeroportul Satu Mare”, precum și numele, prenumele și numărul de telefon de contact al 

candidatului. 

 


