AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMUREȘ
Maramures Airport

ANUNT
privind selecția pentru posturile de director
– mentenanță, operațional, economic, siguranță și
marketing și relații publice -

Consiliul de Administratție al Aeroportului Internatțional Maramuresț R.A. anuntțaă
organizarea selectției pentru posturile de director – mentenatțaă, operatțional, economic, sigurantțaă
sț i marketing sț i relatții publice – îîn conformitate cu prevederile Ordonantței de Urgentțaă a
Guvernului nr. 109/2011, privind guvernantța corporativaă a îîntreprinderilor publice, cu
modificaă rile şi completaă rile ulterioare.
Selectția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonantței de Urgentțaă a Guvernului
nr.109/2011, privind guvernantța corporativaă a îîntreprinderilor publice modificataă sț i aprobataă
prin Legea nr. 111/2016, la sediul Aeroportului Internatțional Maramuresț , din loc. Taă utții
Maă gheraă usț , str. 66, nr. 22, jud. Maramuresț sț i va consta îîn depunerea de caă tre candidatți a unui
dosar de candidaturaă , a unei declaratții de intentție sț i sustținerea unei probe - interviu de selectție,
dupaă urmaă torul calendar:












Publicarea anuntului 21.12.2018
Depunerea candidaturilor se va face paî naă îîn data de 23.01.2019
Selectția dosarelor se va face paî naă îîn data de 28.01.2019
Comunicarea rezultatului selectției dosarelor 29.01.2019
Afisț area/comunicarea anuntțului privind candidatții din lista lunga 29.01.2019
Publicarea Scrisorii de Asț teptaă ri pe site-ul Regiei Autonome 15.03.2019
Depunerea declaratțiilor de intentție paî naă îîn data de 26.03.2019
Interviul de selectție a candidatților din lista scurtaă îîn data de 06.05.2019
Afisarea /comunicarea listei scurte a canditatilor 09.05.2019
Numirea directorilor selectatți 13.05.2019
IÎncheierea Contractelor 15.05.2019

Comisia de Selectție va analiza documentele depuse, îîn vederea selectaă rii candidatților ce
îîndeplinesc conditțiile de participare la interviu. Rezultatele selectaă rii dosarelor se
afisț eazaă /comunicaă cu mentțiunea admis sau respins, îînsotțitaă de motivul respingerii dosarului.
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Candidatții declaratți admisț i, vor face parte din lista scurtaă de maxim 5 candidatți pentru fiecare
post, îîn vederea numirii de caă tre Consiliul de Administratție.
IÎn cadrul interviului se testeazaă abilitaă tțile manageriale ale candidatților cu luarea îîn
considerare a declaratției de intentție, precum sț i cunosț tintțele din legislatția specificaă sectorului sț i
functției pentru care candideazaă conform bibliografiei.
Posturi în selecție:
 1 post director mentenantțaă
 1 post director operatțional
 1 post director economic
 1 post director sigurantțaă
 1 post director marketing sț i relatții publice

Conditțiile de îînscriere, documentele necesare pentru depunerea candidaturilor:
1. Pentru postul de director mentenanță

a) cetaă tțenia romaî naă , cetaă tțenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartținaî nd SEE;
b) studii superioare de lungaă durataă sau licentțaă + master dupaă sistemul Bologna sț i /sau master
îîn domeniul tehnic sau similar;
c) experientțaă relevantaă de minim 5 ani îîntr-un post de conducere îîn domeniul tehnic;
d) capacitate deplinaă de exercitțiu, stare de saă naă tate corespunzaă toare functției pentru care
candideazaă , atestataă pe bazaă de documente medicale valabile;
e) saă nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasaă , abuz de îîncredere, fals, uz de fals, îînsț elaă ciune, delapidare, maă rturie mincinoasaă ,
dare sau luare de mitaă , pentru infractțiuni prevaă zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sț i
sanctționarea spaă laă rii banilor, precum sț i pentru instituirea unor maă suri de prevenire sț i
combatere a finantțaării actelor de terorism, cu modificaă rile sț i completaă rile ulterioare, pentru
infractțiunile prevaă zute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventței, cu
modificaă rile sț i completaă rile ulterioare;
f) cunosț tinte din domeniul aeronautic;
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
a) copie dupaă actul de identitate;
b) CV îîn format EuroPass, îînsotțit de documente care dovedesc toate sustținerile referitoare la
studii, specializaă ri, experientțaă, pozitii profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustținute
nu vor fi luate îîn considerare
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c) copii dupaă acte de studii;
d) declaratția de intentție – se va depune paî naă la data de 26.03.2019, conform calendarului mai
sus prezentat;
e) cazier fiscal;
f) cazier judiciar;
g) declaratție pe proprie raă spundere prin care candidatul va confirma caă nu se aflaă îîntr-una din
situatțiile prevaă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernantța corporativaă a
îîntreprinderilor publice ori caă nu a suferit o condamnare pentru o infractțiune legataă de conduita
profesionalaă
h) declaratție de consimtțaămaî nt prin care candidatul îîsți exprimaă acordul de a i se procesa datele
personale îîn scopul exclusiv al procedurii de recrutare sț i selectție
i) adeverintțaă medicalaă valabilaă ;
j) o scrisoare de recomandare sț i caracterizare profesionalaă de la ultimul loc de muncaă .
Scrisoarea va fi semnataă de caă tre reprezentantul legal al entitaă tții care o emite (îîn cazul îîn care
ultimul loc de muncaă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de caă tre reprezentatul
legal al autoritaă tții tutelare);
l) opis dosar îînscriere ;
m) dosar plic.
2. Pentru postul de director operațional

a) cetaă tțenia romaî naă , cetaă tțenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartținaî nd SEE;
b) studii superioare de lungaă durataă sau licentțaă + master dupaă sistemul Bologna sț i/sau master
îîn domeniul tehnic sau similar;
c) experientțaă relevantaă de minim 5 ani îîntr-un post de conducere îîn domeniul aeronautic;
d) capacitate deplinaă de exercitțiu, stare de saă naă tate corespunzaă toare functției pentru care
candideazaă , atestataă pe bazaă de documente medicale valabile;
e) saă nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasaă , abuz de îîncredere, fals, uz de fals, îînsț elaă ciune, delapidare, maă rturie mincinoasaă ,
dare sau luare de mitaă , pentru infractțiuni prevaă zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sț i
sanctționarea spaă laă rii banilor, precum sț i pentru instituirea unor maă suri de prevenire sț i
combatere a finantțaării actelor de terorism, cu modificaă rile sț i completaă rile ulterioare, pentru
infractțiunile prevaă zute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventței, cu
modificaă rile sț i completaă rile ulterioare;
f) cunosț tinte din domeniul aeronautic;
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
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a) copie dupaă actul de identitate;
b) CV îîn format EuroPass, îînsotțit de documente care dovedesc toate sustținerile referitoare la
studii, specializaă ri, experientțaă, pozitții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustținute
nu vor fi luate îîn considerare
c) copii dupaă acte de studii;
d) declaratție de intentție - se va depune paî naă la data de 26.03.2019 conform calendarului mai sus
prezentat;
e) cazier fiscal;
f) cazier judiciar;
g) declaratție pe proprie raă spundere prin care candidatul va confirma caă nu se aflaă îîntr-una din
situatțiile prevaă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernantța corporativaă a
îîntreprinderilor publice ori caă nu a suferit o condamnare pentru o infractțiune legataă de conduita
profesionalaă
h) declaratție de consimtțaămaî nt prin care candidatul îîsți exprimaă acordul de a i se procesa datele
personale îîn scopul exclusiv al procedurii de recrutare sț i selectție
i) adeverintțaă medicalaă valabilaă ;
j) scrisoare de recomandare sț i caracterizare profesionalaă , de la ultimul loc de muncaă . Scrisoarea
va fi semnataă de caă tre reprezentantul legal al entitaă tții care o emite (îîn cazul îîn care ultimul loc
de muncaă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de caă tre reprezentatul legal al
autoritaă tții tutelare);
k) opis dosar îînscriere ;
l) dosar plic.
3. Pentru postul de director economic
a) cetaă tțenia romaî naă , cetaă tțenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartținaî nd SEE;
b) studii superioare de lungaă durataă sau licentțaă + master dupaă sistemul Bologna sț i/sau master
îîn domeniul economic sau similar;
c) experientțaă relevantaă de minim 5 ani îîntr-un post de conducere îîn domeniu;
d) capacitate deplinaă de exercitțiu, stare de saă naă tate corespunzaă toare functției pentru care
candideazaă , atestataă pe bazaă de documente medicale valabile;
e) saă nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasaă , abuz de îîncredere, fals, uz de fals, îînsț elaă ciune, delapidare, maă rturie mincinoasaă ,
dare sau luare de mitaă , pentru infractțiuni prevaă zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sț i
sanctționarea spaă laă rii banilor, precum sț i pentru instituirea unor maă suri de prevenire sț i
combatere a finantțaării actelor de terorism, cu modificaă rile sț i completaă rile ulterioare, pentru
infractțiunile prevaă zute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventței, cu
modificaă rile sț i completaă rile ulterioare.
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Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
a) copie dupaă actul de identitate;
b) CV îîn format EuroPass, îînsotțit de documente care dovedesc toate sustținerile referitoare la
studii, specializaă ri, experientța, pozitții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustținute
nu vor fi luate îîn considerare
c) copii dupaă acte de studii;
d) declaratție de intentție - se va depune paî naă la data de 26.03.2019, conform calendarului mai
sus prezentat;
e) cazier fiscal ;
f) cazier judiciar ;
g) declaratție pe proprie raă spundere prin care candidatul va confirma caă nu se aflaă îîntr-una din
situatțiile prevaă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernantța corporativaă a
îîntreprinderilor publice ori caă nu a suferit o condamnare pentru o infractțiune legataă de conduita
profesionalaă
h) declaratție de consimtțaămaî nt prin care candidatul îîsți exprimaă acordul de a i se procesa datele
personale îîn scopul exclusiv al procedurii de recrutare sț i selectție
i) adeverintțaă medicalaă valabilaă ;
j) scrisoare de recomandare sț i caracterizare profesionalaă , de la ultimul loc de muncaă . Scrisoarea
va fi semnataă de caă tre reprezentantul legal al entitaă tții care o emite (îîn cazul îîn care ultimul loc
de muncaă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de caă tre reprezentatul legal al
autoritaă tții tutelare);
k) opis dosar îînscriere ;
l) dosar plic.

4. Pentru postul de director siguranță

a) cetaă tțenia romaî naă , cetaă tțenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartținaî nd SEE;
b) studii superioare de lungaă durataă sau licentțaă + master dupaă sistemul Bologna sț i/sau master
îîn domeniul tehnic sau similar;
c) experientțaă relevantaă de minim 5 ani îîntr-un post de conducere îîn domeniu;
d) capacitate deplinaă de exercitțiu, stare de saă naă tate corespunzaă toare functției pentru care
candideazaă , atestataă pe bazaă de documente medicale valabile;
e) saă nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasaă , abuz de îîncredere, fals, uz de fals, îînsț elaă ciune, delapidare, maă rturie mincinoasaă ,
dare sau luare de mitaă , pentru infractțiuni prevaă zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sț i
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sanctționarea spaă laă rii banilor, precum sț i pentru instituirea unor maă suri de prevenire sț i
combatere a finantțaării actelor de terorism, cu modificaă rile sț i completaă rile ulterioare, pentru
infractțiunile prevaă zute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventței, cu
modificaă rile sț i completaă rile ulterioare;
f) cunosț tinte din domeniul aeronautic;
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
a) copie dupaă actul de identitate;
b) CV îîn format EuroPass, îînsotțit de documente care dovedesc toate sustținerile referitoare la
studii, specializaă ri, experientțaă, pozitții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustținute
nu vor fi luate îîn considerare
c) copii dupaă acte de studii;
d) declaratție de intentție - se va depune paî naă la data de 26.03.2019 conform calendarului mai
sus prezentat;
e) cazier fiscal;
f) cazier judiciar;
g) declaratție pe proprie raă spundere prin care candidatul va confirma caă nu se aflaă îîntr-una din
situatțiile prevaă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernantța corporativaă a
îîntreprinderilor publice ori caă nu a suferit o condamnare pentru o infractțiune legataă de conduita
profesionalaă
h) declaratție de consimtțaămaî nt prin care candidatul îîsți exprimaă acordul de a i se procesa datele
personale îîn scopul exclusiv al procedurii de recrutare sț i selectție
i) adeverintțaă medicalaă valabilaă ;
j) scrisoare de recomandare sț i caracterizare profesionalaă , de la ultimul loc de muncaă . Scrisoarea
va fi semnataă de caă tre reprezentantul legal al entitaă tții care o emite (îîn cazul îîn care ultimul loc
de muncaă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de caă tre reprezentatul legal al
autoritaă tții tutelare);
k) opis dosar îînscriere ;
l) dosar plic.

5. Pentru postul de director marketing și relații publice

a) cetaă tțenia romaî naă , cetaă tțenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartținaî nd SEE;
b) studii superioare de lungaă durataă sau licentțaă + master dupaă sistemul Bologna sț i/sau master
îîn domeniul marketing, management sau relatții publice sau similar;
c) experientțaă relevantaă de minim 5 ani îîntr-un post de conducere îîn domeniu;
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d) capacitate deplinaă de exercitțiu, stare de saă naă tate corespunzaă toare functției pentru care
candideazaă , atestataă pe bazaă de documente medicale valabile;
e) saă nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasaă , abuz de îîncredere, fals, uz de fals, îînsț elaă ciune, delapidare, maă rturie mincinoasaă ,
dare sau luare de mitaă , pentru infractțiuni prevaă zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sț i
sanctționarea spaă laă rii banilor, precum sț i pentru instituirea unor maă suri de prevenire sț i
combatere a finantțaării actelor de terorism, cu modificaă rile sț i completaă rile ulterioare, pentru
infractțiunile prevaă zute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolventței, cu
modificaă rile sț i completaă rile ulterioare;
f) cunoştinţe din domeniul economic, management, marketing, relatții publice;
g) abilitaă ţi de negociere, vaî nzaă ri;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a) copie dupaă actul de identitate;
b) CV îîn format EuroPass, îînsotțit de documente care dovedesc toate sustținerile referitoare la
studii, specializaă ri, experientțaă, pozitții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustținute
nu vor fi luate îîn considerare
c) copii dupaă acte de studii;
d) declaratție de intentție - se va depune paî naă la data de 26.03.2019 conform calendarului mai sus
prezentat;
e) cazier fiscal;
f) cazier judiciar;
g) declaratție pe proprie raă spundere prin care candidatul va confirma caă nu se aflaă îîntr-una din
situatțiile prevaă zute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernantța corporativaă a
îîntreprinderilor publice ori caă nu a suferit o condamnare pentru o infractțiune legataă de conduita
profesionalaă
h) declaratție de consimtțaămaî nt prin care candidatul îîsți exprimaă acordul de a i se procesa datele
personale îîn scopul exclusiv al procedurii de recrutare sț i selectție
i) adeverintțaă medicalaă valabilaă ;
j) scrisoare de recomandare sț i caracterizare profesionalaă , de la ultimul loc de muncaă . Scrisoarea
va fi semnataă de caă tre reprezentantul legal al entitaă tții care o emite (îîn cazul îîn care ultimul loc
de muncaă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de caă tre reprezentatul legal al
autoritaă tții tutelare);
k) opis dosar îînscriere ;
l) dosar plic.
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Criterii de evaluare a candidaților:
Interviu
I. Cunosț tintțe privind guvernantța corporativaă
II. Cunosț tintțe privind functționarea regiilor autonome
III. Abilitaă tți manageriale evaluate prin urmaă toarele competentțe:
1. Capacitate de luare a deciziei
2. Orientare caă tre rezultate
3. Capacitate de rezolvare a problemelor
4. Capacitate de analizaă sț i sintezaă
5. Capacitate de control
6. Abilitaă tți de comunicare
Candidaturile sț i documentele solicitate prin prezentul anuntț se depun paî naă la data 23.01.2019
orele 14,00, la secretariatul Aeroportului Internatțional Maramuresț R.A., IÎN DOSAR PLIC SIGILAT
Sț I SEMNAT, unde vor primi un numaă r de îînregistrare.
Dosarul va avea mentționat:
“Candidatura pentru funcția de director al Aeroportului Internațional Maramureș R.A.”,
postul vizat, precum sț i numele, prenumele, domiciliul, numaă rul de telefon sț i adresa de e-mail ale
candidatului.
Candidatții vor fi anuntțatți telefonic sț i prin e-mail îîn situatția îîn care termenele de mai sus vor
suferi modificaă ri. De asemenea, toate comunicaă rile prevaă zute de O.U.G. nr. 109/2011 vor fi
faă cute telefonic sț i/sau prin e-mail.
Persoană de contact: ANA BONDREA – TEL. 0262 22 33 94
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