ANUNŢ
privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru
funcția de Director General al R.A. Aeroportul “ Delta Dunarii “ Tulcea
Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul “ Delta Dunarii “ Tulcea anunţă organizarea
evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcția de Director General al R.A. Aeroportul “ Delta
Dunarii “ Tulcea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
I. CONDIŢII DE CANDIDARE:
1. Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
2. Studii superioare, cu durata studiilor de 4 ani, învăţământ de zi, şi o a doua instituţie de
învăţământ superior cu licenţă şi master;
3. Vechime necesară exercitării funcţiei minim 10 ani in functiile de conducere;
4. Exercitiul deplin al drepturilor civile si politice;
5. Sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care
candideaza,
6. Cazier judiciar;
7. Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei care candidează, atestată pe bază de documente
medicale valabile;
8. Cunostinte de limba engleza ( scris, citit, vorbit);
9. Cunoştinţe avansate de utilizare a programelor de calculator specifice;
10. Abilitati de comunicare si lucru in echipa.
II. CRITERII DE SELECŢIE:
1. Îndeplinirea condiţiilor de candidare şi a celor cerute prin Ordonanta de Urgenţă nr.109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice pentru administratori;
2. Abilităţi manageriale şi personale evaluate pe baza următoarelor criterii:
2.1.
Educaţia:
2.1.1.
nivelul educaţiei (ciclurile academice: licenţă, master);
2.1.2.
volumul, calitatea educaţiei adiţionale şi certificări legate de domeniul de activitate,
respectiv ca post/funcţie: domeniu/departament + nivelul ierarhic;
2.2. Experienţa managerială:
- vechime necesară exercitării funcţiei minim 10 ani – in functii de conducere;
2.3.
Profilul managerial :
2.3.1.
competenţe profesionale generale:
 limbi străine,
 tehnologice – cunoştinţe utilizare IT,
 comunicare,
 planificare si organizare,
 de control,
 de management al riscului,
 standarde profesionale – planificare şi organizare,
 altele.
2.3.2. profil personal:
 imagine,
 conduită,
 analiză & sinteză,
 capacitate de decizie,
 adaptabilitate
 relaţii interpersonale, influenţă,
 iniţiativă,

 profil intelectual.
2.3.3. profilul moral:
 incompatibilităţi şi/sau conflicte de interese, reglementate prin legi şi alte prevederi normative.
III.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Condiţii specifice necesare pentru acceptabilitatea ocupării postului de Director General conform
procedurii şi instrucţiunii de Aviaţie Civilă a A.A.C.R. PIAC – AD – AADC, respectiv:
- cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ şi de reglementare în domeniul organizării şi
funcţionării / operării aeroporturilor;
- cunoaşterea şi înţelegerea documentelor relevante de aerodrom (Manual de aerodrom, Manual
S.M.S. după caz);
- cunoaşterea prevederilor RACR – AD – AADC, RACR – AD – PETA, RACR – AD – PETH şi a
altor cerinţe şi proceduri subsecvente, după caz;
- Convenţia de la Chicago şi anexele relevante ale Convenţiei de la Chicago – Anexa 14, Anexa 2,
Anexa 18;
- Manualul de prevenire a accidentelor ICAO DOC 9422;
- cunoaşterea cerinţelor SMS şi familiarizarea cu Sistemul de Management al Calităţii.
- Regulamenmtul (UE) nr. 139 / 2014 al Comisiei din 12 februarie 2014
IV.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII
Candidaţii depun la sediul R.A. Aeroportul “ Delta Dunarii “ Tulcea (Soseaua Tulcea – Constanta,
km. 15, Jud. Tulcea) într-un plic închis, următoarele documente:
1. CV în format Europass;
2. Cazier judiciar;
3. Declaratie de intenţie, care constituie lucrarea (teza), care trebuie să cuprindă prezentarea
succintă a principalelor direcții de acțiune care vor sta la baza planului de management (max. 4 pagini);
4. Copii după acte de studii;
5. Copie act identitate, certificate de casatorie , dupa caz;
6. Copie carnet de muncă si / sau alte documente doveditoare;
7. Copie dupa ultimul Bilanţ contabil (certificat de DGFP competentă) referitor la exerciţiul
financiar cu profit în care agentul a fost administrat de către candidat;
8. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior
depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
9. Declaraţie de consimţământ, care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale
personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi de se putea verifica informaţiile furnizate;
10. Declaraţie pe propria răspundere, care să confirme că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică
sau nu i-a încetat contractul individual de muncă prin motive disciplinare în ultimii 5 ani ;
11. Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de munca.
Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al R.A. Aeroportul “
Delta Dunarii “ Tulcea numele, prenumele si domiciliul candidatului.
IV. ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:
NR
CRT.
1.
2.
3.
4.

ETAPE DE DESFĂŞURARE
Depunerea dosarelor candidaţilor la sediul R.A. Aeroportul “
Delta Dunarii “ Tulcea ( Soseaua Tulcea – constanta, km. 15,
Jud. Tulcea)
Anunţarea rezultatelor verificării dosarelor
Susţinerea tezei şi a interviurilor
Anunţarea rezultatelor

TERMEN
17.05.2017 ora 13:00

18:05.2017
19.05.2017
22.05.2017 ora 12:00

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ec.Traian PANAIT

