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AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMURES R.A

ANUNŢ
AEROPORTUL

INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ R.A, cu sediul în localitatea TĂUȚII

MĂGHERĂUȘ, strada 66, numărul 22, judeţul MARAMUREȘ, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante - AGENT SECURITATE AEROPORTUARA : 3 (trei) posturi,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 25.11.2019, ora 10,00.
- Interviu în data de

I.

27.11.2019, ora 10,00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Absolvent studii liceale cu diploma de bacalaureat;
Fara antecedente penale;
Are cetăţenia română;
Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, respectiv 18 ani;
Are capacitate deplină de exerciţiu;
Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
8. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni;
9. Vechimea in munca nu este obligatorie.

II. ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele
documente necesare înscrierii:
1. Cererea de înscriere;
2. Curriculum Vitae- model Europass în limba română;
3. Carte de identitate - copie;
4. Actele doveditoare a studiilor- diploma de bacalaureat (copie);
5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate.
6. Cazier judiciar.
La depunerea dosarelor, candidatii vor prezenta documentele solicitate și în original.
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Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi
folosite decât în scopul în care au fost solicitate de către Serviciul Juridic și Resurse Umane şi nu
vor fi oferite nici unei alte părţi spre consultare cu excepţia membrilor comisiei de
concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
III. BIBLIOGRAFIE:
1.

CODUL AERIAN AL ROMANIEI
completarile ulterioare;

- LEGEA NR.399/2005, cu modificarile si

2.

Regulamentul (UE) nr. 2015/1998 de stabilire a masurilor detaliate de
implementarea standardelor de baza comune in domeniul securitatii
aviatiei (capitolele 1,4,5,8,9 si 11);

3.

Regulamentul (CE) nr.300/2008 al Parlamentului European privind norme
comune in domeniul securitatii aviatiei civile;

4.

Regulamentul (CE) NR. 272/2009 AL COMISIEI din 2 aprilie 2009 de
completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației
civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului European;

5.

Constitutia Romaniei.

6.

Regulamentul de organizare si functionare al Aeroportului International
Maramures aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Maramures nr.
299/2018.

Pentru mai multe informatii va puteti adresa Secretariatului si/sau Biroul Resurse Umane
al Aeroportului International Maramures la: Telefon : 0262- 293444 si/sau 0262-222245, adresa
de email: office@aimm.eu ; hr@aimm.eu si pagina de internet www.aimm.eu
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul
Internațional Maramureș R.A, Serviciul Resurse Umane pana la data de 15.11.2019.
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