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 ANUNŢ

AEROPORTUL   INTERNAŢIONAL  MARAMUREȘ  R.A,   cu  sediul  î
n  localitatea  TĂ� UT� II
MĂ� GHERĂ� UȘ� ,  strada  66,  numa�rul  22,  judet�ul  MĂRĂMUREȘ� ,  organizeaza�  concurs  conform HG.
286/2011,   pentru  ocuparea  pe  perioada  nedetermina�  a  funct�iei  contractuale  de  execut�ie,
vacante  :

-  1 post -  Consilier Juridic -  Cod COR 261103
Concursul se va desfăşura astfel:  

            -  Proba scrisa�  î
n data de:  07.07.2021,  ora 10.00. 
            -  Data  si ora interviului se vor anunt�a dupa proba scrisa� .
        Pentru participarea la  concurs  candidaţii  trebuie sa�  î
ndeplineasca�  urma� toarele  condit�ii
generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hota� ra
 rea Guvernului nr. 286 din
23 martie 2011, cu modifica� rile s� i completa� rile ulterioare:
-   are  ceta� t�enia  roma
na� ,  ceta� t�enie  a  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  sau a  statelor
apart�ina
nd Șpat�iului Economic European s� i domiciliul î
n Roma
nia;
- cunoas�te limba roma
na� , scris s� i vorbit;
- are va
 rsta minima�  reglementata�  de prevederile legale;
- are capacitate deplina�  de exercit�iu;
-  are  o  stare  de  sa�na� tate  corespunza� toare  postului  pentru care  candideaza� ,  atestata�  pe  baza
adeverint�ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita� t�ile sanitare abilitate;
-  î
ndeplines�te  condit�iile  de  studii  s� i,  dupa�  caz,  de vechime sau alte  condit�ii  specifice  potrivit
cerint�elor postului scos la concurs;
-  nu  a  fost  condamnata�  definitiv  pentru  sa�va
 rs� irea  unei  infract�iuni  contra  umanita� t�ii,  contra
statului ori contra autorita� t�ii, de serviciu sau î
n lega� tura�  cu serviciul, care î
mpiedica�  î
nfa�ptuirea
justit�iei, de fals ori a unor fapte de corupt�ie sau a unei infract�iuni sa�va
 rs� ite cu intent�ie, care ar
face-o incompatibila�  cu exercitarea funct�iei, cu except�ia situat�iei î
n care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare î
n vederea participa� rii la concurs:
- studii superioare cu diploma�  de licent�a�  î
n domeniul juridic;
- vechimea minima�  necesara�  î
n specialitate – minimum un an;
-  cunos�tint�e  de  operare  PC  (OȘ,  WINDOWȘ,  MȘ  OFFICE,  Internet  browsers,  mail  clients)
cunos�tint�e de ca�utare î
n portaluri de legislat�ie.

Dosarele de î
nscriere se depun la sediul institut�iei î
n termen de 10 zile lucratoare  de la
publicarea anunt�ului.

Pentru î
nscrierea la concurs candidat�ii vor prezenta un dosar de concurs care va cont�ine
urma� toarele documente:
- cererea de î
nscriere la concurs (se ga� ses�te la sediul institutiei oganizatoare);
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta�  identitatea, potrivit legii, dupa�  caz;
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- copiile documentelor care sa�  ateste nivelul studiilor s� i ale altor acte care atesta�  efectuarea unor
specializa� ri,  precum  s� i  copiile  documentelor  care  atesta�  î
ndeplinirea  condit�iilor  specifice  ale
postului solicitate de autoritatea sau institut�ia publica� ;
-  carnetul  de  munca�  sau,  dupa�  caz, Revisal,  adeverint�ele  care  atesta�  vechimea  î
n  munca� ,  î
n
meserie s� i/sau î
n specialitatea studiilor, î
n copie;
- cazierul judiciar sau o declarat�ie pe propria ra� spundere ca�  nu are antecedente penale care sa� -l
faca�  incompatibil cu funct�ia pentru care candideaza� ;
- adeverint�a�  medicala�  care sa�  ateste starea de sa�na� tate corespunza� toare eliberata�  cu cel mult 6
luni  anterior  derula� rii  concursului  de  ca� tre  medicul  de  familie  al  candidatului  sau  de  ca� tre
unita� t�ile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.

La depunerea dosarelor, candidatii vor prezenta documentele solicitate s� i î
n original.
     Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi
folosite deca
 t  î
n scopul î
n care au fost solicitate de ca� tre Șerviciul Resurse Umane şi nu vor fi
oferite nici unei alte pa� rţi spre consultare cu excepţia membrilor comisiei de concurs/comisiei de
soluţionare a contestaţiilor.

Bibliografia de concurs 
1. Constitut�ia Roma
niei
2. Codul Ăerian
3. Codul Muncii
4. Codul Civil
5. Codul de Procedura Civila
6. Codul Penal
7. Codul de Procedura Penala
8. Legea nr. 31/1990 privind societa� tile comerciale
9. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
10. Hota� ra
 rea Guvernului nr. 394/2016 – norme metodologice privind achizitiile sectoriale
11. Ordonanta de Urgent�a a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa
12. Hotara
 rea Guvernului nr. 722/2016 – normele de aplicare ale OUG 109/2011
13. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
14. Ordonanta de Urgent�a a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ

   Candidat�ii  vor  depune  dosarele  de  participare  la  concurs  la  sediul  Ăeroportului
Internat�ional Maramures�  R.Ă,  din Orasul TĂ� UT� II  MĂ� GHERĂ� UȘ� ,  strada 66, numa�rul 22,  judet�ul
MĂRĂMUREȘ� , pana la data de  28.06.2021, ora 14.00.

 Relat�ii suplimentare se pot obtine la sediul Ăeroportului  Internat�ional Maramures�  R.Ă, la
Șecretariat si/sau  Biroul resurse umane.

-  TELEFON : 0262- 293444; 0262-222245; fax 0262-223394.

- email: office@aimm.eu si/sau hr@aimm.eu s� i pagina de internet www.aimm.eu.
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