AEROCLUBUL ROMÂNIEI

ANUNŢ
Aeroclubul României cu sediul in Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea unori posturi vacante – personal contractual - în data de 12.02.2019, ora 10.00 proba scrisă, respectiv în
data 19.02.2019, ora 10.00 interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data 25.01.2018, ora 12.00.


Inginer aviaţie debutant –- 8 posturi în următoarele locaţii:
AT Bucureşti – 1 post
Serviciul Certificare Personal şi Tehnică Aeronautică (sediul AR) – 1 post
Biroul Managementul Calităţii (sediul AR) – 1 post
Serviciul Aeronave Ultrauşoare (sediul AR) - 1 post
Secţia de reparaţii şi Întreţinere de bază Craiova – 1 post
AT Braşov – 1 post
Compartimentul Proiectare (sediul AR) – 1 post
Biroul Tehnic-Tehnologic (sediul AR) – 1 post

-

Condiţiile specifice ce trebuie îndeplinite pentru postul de inginer aviaţie debutant:
Se solicită studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
Nu se solicită vechime în activitate
BIBLIOGRAFIE










A. Bibliografie generală pentru toate posturile
H.G. nr. 567/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea
Aeroclubului României
Legea nr. 53/2003 – republicată - Codul Muncii
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aeroclubului României – ediţia 2016
Codul de Conduită al Aeroclubului României
Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România,
publicată în M.O. nr. 481/18.07.2007 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi aprobate prin
O.M. 1064/2007 publicat în M.O. nr.726/26.10.2007
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificarile şi completările ulterioare






B. Bibliografie de specialitate pentru postul de Inginer de aviaţie debutant: în locaţiile AT Bucureşti, AT
Braşov, Secţia de reparaţii şi Întreţinere de Bază, Compartiment Proiectare, Biroul Tehnic-Tehnologic
RACR -LPTA ed. 3/ 2008
Reglemenatarea (EU) 1321/2014 Anexa I , Part M/F şi Anexa III Part 66
RACR- AZAC
Manualele MOE –AR şi MOE-AZAC






C. Bibliografie de specialitate pentru postul de Inginer de aviaţie debutant la Serviciul Certificare Personal
şi Tehnică Aeronautică
RACR -LPTA ed. 3/ 2008
RACR- AZAC
Codul Aerian al României – publicat în MO nr. 22/10.01.2006
Regulamentul (EC) 1321/2014







D. Bibliografie de specialitate pentru postul de Inginer de aviaţie debutant la Serviciul Aeronave Ultrauşoare
RACR -LPTA ed. 3/ 2008
Reglemenatarea (EU) 1321/2014 Anexa I , Part M şi Anexa III Part 66
RACR- AZAC
OMTCT 630/2007 privind modul de reglementare a aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România Anexele
1, 2, și 3.
Ordinul nr. 1503/2018 privind aprobarea nivelului cotizației anuale plătite de sportivii legitimați la Aeroclubul
României și al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităților pentru terți.






E. Bibliografie de specialitate pentru postul de Inginer de aviaţie debutant la Biroul Managementul Calităţii
Codul aerian din 1997 in vigoare de la 26 ianuarie 2001
Regulamentul (UE) NR. 1321/2014
RACR-LPTA ediţia 3/2008 in vigoare de la 14 mai 2008
RACR-AZAC ediţia 01/2007

-

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
11.01. – 25.01. 2019 - depunere dosare înscriere concurs (ora 12:00)
30.01. 2019 - selecţie dosare şi afişare rezultat, ora 12:00;
31.01. 2019 - depunere contestaţii selecţie dosare, ora 12:00;
01.02. 2019 - soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare, ora 12:00;
12.02. 2019 - proba scrisă
13.02. 2019 - afişare rezultate proba scrisă, ora 15:00
14.02. 2019 - contestaţii probă scrisă, ora 15:00
15.02. 2019 - soluţionare contestaţii proba scrisă şi afişare rezultat contestaţii probă scrisă, ora 13:00
19.02. 2019 - interviu
20.02. 2019 - afişare rezultate interviu, ora 12:00
21.02. 2019 - depunere contestaţii interviu, ora 15:00
22.02. 2019 - soluţionare contestaţii interviu şi afişare rezultate finale, ora 13:00.
Informaţii privind înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor




Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei.
În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 25.01.2019 ora 12:00, candidaţii depun
dosarul de concurs care va conţine obligatoriu:
a) Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului României)
b) Copia actului de identitate
c) Copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea specializării
d) Copii licenţe care atestă specializarea pentru postul solicitat
e) Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, vechimea în
specialitate necesare ocupării funcţiei
f) Curriculum Vitae
g) Cazierul judiciar
h) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către
unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în clar, data, numele emitentului şi calitatea acestuia – în format
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.



Actele prevăzute la pct 2 lit.b)-e) vor fi
acestea.

prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu

Relaţii suplimentare privin înscrierea la concurs, bibliografie, nivelul de salarizarea se obţin de la sediul
Aeroclubului României. Persoana de contact Călin Cristiana - telefon 0372.705.952 sau 0726678537

DIRECTOR GENERAL
GEORGE ROTARU

