APROBAT,
Preşedinte Consiliul de Administratie
Vasii Vasile

Anunţ privind selectia in scopul ocuparii pentru postul de Director General si Director
Economic la S.C. AEROPORTUL ARAD SA
In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HGR nr. 722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
Consiliul de Administratie al SC AEROPORTUL ARAD SA lanseaza, incepand cu data
de 26.05.2017, procesul de selectie pentru postul de Director General si Director Economic la SC
AEROPORTUL ARAD SA , cu sediul în Arad, Aleea Aeroport nr.4.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selectia dosarelor candidatilor.
Etapa a II-a – interviu pentru candidatii declarati “admişi” după etapa I.

Condiţii obligatorii de participare:
(1) director general:
 studii superioare de lungă durată absolvite, cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 vechime de minim 5 ( cinci) ani in functii de administrare sau conducere;
 experienta in activitatea de administrare/management la societati private/publice sau
institutii publice;
 experienţă în elaborarea şi implementarea de strategii de dezvoltare, atragere de investiţii,
modernizare, eficientizare a unor societăţi comerciale;
 cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;
 cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;
 abilităţi de comunicare interpersonală;
 capacitate deplina de exercitiu;
 integritate, etică, profesionalism;
 cetatenie romana, a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând
spatiului Economic European, si domiciliul in Romania;
 nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natura penala impotriva
lor si nu au fost inscrieri in cazierul judiciar;
 nu au înscrieri în cazierul fiscal;
 stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată
de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.





Constituie avantaje:
experienţă în conducerea societăţilor comerciale;
cunoştinţe de guvernanţă corporativă;
implicare anterioară în negocieri;
studii postuniversitare specifice domeniului de activitate al societatii.
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(2) director economic



studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau
echivalentă;
 vechime in specialitate de minim 5 ( cinci) ani;
 competente si aptitudini de utilizare a calculatorului;
 cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;
 cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;
 stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată
de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.
Dosarele de participare vor conţine în mod obligatoriu:
1. curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. copie act de identitate;
3. copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. copii dupa documentele care atestă experienta în administrarea/managementul
societătilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităti din sectorul public sau privat
(carte de muncă sau adeverintă, după caz);
5. cazier judiciar;
6. cazier fiscal;
7. declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale in
scopul procesului de recrutare si selectie;
8. declarație privind neîncadrarea in situatia de conflict de interese;
9. declaratie pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal.
Criterii de evaluare/selecţie:
1.
2.
3.
4.
5.

competente specifice sectorului de activitate;
competente profesionale de importantă strategică;
cunoştinte de guvernantă corporativă;
competente sociale şi personale;
alinierea cu Scrisoarea de aşteptări a actionarilor.

Bibliografie:
(1) director general:
- Codul aerian al Romaniei,consolidat, OG nr.29 / 1997 republicata M.O. Partea I
nr.45/26.01.2001
- OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul Comisiei ( UE) NR. 139 / 2014;
- Conventia de la Chicago ( Anexa 14, Anexa 2 si Anexa 18 );
- Ordin S.G.G. 400 / 2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entitatilor publice modificat prin ordinul S.G.G. nr. 200 / 2016;
- Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de
stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul
securității aviației.

2

(2) director economic

-

-

OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
H G 7 2 2 / 2 0 1 6 p r i v i nd n o r m e l e d e a p l i c ar e a O U G 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare;
Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Ordin MFP nr.103/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe
valoare adaugata pentru operatiunile prevazute la atr.294 alin (1) lit.a)-i), art.294 alin.(2) si
art.296 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene;
Ordin S.G.G. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
enitităţilor publice modificat prin ordinul S.G.G nr.200/2016;
OMFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar financiar contabile ;
Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea privind organizarea şi efectuarea inventarierii de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
Legea nr.22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
HG nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene;
OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;
Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat
sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi
cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general;

Dosarele pentru candidatură se prezintă Serviciului Resurse Umane din cadrul SC
AEROPORTUL ARAD Arad, str. Aleea Aeroport nr. 4 cu documentele în copie şi original
pentru conformitate şi pentru a primi număr de înregistrare şi data certă a depunerii.
Informatii suplimentare puteti obtine la numărul de telefon: 0257-339010 interior 158 –
Banciu Raluca.
Persoanele interesate să ocupe funcția de director general respectiv director economic, vor
depune dosarele pana la data de 27 iunie 2017, ora 14.00.
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