
 AEROCLUBUL ROMANIEI

A N U N T

Aeroclubul Romaniei  cu sediul in Bucuresti, bd.Lascar Catargiu nr.54 sector 1  organizeaza concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante in data  de 10.09.2015,ora 10.00  proba scrisa, respectiv in data de 16.09.2015, ora 09.00
interviu.

Dosarele  se depun la  sediul Aeroclubului Romaniei  pana la data de 02.09.2015  ora 15.00.
Relatii suplimentare se obtin  la telefon 0372.705.952 – persoana de contact  Calin Cristiana 
Candidatii trebuie  sa indeplinesca conditiile specifice pentru postul scos la concurs astfel:

 Comandant  Adjunct Aeroclub Teritorial Tg Mures– 1 post
- studii medii 
- licenta de personal navigant + calificare de instructor + experienta ca instructor de min.1 an

 Pilot instructor  -  Serviciul AUU  – 1 post
- studii medii
- licenta de personal navigant + calificare de instructor planor 

 Pilot instructor -  AT Caransebes – 1 post
- studii medii
- licenta de personal navigant + calificare de instructor planor 

 Pilot comandant AT Brasov  - 1 post 
- studii medii
- licenta de pilot 

 Inginer aviatie clasa I – Sectia reparatii si intretinere de baza  - 1 post
- Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospatiala 
- detine licenta de personal  tehnic aeronautic  in termen de valabilitate  sau  are  experienta in activitatea 
tehnica aeronautica de min 6 ani

 Inginer aviatie clasa IV – durata derterminata – Sectia reparatii si intretinere de baza  - 1 post
- Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospatiala 
- detine licenta de personal  tehnic aeronautic  in termen de valabilitate  sau  are  experienta in activitatea 
tehnica aeronautica de min 1 ani

 Mecanic aviatie clasa I -  AT Ploiesti  – 1  post
- studii medii  sau scoala profesionala 
- detine licenta  de personal tehnic aeronautic in termen de valabilitate sau  are  pregatirea  de  specialitate  
corespunzatoare functiei si min 6 ani de experienta in activitatea tehnica aeronautica

 Contabil treapta IA  Serviciul Contabilitate – 1 post
- studii medii
- curs contabilitate
- vechime min. 6 ani 

 Economist sp gradul IA – Biroul Audit Public Intern  – 1 post
-  studii  superioare economice
-  vechime in activitate  de min.6 ani
-  declaratie privind respectarea prevederilor art.22 din legea nr.672/2002-republicata referitoare la 
incompatibilitatile auditorului intern

B I B L I O G R A F I E 

A.  Bibliografie generala pentru toate posturile
 HG 567/2001 – republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare,   privind organizarea si functionarea 

Aeroclubului Romaniei
 Legea nr 53/2003 – republicata  - Codul Muncii
 Regulamentul Intern  al Aeroclubului Romaniei - editia martie 2012
 Regulamentul de Organizare si Functionare al Aeroclubului Romaniei – editia 2004
 Codul de Conduita al Aeroclubului Romaniei
 Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit 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

 Norme de Tehnică a Securităţii Muncii şi de Protecţie împotriva Incendiilor cu specific în Aviaţia Sportivă

B.  Bibliografie de specialitate pentru postul de comandant adjunct aeroclub teritorial Tg Mures
 Codul Aerian(OUG 27/1997) cu completarile ulterioare
 HG 912  /  2010 pentru  aprobarea  procedurii  de  autorizare  a  zborurilor  în  spatiul  aerian  national,  precum si  a

conditiilor în care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de
apă decât aerodromurile certificate 

 AIP
 Manualul de Operatiuni al Aeroclubului Romaniei



 Manualul de Operatiuni al Organizatiei de Pregatire Planor
 Manualul de Operatiuni al Organizatie de Pregatire Parasutisti
 Manualul de Operaţiuni al Organizaţiei de Pregătire Aprobată Aeroclubul României
 RACR – REAC
 RACR – RA
 RACR – LTMO

C. Bibliografie de specialitate pentru posturile de pilot instructor Serviciul AUU
 Codul Aerian(OUG 27/1997) cu modificarile si completarile ulterioare

 RACR - LPAN  ULM 
 RACR – CCO ULM
 RACR – RA editia 2/2006
 RACR-LTMO
 REACR – REAC 
 Conventia de la Chicago si cele 19 anexe.

D. Bibliografie de specialitate pentru posturile de pilot instructor AT Caransebes
 PART – FCL, Regulamentul (UE) 1178 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerintelor tehnice a 

procedurilor administrative referitoare la personalul Navigant din aviatia civila  in temeiul Regulamentului (CE) 
nr.216/2008 al parlamentului European si al Consiliului

 Manualul de Instuire al Organizatiei de Pregatire  Planor al AR
 Manualul Operational al Organizatiei de Pregatire Planor al AR
 Codul Aerian(OUG 27/1997) cu modificarile si completarile ulterioare
 RACR-LPAN 2 editia 2/2003 si PIAC-LPAN 2 editia 1/2003 
 RACR – RA editia 2/2006
 RACR-LTMO
 REACR – REAC 
 Conventia de la Chicago si cele 19 anexe.

E. Bibliografie de specialitate pentru posturile de pilot comandant AT Brasov
 Codul Aerian(OUG 27/1997) cu completarile ulterioare
 ESA-Part FCL pentru pilot comandant avion
 RACR-LPAN 2 si PIAC-PLAN2 pentru pilot planor si balon cu aer cald
 Manualul de Operatiuni al Aeroclubului Romaniei
 RACR – REAC
 RACR – RA
 RACR-LPAN ULM editia 1/2007 – pentru pilot comandant aeronave ultrausoare motorizate
 Anexa 14 ICAO
 Conventia de la Chicago si cele 19 anexe.

F.  Bibliografie de specialitate pentru postul de inginer aviatie cl. I - Baza Reparatii si Intretinere de Baza 
 RACR LPTA Ed. 2/2008
 Regulamentul (EC) 1321/noiembrie 2014, Continuitatea navigabilitatii aeronavelor civile
 Regulamentul (EC) 1321/noiembrie 2014, anexa 1 , Part M
 Regulamentul (EC) 1321/noiembrie 2014, Anexa 2, Part 145
 Manuale ale  Organizatiei de intretinere  MOE-M/F-AR; MOE AZAC-AR
 Regulamentul (EC) 1321/noiembrie 2014, Anexa 3, Part 66
 Regulamentul (EC) 1321/noiembrie 2014, Anexa 4, Part 147

G.  Bibliografie de specialitate pentru postul de inginer aviatie cl.IV- Baza Reparatii si Intretinere de Baza
 Codul Aerian al Romaniei – publiocat in MO nr.22/10.01.2006
 RACR – AZAC
 RACR – LPTA
 Regulamentul EC 1321/2014 – Anexa I Part M

H. Bibliografie de specialitate pentru postul de mecanic aviatie cl I AT Ploiesti
 RACR LPTA Ed. 2/2008
 Regulamentul (EC) 2042/2003, Continuitatea navigabilitatii aeronavelor civile
 Regulamentul (EC) 2042/2003, anexa 1, Part M
 Regulamentul (EC) 2042/2003, Anexa 2, Part 145
 Regulamentul (EC) 2042/2003, Anexa 3, Part 66
 Regulamentul (EC) 2042/2003, Anexa 4, Part 147

I.  Bibliografie de specialitate pentru postul de contabil tr.IA –Serviciul Contabilitate
 Legea 500/2002 privind  finantele  publice



 Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata şi actualizată;
 Decretul nr.209/1976 - Regulamentul operaţiilor de casa;
 Legea nr.22/1969 actualizata - privind angajarea gestionarilor,  constituirea de garanţii si raspunderea in legătură cu

gestionarea bunurilor;
 Ordinul  nr.  2861/09.11.2009  -  Normele  privind  organizarea  si  efectuarea   inventarierii  elementelor  de  natura

activelor, datoriilor şi capitalurilor propii;
 Legea nr.571/2003 actualizata- privind Codul Fiscal;
 O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in

institutiile publice;
 Ordinul  nr. 2021/2013 pentru  modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea

contabilităţii instituţiilor publice, 
 Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 1.917/2005 
 Ordonanţa nr.81/2003 actualizata privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor

publice; 
 Ordinul  nr.1235/2003  actualizat  -  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  O.U.G.

nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria  statului,  aprobata  cu  modificări  prin
Legea nr.201/2003; 

 Ordinul nr.1482/2012 privind aprobarea nivelului cotizatiei anuale platite de sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei
si a tarifelor percepute in cazul activitatilor pentru terti
 

J.  Bibliografie de specialitate pentru postul de economist specialist grd IA – Biroul API
 Legea nr.672/2002, republicata privind auditul public intern
 Norme specifice privind exercitarea activitatii de audit intern – Anexa la OMT nr.1219/28.07.2014
 OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
 OMFP nr.1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere

desfasurata de catre auditorii interni
 Legea contabilitatii
 HG nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare

nationala si de pregatire profesionala a auditorilor interni din sectorul public.

CALENDARUL  DE  DESFASURARE A CONCURSULUI

- 20.08 – 02.09.2015 - depunere dosare  inscriere concurs (ora 15.00)
- 07.09.2015  - selectie dosare  si afisare rezultat
- 08.09.2015  - depunere contestatii selectie dosare;
- 09.09.2015  - afisare solutionare contestatii selectie dosare
- 10.09.2015  - proba scrisa – ora 10.00
- 11.09.2015  - afisare rezultate proba scrisa -  ora 13.00
- 14.09.2015  - depunere contestatii proba scrisa – ora 13.00
- 15.09.2015  - afisare solutionare contestatii proba scrisa;
- 16.09.2015  - interviu incepand cu ora 9,00
- 17.09.2015  - afisare rezultate interviu;
- 18.09.2015  - depunere contestatii interviu;
- 21.09.2015  - rezolvare contestatii interviu si afisare;
- 22.09.2015  - afisare rezultate finale.

Informatii privind inscrierea la concurs si depunerea dosarelor
 Candidatii trebuie sa indeplinesca conditiile minime de vechime in specialitatea  necesare exercitatii functiei.
 In termen de  10 zile de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 02.09.2015, ora 15.00  candidatii depun 

dosarul de concurs care va contine obligatoriu
a) Formularul de inscriere (se pune la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului Romaniei)
b) Copia actului de identitate
c) Copia diplomei de studii si a altor acte care atesta efectuarea specializarii
d) Copii licente care atesta specializarea pentru postul solicitat ( pentru presonalul navigant si tehbnic)
e) Copie carnet zbor – paginile representative din care sa rezulte experienta de zbor  pentru personalul navigant
f) Copia carnetului de munca  si/sau adeverinta care  sa ateste vechimea in munca  si dupa caz, vechimea in
specialitate necesare ocuparii functiei
g) Cazierul judiciar
h ) Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau  de catre
unitati sanitare abilitate si  care sa contina in clar, data, numele emitentului si calitatea acestuia – in format
standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice

 Actele prevazute la  pct 2 lit.b)-f)  vor fi   prezentate si in original,  in vederea verificarii conformitatii copiilor cu
acestea.


