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Direcţia Implementare Aeroport Braşov                   

Compartiment Certificare Aeroport                  

                          

          

Atribuții: 

➢ respectă cerințele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea desfășurată; 

➢ identifică și propune soluțiile tehnice necesare pentru realizarea etapizată și coerentă a obiectivului 

de investiții ”Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”; 

➢ acordă asistență și îndrumare în domeniul aeronautic, participând alături de specialiștii din cadrul 

direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, în ceea ce privește realizarea și finalizarea 

obiectivului de investiții ”Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”; 

➢ monitorizează și analizează activitățile specifice continuării, finalizării și operaționalizării  

obiectivului de investiții ”Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”; 

➢ participă activ și menține o foarte bună relație de comunicare, informare și colaborare în cadrul 

compartimentului din care face parte, pentru buna corelare și integrare a proiectelor în lucru, a 

obiectivelor de investiții în derulare; 

➢ contribuie la realizarea corespondenței necesare în vederea obținerii unor aprobări /acorduri /avize 

tehnice de specialitate din partea instituțiilor abilitate sau în vederea identificării unor surse noi de 

finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”; 

➢ intocmește corespondența și documentația privind achiziția serviciilor de navigație, privind 

prenotificarea,  notificarea  și obținerea ajutorului de stat în sectorul aeroportuar, urmărește analiza de 

piață, cerințele de operare și contractare a companiilor aeriene, identifică potențialul pieței aeroportuare; 

➢ participă în calitate de membru, în conformitate cu pregătirea profesională și pe domeniul de 

competență, la recepţia serviciilor de consultanță tehnică sau a serviciilor de proiectare, precum și la 

recepția la terminarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii executate de antreprenori în cadrul obiectivelor 

de investiții, conform legislaţiei în vigoare; 

➢ participă la elaborarea documentelor necesare pentru certificarea aeroportului; 

➢ participă la analiza oportunităților și studiilor referitoare la parteneriate, asocieri sau prin alte forme 

și modalităti legale de conlucrare cu parteneri interni sau externi, în vederea fundamentării investițiilor și 

modalităților de realizare, operare și dezvoltare a infrastructurii de transport aerian la Aeroportul 

Internațional Brașov – Ghimbav; 

➢ menține relația de comunicare și colaborare interinstituțională cu autoritățile și instituțiile 

administrației publice centrale sau alte organisme publice guvernamentale, cu atribuții în domeniul 

realizării investițiilor în infrastructura aeroportuară; 

➢ efectuează deplasări în interes de serviciu pentru susținerea și promovarea obiectivului de investiții 

”Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”; 

➢ asigură arhivarea documentelor repartizate și elaborate, conform actelor normative în vigoare. 

Potrivit prevederilor Dispoziţiei nr.42/14.01.2021: 

➢  Își însușește cunoștințele necesare utilizării sistemului informatic implementat pentru optimizarea 

procedurilor și fluxurilor de lucru, prin participarea la ședințele de pregătire organizate de instituție în 

acest scop, sau prin solicitarea asistenței din partea SRUSI; 

➢  Utilizează sistemul informatic în cadrul procedurilor și fluxurilor de lucru, inclusiv semnătura 

electronică, în conformitate cu specificațiile tehnice puse la dispoziție, păstrează și utilizează în condiții 

de confidențialitate parolele de acces în sistemul digital precum și cele privind semnătura electronica; 

➢ Respectă confidențialitatea datelor personale incluse în sistemul digital (colectarea, prelucrarea și 

stocarea) și ale oricăror altor prevederi incluse în “Regulamantul cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal la nivelul Consiliului Județean Brașov ” 

 


