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HOTĂRÂREA
Consiliului de Administraţie

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 
nr. 30/13.08.2018

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş 
(denumit în cele ce urmează Aeroportul),

întrunit azi, 13.08.2018, în şedinţă extraordinară, în urma convocării din partea 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie -  administrator executiv prin Dispoziţia nr. 751 
/09.08.2018.

Având în vedere dispoziţiile cuprinse la art. 18 şi 19 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 25/2012 privind Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, modificată şi completată prin H.C.J.M. nr. 
117/27.09.2012 , H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012 si H.C.J.M. nr. 95/29.06.2017, coroborate cu 
dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Contractul de mandat nr. 20569/29.09.2017, precum şi cu Hotărârea 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tg-Mureş nr. 
6/26.06.2012 cu completările şi modificările ulterioare; , *

în baza prevederilor art.l pct.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 161 din 20 
decembrie 2012, coroborat cu art. 44 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
25/2012,

în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Raportul semestrial al administratorilor R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 
cu privire la bilanţul încheiat la data de 30.06.2018, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi trimisă spre analiză şi aprobare către autoritatea tutelară, Consiliul
Judeţean Mureş, de către dl. Peti Andrei -  Preşedintele Consiliului de Administraţie.
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I. Introducere

Prezentul Raport Semestrial al Consiliului de administraţie al Regiei autonome „Aeoport 

Transilvania ” este întocmit în baza prevederilor art. 55 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.l 11/2016, cu modificările ulterioare.

II. Informaţii generale privind cadrul legal de desfăşurare a activităţii regiei

Regia autonomă „Aeoport Transilvania” are statut de regie autonomă cu specific deosebit şi 

funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mures, in conformitate cu HGR 398/97, respectiv HCJ Mures nr.25/2012.

Regia autonomă „Aeroportul Transilvania” s-a înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr.398 din 

1997 -  prin trecerea unor regii autonome din subordinea Ministerului Transporturilor in 

subordinea Consiliilor Judeţene, fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 26/1998, având 

codul de înregistrare fiscală RO 4276000.

Activitatea regiei se desfăşoară în sediul social aflat la adresa sos Tg.Mures -Luduş, km.14,5 

Aeroportul are ca obiect de activitate:

a) administrarea şi exploatarea bazei aeroportuare proprietatea judeţului Mureş;

b) dirijarea şi deservirea la sol a aeronavelor şi a pasagerilor;

c) organizarea şi efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave;

d) asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare;

e) coordonarea unitară a activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a 

traficului de pasageri şi de mărfuri şi a activităţilor de aviaţie generală şi militară solicitate;

f) coordonarea întregii activităţi de la sol pe aeroport şi în zonele acestuia, asigurând 

securitatea aeronavelor, instalaţiilor, clădirilor, pasagerilor şi bunurilor transportate sau în tranzit, în 

conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniu;

g) dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea pistelor, căilor de rulare şi platformelor, 

echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, precum şi 

introducerea tehnologiilor modeme de deservire aeroportuară;
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h) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competenţelor, cu instituţiile 

similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil;

i) efectuarea directă de operaţiuni de comerţ pentru activitatea proprie, prin compartimente 

proprii, şi realizarea importului de echipamente, consumabile şi piese de schimb;

j) protecţia infrastructurii aeroportului;

k) alte însărcinări primite de la Consiliul Judeţean Mureş în legătură cu îndeplinirea 

activităţilor ce constituie obiect de activitate;

l) efectuarea directă de operaţiuni de comerţ în vederea deservirii pasagerilor şi 

echipajelor, precum şi altor persoane care tranzitează aeroportul.

(2) Următoarele activităţi efectuate de către Aeroport reprezintă serviciu de interes 

economic general:

a) construirea infrastructurii aeroportuare şi a echipamentelor: piste de decolare, 

terminale, platforme, turn de control sau a instalaţiilor care le sprijină în mod direct: instalaţii de 

stingere a incendiilor, echipamente de securitate sau de siguranţă;

b) operarea infrastructurii, a echipamentelor şi a instalaţiilor care le sprijină în mod 

direct, cuprinzând întreţinerea, repararea, modernizarea şi administrarea infrastructurii aeroportului;

c) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian, cu excepţia serviciilor 

de handling la sol;

d) furnizarea de servicii de controlul traficului aerian, stingere a incendiilor, servicii de 

urgenţă, servicii de siguranţă;

e) asigurarea, în condiţiile legii, a spaţiilor şi a utilităţilor necesare autorităţilor publice 

care efectuează activităţi specifice de control pe aeroport;

f) prelucrarea zborurilor cu aeronave scutite, conform legii, de la plata tarifelor 

aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave;

g) achiziţia şi întreţinerea echipamentelor specifice necesare deservirii la sol a 

aeronavelor scutite, conform legii, de plata tarifelor aeroportuare;

h) protecţia infrastructurii aeroportului.

Totodată, activitatea Regiei se concentrează şi pe activitatea de deservire la sol a aeronavelor si 

pasagerilor, întreaga atentie se indreapta in special pe atragerea de noi operatori aerieni.

Conducerea Regiei este asigurată de către Consiliul de administraţie. Preşedintele Consiliului de 

administraţie, precum si vicepreşedintele acestuia au rol atat administrativ, cat si executiv, fiind 

desemnat prin Hotarari ale Consiliului Judeţean Mureş.
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Pentru perioada raportată, membrii Consiliului de Administraţie desemnaţi de către 
Consiliul Judeţean Mureş au fost:

1) în temeiul H.C.J.M nr. 145 din data de 28.09.2017 s-a hotărât constituirea Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, în următoarea structură 
şi componenţă:
• Peti Andrei - preşedinte al Consiliului de Administraţie, administrator executiv, reprezentant al 

autorităţii publice tutelare;
• vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, administrator executiv -  post vacant;
• Pop Felicia - administrator neexecutiv, auditor statutar, membru al comitetului de audit;
• Constantinescu Luminiţa Geanina - administrator neexecutiv, membru al comitetului de 

audit, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice;
• administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit -  post vacant.
Mandatul provizoriu acordat domnului Pop Ioan-Petru, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.81/25.05.2017, pentru funcţia de administrator executiv - vicepreşedinte al Consiliului de 
Administraţie, s-a prelungit cu 2 luni.
2) în temeiul H.C.J.M nr. 186 din data de 23.11.2017 până la numirea noilor administratori ca 
urmare a finalizării procedurii de selecţie iniţiate prin HCJM nr. 168/2016:
• Pop Ioan-Petru. administrator executiv - vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, 

administrator provizoriu;
3) în temeiul H.C.J.M nr. 34 din data de 29.03.2018:
• Popa Daniel Marius, administrator executiv -  vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, 

cu data de 16.04.2018,
• încetează mandatul provizoriu acordat domnului Pop Ioan Petru prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 186/23.11.2017, începând cu data de 16.04.2018.
Detalii despre membrii Consiliului de Administraţie pot fi găsite în cv-urile postate pe pagina web: 
http://www.aeroportultransilvania.ro/despre-aeroport/conducerea-aeroportului.html.

în primul semestru al anului 2018, componenţa Consiliului de administraţie a fost următoarea:

1. Peti Andrei preşedinte

2.
Pop Ioan Petru 
01.01.2018-15.04.2018

vicepreşedinte

2.
Popa Marius Daniel 
din 16.04.2018

vicepreşedinte

3. Pop Felicia membru

4.
Constantinescu Luminiţa 
Geanina membru
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Conducerea executivă a Regiei a fost asigurată de:

1. Peti Andrei - preşedinte C.A.
2. Pop Ioan Petru - vicepreşedinte si manager responsabil, aferent perioadei indicate;
3. Popa Marius Daniel - vicepreşedinte si manager responsabil, aferent perioadei indicate;

Consiliul de administraţie îşi fundamentează activitatea având la bază prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr.25 /2012 avand următoarele atribuţii:

Art.l. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile 
pentru realizarea obiectului de activitate al Aeroportului şi îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi cu prevederile legale în 
materie, având, în principal, următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:

a) aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare al Aeroportului;
b) verifică funcţionarea sistemului de control intem/managerial, implementarea politicilor 

contabile şi realizarea planificării financiare;
c) elaborează şi prezintă Consiliului Judeţean Mureş raportul semestrial şi anual privitor la 

activitatea Aeroportului;
d) aprobă, potrivit competenţelor stabilite de lege, investiţiile ce urmează a fi realizate de 

Aeroport, cu respectarea normelor legale în vigoare;
e) propune spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Mureş bugetul de venituri şi 

cheltuieli şi situaţiile financiare anuale al Aeroportului;
f) aprobă înstrăinarea, vânzarea sau închirierea bunurilor proprietatea Aeroportului, în 

condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
g) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
h) elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară;
i) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Mureş, organigrama şi statul de 

funcţii, corespunzător necesităţilor activităţii Aeroportului;
j) analizează bilanţul contabil anual şi îl supune aprobării şi publicării, potrivit prevederilor

legale;
k) aprobă măsurile privind respectarea dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei mediului 

înconjurător;
l) aprobă regulamentul de acordare al echipamentului de protecţia muncii şi 

echipamentului de lucru, în condiţiile legii;
m) aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea mijloacelor fixe, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare;
n) aprobă şi alte măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe;
o) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Mureş orice modificare a 

prezentului regulament, ori de câte ori consideră necesar şi în funcţie de modificările legislative 
intervenite.

începând cu data de 01.01.2018, printr-o serie de dispoziţii şi hotărâri ale Consiliului de 
Administraţie, săptămânal prin şedinţele tematice, organizate cu directorii şi şefii de servicii, lunar 
prin şedinţele de informare cu personalul aeroportului, s-a dus o activitate intensă pentru 
îndeplinirea obiectivelor asumate de Aeroport.
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Situaţia privind şedinţele Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul 
’’Transilvania” Tîrgu Mureş se prezintă în felul următor:

Şedinţe CA în perioada: 01 Ianuarie -  30 Iunie 2018

TOTAL Ordinare Extraordinare Hotărâri adoptate

11 6 5 22

în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 25/2012, 
unele hotărâri ale Consiliului de Administraţie trebuie supuse aprobării şi autorităţii tutelare, 
Consiliului Judeţean Mureş. Astfel, în perioada de raportare, în privinţa activităţii Regiei, Consiliul 
Judeţean Mureş a aprobat 7 Hotărâri de Consiliu Judeţean:

• H.C.J.M. nr. 16/15.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 
"Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2018,

• H.C.J.M. nr. 19/15.02.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 
membrii Consiliului de Administraţie al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

• H.C.J.M. nr. 34/29.03.2018 privind numirea administratorului executiv - vicepreşedinte 
al Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania"

• H.C.J.M. nr. 49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 
Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

• H.C.J.M. nr. 56/24.05.2018 privind aprobarea situaţiilor financiare ale R.A. "Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş" la data de 31.12.2017

• H.C.J.M. nr. 57/24.05.2018 privind aprobarea tarifelor aeroportuare la Regia Autonomă 
"Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

• H.C.J.M. nr. 63/22.06.2018 privind stabilirea unor măsuri asupra unor elemente de 
infrastructură aeroportuară aflate în domeniul public al Judeţului Mureş

III. Analiza situaţiei financiare

Informaţiile financiare prezentate în această secţiune a prezentului raport sunt furnizate în baza 
raportărilor contabile la 30 iunie 2018, întocmite cu respectarea prevederilor Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.06.2018

Active imobilizate 10.128.082 12.049.515 119%
Active circulante 2.300.956 2.398.002 104 %
Cheltuieli în avans 1.178 3.709 315%
Datorii care trebuie 1.284.589 626.201

plătite într-o perioadă 
de până la un an

49%

Active circulante 
nete/datorii curente 
Nete

1.937.768 1.775.510
91 %

Total active minus 12.065.850 13.825.025 115%
datorii curente nete
Datorii care trebuie 
plătite într-o perioadă 
mai mare de un an

724.527

Provizioane 580.137 580.137 100%
Venituri în avans 9.279.967 11,234.838 121 %
Capitaluri proprii 1.285.523 1.285.523 100%

Activele imobilizate au înregistrat o creştere cu 19 % faţă de începutul perioadei, datorită 
achiziţiei unor echipamente si studii (imobilizări corporale). De asemenea, achitarea unei 
cauţiuni a condus majorarea imobilizărilor financiare.

Activele circulante au înregistrat o creştere cu 4 % faţă de începutul perioadei, în principal 
datorită creşterii creanţelor.

în valoarea brută a activelor circulante, de 4.585.133 lei, o pondere însemnată o reprezintă 
creanţele, respectiv 2.832.542 lei, pentru care s-au constituit la finele anului 2016 provizioane în 
valoare de 2.097.615 lei.

întrucât, în marea lor majoritate, aceste creanţe au fost stabilite prin actele Curţii de 
Conturi (din 2013 şi 2015) şi nu au fost încasate până la 31 decembrie 2016, a fost necesară 
provizionarea lor, până la stabilirea sentinţelor definitive de către Instanţele de judecată.

Datoriile curente ale Regiei înregistrează un sold de 626.201 lei, datorita facturilor 
de aprovizionare cu termen de scadenta la 30 de zile precum si înregistrarea subvenţiei aferenta 
sem. I 2018, care nu a fost încasata până la 30.06.2018. De asemenea, în structura datoriilor 
curente sunt cuprinse şi datoriile faţă de salariaţi. în structura datoriilor cu vechime de peste un an 
sunt cuprinse datoriile faţă de Consiliul Judeţean Mureş, reprezentând subvenţii necuvenite 
înregistrate în anul 2013 şi a căror sold a scăzut semnificativ, datorită regularizărilor (restituirilor) 
periodice.
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Capitalurile proprii în valoare de 1.285.523 lei, au rămas neschimbate faţă de anul precedent.

2. Contul de profit si pierdere pentru perioada încheiată la data de 30.06.2018

în structura contului de profit şi pierdere, evoluţia indicatorilor se prezintă astfel:

Venituri din exploatare 3.611.505 3.217.579 89%

Cheltuieli de exploatare 3.605.109 3.216.840 89%
Rezultat exploatare 6.396 739 12%
Venituri financiare 5.315 2.328 44%
Cheltuieli financiare 8.773 2.907 33%
Rezultat financiar -3.458 -579 17%
Venituri totale 3.616.820 3.219.907 89%
Cheltuieli totale 3.613.882 3.219.747 89%
REZULTAT BRUT 2.938 160 5%
Impozit profit 2.938 160 5%
REZULTAT NET 0 0 -

Veniturile totale obţinute în primul semestru al anului au scăzut faţă de perioada precedentă 
datorita faptului ca Regia nu a avut activitate pe perioada 01.01.2018 -  30.05.2018.Parte din 
clienţi au renunţat la contractele in vigoare,iar subvenţia necesara pentru acoperirea costurilor de 
funcţionare a fost mai redusa fata de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Atât cheltuielile, cat si veniturile, au scăzut fata de aceeaşi perioada a nului 2017.
Efectul pozitiv al scăderii cheltuielilor se remarca in special prin scăderea efortului bugetar ( a 
subvenţiei) pentru acoperirea acestora.
Subvenţia pentru activitatea curentă acordata pentru semestrul I 2018 reprezintă 81% fata de 
subvenţia acordata pentru semestrul 12017.

3. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 
16 din 15 februarie 2018.
Realizările prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli în perioada analizată sunt prezentate 
în tabelul de mai jos:
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mii lei

Venituri din exploatare 3.804 3.218 85%
Cheltuieli de exploatare 3.715 3.217 87%
Rezultat exploatare 89 1 1%
Venituri financiare 16 2 1,2%
Cheltuieli financiare 3 -

Rezultat financiar -1 -

Venituri totale 3.820 3.220 84%
Cheltuieli totale 3.723 3.220 86%
REZULTAT BRUT 97 0 -

Impozit 0
REZULTAT NET 0

Faţă de veniturile aferente sem I. 2018, cuprinse în Bugetul de venituri şi cheltuieli, Regia 
a realizat 85%, datorită suspendării activităţii de bază, aspect regăsit şi în structura cheltuielilor. 
Ceea ce trebuie consemnat este faptul că Regia a beneficiat în sem. I 2018 de subvenţii pentru 
investiţii în valoare de 2.341.435 lei, faţă de un Buget de 2.850.000 lei, alocaţi.

3snn
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2 5 0 0

2 0 0 0
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ÎOOO
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IV. Activităţi curente
1. în domeniul administrativ

S-au desfăşurat următoarele activităţi:
• Aprobarea unei noi Organigrame - în cadrul Planului de administrare a Aeroportului 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 40 din 14.12.2017, conducerea regiei a 
stabilit principiile care stau la baza strategiei organizaţionale, în vederea atingerii obiectivelor 
asumate prin indictorii de performanţă financiari şi nefinanciari.

Planul de administrare aferent perioadei 2017-2020 presupune: limitarea pentru perioada 
2017 -  2018 a numărului de angajaţi la numărul actual (existent); restructurarea organigramei în 
funcţie de noile priorităţi şi obiective ale planului; reanalizarea nivelului salariilor raportat la 
implicaţiile fiecărui post; întărirea rolului funcţiilor operaţionale, tehnice şi comerciale şi chiar 
înfiinţarea unor noi servicii şi compartimente, care să asigure promovarea serviciilor aeroportuare, 
marketing şi vânzare.

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12 din 17.04.2018 a fost aprobată propunerea 
de modificare a Organigramei Regiei, care ulterior a fost aprobată de către Consiliul Judeţean 
Mureş prin H.C.J.M. nr. 49/26.04.2018.

• S-au finalizat cu succes negocierile pentru încheierea unui nou Contract Colectiv de 
Muncă, drept pentru care s-a semnat de către părţi în data de 05.07.2018, stabilindu-se un sistem 
unitar şi transparent de stabilire a salariilor pe diferitele funcţii şi posibilitatea de creşterea treptată a 
salariilor în funcţie de creşterea veniturilor proprii. Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrată 
la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş sub nr. 264 din 11.07.2018;

• Implementarea permanentă a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României, Camera 
de Conturi Mureş prin deciziile din anii 2013, 2015, 2016 şi 2017;

• S-a implementat modificarea structurii de prezentare a paginii de web într-o formă mai 
plăcută şi mai prietenoasă pentru vizitatori, respectiv s-a creat versiunea web si în limba engleză. 
având în vedere că informaţiile prezentate se adresează în mare parte şi cetăţenilor din alte state,

• S-a aprobat nomenclatorul arhivistic pentru documentele create de compartimentele din 
cadrul Regiei, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 43/14.12.2017, iar ulterior acesta a 
fost confirmat de către Serviciul Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale prin adresa nr. SJANMS-4- 
U-2018 din data de 23.04.2018,

• S-au făcut demersuri pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru 
lucrările de dezvoltare a infrastructurii, respectiv extinderea terminalului de plecări interne şi 
internaţionale, astfel s-a obţinut Autorizaţia de securitate la incendiu nr. 15/18/SU-MS din 
09.02.2018,

• în urma inspecţiei privind modificarea condiţiilor de certificare de aerodrom RO-15/2017, 
efectuată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română în perioada 22.06.2018 - 23.06.2018, s-a 
emis noile Condiţii de certificare RQ-15/2018, Ed. 2 din 25.06.2018. condiţii in care a redevenit 
operaţional aeroportul şi au putut fi reluate zborurile comerciale regulate.

Participarea în comitete judeţene, în calitate de membru:
1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
2. Centrul local de combatere a bolilor din judeţul Mureş
3. Centrul judeţean de conducere şi coordonare a evacuării în situaţii de conflict armat
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2. în domeniul operaţional
• începând cu data de 25.06.2018 s-a reluat traficul pe aeroport, astfel în perioada 25- 

30.06.2018 s-au deservit un număr de 21 de mişcări totale de aeronave (curse regulate şi neregulate 
interne şi internaţionale comerciale) şi 1.154 de pasageri.

• Există 2 contracte de operare semnate pentru curse regulate internaţionale cu operatorii 
aerieni, care deservesc 5 destinaţii internaţionale: Antalya (Turcia), Dortmund, Memmingen 
(Germania), Budapesta (Ungaria), Londra (Marea Britanie),

• Suntem în proces de negociere cu mai mulţi operatori aerieni, pentru încheierea de noi 
contracte de operare şi deservirea cât mai multor destinaţii noi, atât interne, cât şi internaţionale,

• Finalizarea procedurilor de autorizare a unor noi servicii aeroportuare de specialitate 
pentru activităţi de transport marfa pe calea aerului -  mica coletărie şi program de instruire 
pentru personal. Programul se securitate a fost avizat, prin Raportul nr. VFL- 
EVI/18/02/AACR/TGM/RA din data de 07.03.2018. în consecinţă, Aeroportul Internaţional 
Transilvania Tîrgu Mureş a fost inclus în baza de date a Uniunii privind securitatea lanţului de 
aprovizionare pentru punctul de lucru Tîrgu Mureş sub nr. RO/RA/00046-01, cu valabilitate până la 
data de 24.04.2023;

• Implementarea măsurilor dispuse de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin 
Raportul de audit de conversie a certificatului, efectuat în perioada 28-31 august 2017;

• S-au fundamentat şi s-au aprobat noile tarife aeroportuare majorate pentru utilizarea 
infrastructurii aeroportuare, ulterior a fost aprobată de către Consiliul Judeţean Mureş prin H.C.J.M. 
nr. 57/24.05.2018.

Accesare fonduri nerambursabile pentru finanţarea unor proiecte:
Ţinând cont de efortul financiar al Consiliului Judeţean Mureş din anul 2018, în ceeea ce 

priveşte finanţarea lucrărilor de Reparaţii Capitale, a devenit o prioritate pentru Aeroport 
identificarea şi accesarea unor fonduri europene neramburasbile în scopul impementării unor 
proiecte cu aplicabilitate în sfera domeniului de activitate al aceroportului şi nu numai. Astfel, la 
momentul actual situaţia se prezintă după cum urmează:

- Continuarea Proiectul „Synchronised Performance Based Navigation Implementation
Cohesion Europe” (SPICE);

- Continuarea implementării proiectului Coordinating Air transport Time Efficiency Research
(CATER) din uşă în uşă în 4 ore;

- Continuarea implementării proiectului Airport IQ pentru reducerea timpului de deservire
aeronave şi prevenirea întârzierilor, finanţat prin programul Comisiei Europene Horizon
2020.

3. în domeniul tehnic

Principalul obiectiv a reprezentat finalizarea lucrărilor RK la suprafeţele de mişcare, recepţia 
lucrărilor şi obţinerea autorizaţiilor necesare pentru deschiderea traficului.

în conformitate cu dispoziţia nr.299/11.10.2017 şi completată cu dispoziţia nr. 
563/20.11.2017 şi 604/24.11.2017 emise de Preşedintele Consiliului de Administraţie, privind 
numirea / completarea comisiei de urmărire şi supraveghere a lucrărilor de Reparaţii Capitale la 
suprafeţele de mişcare ale Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş, putem preciza că membrii 
acesteia au participat activ la toate şedinţele operative săptămânale desfăşurate la sediul aeroportului 
sau la sediul Consiliului Judeţean Mureş (beneficiarul şi finanţatorul lucrărilor), care au ca obiect 
principal întrunirea tuturor factorilor implicaţi în realizarea lucrărilor (beneficiar, executant, 
proiectant, diriginte de şantier, reprezentant al DSNA Tîrgu Mureş şi beneficiar final -  aeroportul) 
în scopul transmiterii de informaţii, observaţii, soluţii, stabilire termene de rezolvare şi responsabili 
la problemele identificate pe şantier sau la neconcordanţe apărute între documentaţia tehnică 
(proiectul tehnic) şi situaţia faptică din teren.
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în ceea ce priveşte partea de responsabilitate asupra activităţilor de urmărire a lucrărilor fizic 
executate, au fost prezenţi pe şantier începând de la predarea amplasamentului lucrărilor către 
constructor şi în mod constant sau ori de câte ori au fost solicitaţi de constructor, proiectant, 
beneficiar sau diriginţii de şantier, pentru consultare, colaborare în identificarea celor mai bune 
soluţii de rezolvare a problemelor identificate atât direct în şantier cât şi în organizarea de şantier 
(asigurarea racordării la utilităţi, accesul în şantier, etc.). Observaţiile au fost consemnate în diferite 
rapoarte şi aduse la cunoştinţă atât conducerii aeroportului sau direct Consiliului Judeţean Mureş, în 
funcţie de natura acestora.

Am iniţiat o serie de activităţi de care a depins succesul realizării lucrării. Am insistat la 
Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare -  Unitatea de Administrare Mureş a Filialei Teritoriale 
de îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior pentru realizarea cu prioritate a lucrării de 
decolmatare a pârâului Cerghid în zona Aeroportului. Ne-am adresat inclusiv Instituţiei Prefectului 
Judeţului Mureş pentru a promova această lucrare de importanţă majoră. Ulterior în şedinţa 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a aprobat ca o lucrare prioritară şi de importanţă 
maximă pentru judeţul Mureş. Lucrarea s-a realizat concomitent cu finalizarea lucrărilor RK la 
pistă.

Lucrările de construcţie aferente investiţiei „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv 
instalaţii aferente) s-au recepţionat conform Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 
13245 / 21.06.2018, iar ca urmare a H.C.J. Mureş 63/2018 s-a efectuat predarea-primirea bunurilor 
imobile şi a suprafeţelor de teren afectate de lucrare, conform Procesului verbal înregistrat la CJ 
Mureş sub nr. 13352/22.06.2018 şi la Aeroport sub nr. 4305 din 22.06.2018.

Au fost demarate proceduri privind restaurarea şi conservarea monumentului cu sculptura 
„Aurel Vlaicu” de Ion Vlasiu din incinta Aeroportului.

4. Activitatea de investiţii / achiziţii

Prezentăm mai jos situaţia privind realizarea programului de investiţii în primul semestru al 

anului 2018, sub aspectul surselor de finanţare şi a cheltuielilor de investiţii:

Realizarea obiectivelor de achiziţii -  investiţii

Printre priorităţile Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive a Aeroportului se 
află şi realizarea planului de investiţii şi reparaţii curente. La data prezentei ne confruntăm cu lipsa 
personalului de specialitate în domeniul achizţiilor. Deşi au fost scoase de nenumărate ori posturile 
vacante, acestea nu au fost ocupate în mod definitiv nici până astăzi.

La data de 30.06.2017 stadiul achiziţiilor se prezintă în felul următor:
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NR
CRT

DENUMIRE OBIECTIV 
DE INVESTIŢIE

Nr si data 
contractului

Executant VALOARE STADIU DE 
REALIZARE

1.

Autospeciala de stins 
incendii

Nr. 42/29.08.2017 A.T.S.A.

2 975 000

Contract finalizat, 
recepţionat si plătit in 

data de 03.04.2018 
(2 974,940,51)

2.

Upgrade PT balizaj la cat. II 
OACI CR Alfa, platform 2 

si iluminat platforma

Nr 26/14.06.2017 Search
Corporation 39 000

Contract finalizat, 
recepţionat si plătit in 

data de 11.06.2018 
(38 861,22)

3.

Realizare studii de 
prefezabilitate si fezabilitate 

pentru modernizare 
Aeroport si includerea 

obiectivelor din maşter Plan 
General de Transport

Nr 3/26.02.2018 Consitrans

650 000

Contract semnat, 
aflat în derulare

4.

Reactualizare DALI+PT si 
indicatori tehnico 

economici pentru lucrări de 
reabilitare la CT1

Nr 1/12.01.2018 S. C. Proiect 
SRL

35 000

Contract semnat, în 
derulare 
(Necesara

documentaţie pentru 
expertiza CT)

5.
Echipament multifuncţional 
de deszăpezire si degivrare 

PDA

Nr 11/02.05.2018 Fresia
2 700 000

Contract semnat, 
aflat în derulare

6.
Modernizare terminal 

plecări- etapa I
Nr 9/11.04.2018 Seif Trust

410 000
Contract finalizat, 
recepţionat si plătit 

(409 838,24)

Sunt în curs de derulare următoarele proceduri de achiziţie:
• Upgrade sistem de procesare si control pasageri CMS, valoare estimata 115 000
• Compresor pentru incarcare butelii, valoare estimata 30 000

Sunt în pregătire documentaţiile necesare pentru demararea următoarelor proceduri de achiziţii 
publice:

• Reactualizare SF+PT remiza PSI, valoare estimata 98 000 - procedura anulata, trebuie 
reluata

• Servicii medicale - cabinet medical, valoare estimata 218 487,39 lei
• DALI+PT si detalii de execuţie, extindere si copertina cu legătură la terminal sosiri 

internaţional, valoare estimata 135 000;
• Reconfigurare echipament degivrare aeronave, valoare estimata 274 000 lei;
• SF si PT drum perimetral tehnologic perimetral, valoare estimata 100 000 lei -  procedura 

anulata, trebuie reluata
• SF si PT amenajare flux cargo, valoare estimata 160 000 lei- necesar SPF;
• SF si PT sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral, valoare estimata 160 000 lei- 

necesar SPF;
• Ambulift- autospeciala pt transportul, îmbarcarea/ debarcarea pasagerilor cu dizabilitati si a 

celor cu mobilitate redusa, valoare estimata 380 000 lei;
• Grup generator mobil de 120KVA, valoare estimata 120 000 lei;
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• Expertiza tehnica+ DALI gard perimetral, valoare estimata 80 000 lei-s-au propus in nota de 
fundamentare 85 000 lei;

• Refacere harta strategica de zgomot si realizare Plan de acţiune pentru gestionarea si 
reducerea zgomotului la Aeroportul Transilvania, valoare estimata 93 000 lei;

• Proceduri de zbor, valoare estimata 480 000 lei;
• Servicii de mentenanta date de teren si obstacolare, valoare estimata 60 000 lei;
• Studiu de fezabilitate pentru upgrade PT balizaj la cat. II OACI CR Alfa, Platforma 2 si 

iluminat platforma, valoare estimata 52 000 lei;
• întreţinere si service aparate cu Raze X, port detectoare de metale, detectoare portabile de 

urme, de explzibil EDT si aparatura de control de securitate tip LEDS, valoare estimata 184 
873,95 000 lei;

• întreţinere si service sistem de control acces, sistem TVCI, alamare in caz de incediu si 
efracţie, valoare estimata 80 000 lei;

• Expertiza tehnica reconfigurare echipament degivrare aeronave, tip Premier MT 43 P 21, 
valoare estimata 14 285,71 lei;

5. Activitatea de resurse umane

La data de 30.06.2018 unitatea înregistra un număr efectiv de 99 angajaţi. în tabelul de mai jos 
este prezentată fluctuaţia personalului în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018:
La data de 30 iunie 2018 structura personalului în cadrul regiei era următoarea:

R e p a rtiţ ie  p e rs o n a l

m p e r s o n a l  d ir e c t  im p lic a t in a c t iv ita te a  d e t r a f i c  ■ p e rs o n a l in d ire c t  p ro d u c tiv

în luna iulie 2018 conducerea regiei a negociat cu reprezentanţii Sindicatului Liber al salariaţilor 
R.A. Aeroportul Transilvania prelungirea contractului colectiv de muncă până in luna iulie 2019, 
iar în luna iunie a fost finalizat şi înregistrat contractul colectiv de muncă pentru întreg anul 2018, 
contract în care părţile semnatare au obligaţii reciproce în promovarea şi asigurarea unor relaţii 
corecte de muncă, de natură a conduce la desfăşurarea, pe întreaga durată a timpului de muncă, a 
unei activităţi eficiente a salariaţilor în vederea realizării indicatorilor asumaţi.

Perfecţionarea personalului regiei se realizează pe baza unui Program de instruire profesională a 
personalului, aprobat de Preşedintele Consiliului de Administraţie. Toate propunerile de 
perfecţionare profesională aprobate pentru semestrul I al anului 2018 au fost realizate.
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In ceea ce priveşte politica de salarizare s-a urmărit permanent ca drepturile salariale ale angajaţilor 
Regiei să fie plătite la timp, orele suplimentare efectuate peste programul normal de lucru fiind 
plătite la termenul şi în condiţiile prevăzute de lege.

în vederea implementării standardelor de control intern / managerial, au fost identificate şi 
stabilite funcţiile sensibile din cadrul regiei.

Au fost implementate procedurile privind reluarea programului de lucru la H I2 şi asigurarea 
continuităţii activităţilor permanente.

Au fost demarate proceduri pentru cercetări administrative şi disciplinare pentru diverse 
fapte şi abateri.

în prezent ne confruntăm cu numărul mare de demisii ale salariaţilor, respectiv expert 
achiziţii publice, impiegat informaţii aviaţie, operator handling, dispecer sol, manipulant mărfuri, 
conducător autospecială, femeie de serviciu, etc., pe fondul decalajelor mari între salariile din 
sectorul privat şi aeroport, pe de altă parte din cauza nivelului mediu al salariului de pe aeroport, 
mult sub media pe ţară.

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi cel al situaţiilor de urgenţă, la 
nivelul Regiei au fost efectuate următoarele activităţi:

Verificarea răspunsurilor la chestionarele-grilă pentru verificarea a angajaţilor reveniţi din 
şomajul tehnic sau concediu fara plata, precum si instructajul general pentru noii angajaţi, 
pentru verificarea cunoştinţelor privind SSM; s-a început completarea, în fişele individuale 
de instruire, a calificativelor obţinute în urma efectuării acestor verificări;

^  Reînnoirea contractului de servicii medicale de medicina muncii pentru salariaţii Regiei, pe 
o perioadă de 12 luni

> organizarea şedinţei trimestriale CSSM
> asigurarea instruirii si supravegherii -  lucratorilor SC POR, precum si a angajaţilor Regiei- 

impreua cu responsabilul SSM privind normele de protecţia muncii.

6. Activitatea de control intern-managerial

Regia Autonomă Aeroportul Transilvania are implementat un sistem de control intern managerial 
în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intem/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Comisia de monitorizare, constituită prin decizie a preşedintelui C.A. a Regiei, monitorizează 
stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial. Componenţa Comisiei 
de monitorizare a fost actualizată în luna martie 2018.
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V. Performanţa financiară a Regiei în perioada încheiată la data de 
30.06.2018

Performanţa Regiei se regăseşte şi în îndeplinirea principalilor indicatori economico 
- financiari de eficienţă în primul semestru al anului 2018, după cum urmează:

• Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 
lei/persoană), calculată prin raportarea veniturilor din exploatare realizate la numărul mediu de 
salariaţi total este de 41,8 mii lei/persoană. Acest indicator se situează peste nivelul previzionat 
prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada analizată.

• Câştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor 
cu salariile, este de 4.087 lei/persoană. Acest indicator depăşeşte cu 2% nivelul planificat prin 
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada analizată, datorită numărului mediu de salariaţi 
total realizat la data de 30.06.2018, mai mic decât cel prognoza!

Regia funcţionează într-un puternic mediu concurenţial, reuşind totuşi să-şi desfăşoare 
activitatea în condiţii de rentabilitate şi eficienţă economică.

Conducerea Regiei depune eforturi susţinute pentru alinierea la cerinţele pieţei şi pentru 
promovarea activităţii Regiei.

VI. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă la data de 
30.06.2018

Indicatorii şi criteriile de performanţă au fost calculaţi pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 16/15.02.2018.

în urma activităţii desfăşurate în primele şase luni ale anului 2018, nivelul obiectivelor şi criteriilor 
de performanţă stabilite prin contractul de mandat pentru Consiliul de administraţie şi Conducerea 
executivă a Regiei au fost îndeplinite parţial, întrucât activitatea a fost suspendată în primul 
semestru al anului.

Rezultatele obţinute în primul semestru al anului 2018 asigură premisele pentru îndeplinirea 
obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă planificaţi, asigurând o perspectivă pozitivă a 
dezvoltării afacerii şi atingerea ţintelor anuale planificate la 31.12.2018.

In concluzie, privind în ansamblu, se constată faptul că indicatorii cuprinşi în această lucrare 
reflectă o evoluţie favorabilă a activităţii regiei în perioada

Totodată, desfăşurarea eficientă şi calitativă a tuturor activităţilor al Regiei se realizează prin 
preocuparea permanentă a conducerii pentru:

asigurarea tuturor resurselor materiale, umane şi informatice necesare;
^ asigurarea resurselor materiale prin aprovizionarea în mod constant cu bunuri şi servicii, 

pentru care s-au întocmit acte justificativ-contabile;
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> desfăşurarea în bune condiţii a inventarierii gestiunilor de materii prime şi materiale, 
obiecte de inventar în gestiune, ambalaje şi a materiilor prime şi materialelor aflate la terţi 
şi a celor primite de la terţi, precum şi inventarierea disponibilităţilor în lei şi în valută şi 
alte valori aflate în casierie, efectuate la data de 30.06.2018 prin decizia directorului 
general al regiei în conformitate cu prevederile legislative aplicabile;
creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat;

> asigurarea condiţiilor optime de muncă.

Prezentul Raport se completează cu Nota auditorului financiar, membru neexecutiv CA, care 
va fi depusă la Consiliul Judeţean.

Consiliul de Administraţie
9
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