
R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ

RAPORT DE ACTIVITATE

AL DIRECTORULUI GENERAL AL REGIEI

PENTRU PERIOADA AUGUST 2015 – FEBRUARIE 2019

Directorul  general  al  regiei  dl.  Dorin  BUDA  își  desfășoară  actiitatea  în  conformitate  cu

preiederile Contractului de mandat nr. 656/07.08.2015.

Pe perioada mandatului, directorul general al regiei  a asigurat conducerea actiităăii curente a

regiei  și  a reprezentat-o în raporturile  cu persoanele juridice și  fzice,  precum și  în faăa organelor

jurisdicăionale, aiând următoarele atribuăiuni și răspunderi principale:

 conduce, îndrumă și  răspunde de întreaga actiitate aeronautcă ciiilă la sol,  în condiăii  de

deplină securitate, asigurând aplicarea reglementărilor autorităăii aeronautce de stat, precum

și actiitatea administratiă, cu respectarea preiederilor legale în iigoaree

 împreună  cu  directorul  economic,  angajează  cheltuielile  materiale  și  băneșt ale  regiei,

răspunzând de respectarea disciplinei  fnanciare și contractuale, de luarea măsurilor pentru

asigurarea integrităăii  patrimoniului,  dezioltarea și  gospodărirea efcientă a acestuia,  aiând

obligaăia  de  a  refuza  în  condiăiile  legii  orice  operaăiune  patrimonială  care  contraiine

dispoziăiilor legalee

 dispune  măsuri,  organizează  și  controlează  actiităăile  compartmentelor  regiei,  în  iederea

realizării sarcinilor din obiectul de actiitate al acesteiae

 răspunde de selecăionarea și pregătrea salariaăilor, încadrarea și promoiarea acestora potriiit

legislaăiei munciie angajează și concediază personalul regieie

 în  situaăii  de necesitate,  este comandant unic  al  forăelor  și  mijloacelor  de pază,  apărare și

securitate, răspunde de apărarea aeroportului și actiităăilor desfășurate pentru combaterea

actelor ilicitee



 asigură informarea operatiă a membrilor consiliului de administraăie, precum și a celorlalăi

factori decizionali din cadrul aeroportului, cu priiire la actiitatea curentă a regiei și măsurile

ce urmează a f aplicate pentru rezoliarea programelor regieie

 poate  împuternici  salariaăi  ai  regiei  pentru  reprezentarea  intereselor  acesteia  în  raport  cu

persoanele juridice, fzice și în faăa organelor jurisdicăionale, în condiăiile legiie

 aprobă documentele de mobilizare pentru personalul propriu și stabilește modul de înfinăare

și scoaterea personalului și mijloacelor de alarmă în situaăii deosebitee

 organizează desfășurarea proceselor tehnologice cu asigurarea protecăiei salariaăilor, utlajelor,

utlizarea acestora cu efcienăă și asigurarea protecăiei mediului înconjurătore

 organizează, îndrumă și controlează actiitatea de preienire și stngere a incendiilor, potriiit

reglementărilor aeronautce, instruirea și atestarea pe post a pompierilor ciiili.

I. Investtt aE”Etnnere și monernirtre suprtfete teroportutrea

Referitor la derularea iniestăiei  sus-menăionate, de la numire și  până în prezent directorul

general:

-  A aprobat  demararea procedurilor  de  achiziăie  pentru  iniestăia  ”EXTINDERE  ȘI  MODERNIZARE

SUPRAFEȚE AEROPORTUARE LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BAIA MARE”. 

-  În luna august 2015 a fost depusă  Cererea de fnanăare nr. 263 la Autoritatea de Management

priiind Programul Operaăional  Sectorial  – Transport.  La data de 13 noiembrie 2015 a fost semnat

Contractul  de  fnanăare  nr.  302/13.11.2015  priiind  proiectul  ”Extndere  și  modernizare  suprafeăe

aeroportuare  la  Aeroportul  Internaăional  Baia  Mare”,  cod  proiect  POST/2015/2/4/008,  cod  SMIS

59578,  fnanăat  prin  Programul  Operaăional  Sectorial  –  Transport  2007  –  2013  în  ialoare  de

85.130.406,96. lei din care ialoarea totală eligibilă a fost de 63.253.603,88 lei 

- La data de 16 decembrie 2015 fost semnat  contractul  pentru execuăia lucrărilor de „Extndere și

modernizare suprafeăe aeroportuare la Aeroportul Internaăional Baia Mare”, cu asocierea Strabag Ag –

S.C. Consitrans SRL în ialoare 64.160.724,08 lei fără TVA.

- A realizat demararea procedurii de scoatere din fondul forester a unei suprafeăe de 3,0037 hectare

de padure  în  iederea defrisării,  pentru  realizarea  drumului  perimetral  de  securitate  și  a  gardului

perimetral.  La data de 26.09.2016 a fost emis Ordinul de ministru priiind scoaterea defnitiă din

fondul  forester  a  suprafeăei  de  3,0037  ha  fără  compensare  echiialentă,  în  iederea  realizării



obiectiului  de iniestăii.  La fnele anului  2016 Direcăia Siliica Maramures a terminat de exploatat

masa lemnoasă în regie proprie care a fost predata Orașului Tăuăii Măgherăus.

- a aprobat demararea întocmirii documentaăiei necesare în iederea emiterii unei hotărâri de consiliu

judetean priiind aprobarea amplasamentului  lucrării  de utlitate publică ”Extndere și  modernizare

suprafeăe aeroportuare” și a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază, proprietarii sau deăinătorii

acestora  precum  și  sumele  indiiiduale  aferente  despăgubirilor.  Sumele  indiiiduale  aferente

despăgubirilor în sumă de 2.845.842 lei au fost iirate de către consiliul judetean la fnele anului 2015.

- pentru realizarea obiectiului (inclusii pentru sistemele luminoase de apropiere, echipamentele de

radionaiigaăie și  terenurile  aferente acestora)  și  asigurarea cadrului  legal  corespunzator  în  interes

aeronautc,  directorul  general  al  regiei  a  făcut  demersurile  necesare   pentru exproprierea

suplimentară  a  unui  teren  în  suprafaăă  de  48.392  mp,  astel  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeăean

Maramureș  nr.  184  din  18.08.2017  a  fost  aprobat  amplasamentul  ce  consttuie  Coridorul  de

expropriere  a  lucrării  de  utlitate  publică:  Completare  extndere  perimetru  Aeroport  Internaăional

Maramureș în suprafaăă de 48.392 mp, pentru realizarea lucrării  de utlitate publică „Extnderea și

modernizarea suprafeăei aeroportuare la R.A. Aeroportul Internaăional Baia Mare” și au fost aprobate

și sumele indiiiduale aferente despăgubirilor, în ialoare totală de 494.005 lei.

II. Achiriti publice

De  asemenea,  directorul  general  a  mai  aprobat   în  conformitate  cu  legislaăia  în  iigoare,

demararea procedurilor pentru:

- achiziăia de seriicii de consultanăă în domeniul managementului de proiect, 

- achiziăia de seriicii de dirigenăie de șanter,

- achiziăia de seriicii de audit al proiectului, 

- achiziăia de seriicii de publicitate.

- achiziăia de seriicii de întocmire studiu de obstacolaree

-  achiziăia  de  seriicii  de  întocmire  a  releieului  topografc  de  precizie  al  suprafeăei  de  mișcare,  a

mijloacelor iizuale pentru naiigaăia aeriană etc.

- achiziăia lucrărilor suplimentare pentru iniestăia ”Extndere și modernizare suprafeăe aeroportuare”,

precum și a seriiciilor de dirigente de santere

- achiziăia seriiciilor de întocmire a studiului de fezabilitate pentru modernizarea terminalului pentru

pasagerie



-  achiziăia  seriiciilor  de  elaborare  a  hărti  de  zgomot  și  a  planului  de  măsuri  priiind  reducerea

zgomotuluie

- achiziăia seriiciilor de proiectare a procedurilor instrumentale de zbor ILS/ NDB.

- achiziăia lucrărilor de amenajare partală a parcării din fata terminalului  (aproximati 3.000 metri

pătraăi + marcajele aferente și indicatoarele rutere)e

- achiziăia seriiciilor de consultantă în iederea obăinerii autorizatei de mediue

- achiziăia de lucrări de reparaăii și izolare termică la clădirea terminalului etc.

Toate achizitile de bucuri, seriicii și lucrări au fost derulate în conformitate cu preiederile Legii

nr. 99/2016 priiind achizitile publice sectoriale cu modifcările și completările ulterioare.

III. FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII

Referitor  la fnanăarea proiectului,  directorul  general  a  solicitat  aprobarea contractării  unui

credit. Prin hotărârile Consiliului Judeăean Maramures nr. 165 și  nr. 166/23.08.2016 a fost aprobată

contractarea de către R.A. Aeroportul Internaăional Maramureș a unei fnanăări rambursabile interne

în  sumă  de  76.620.000  lei  pentru  realizarea  iniestăiei  de  interes  public  judeăean  ”Extnderea  și

modernizarea suprafeăei  aeroportuare la Aeroportul  Internaăional  Baia Mare”, respecti garantarea

fnanăării rambursabile interne  de către Consiliul Judeăean Maramureș.

După fnalizarea achiziăiei publice aferente, a fost atribuită contractarea seriiciilor de credit

bancar  către  CEC BANK –  Sucursala  Baia  Mare și  au fost  făcute  demersurile  necesare  în  iederea

depunerii dosarului pentru autorizarea contractării / garantării împrumutului la Comisia de Autorizare

a Împrumuturilor Locale.

Prin  Hotărârea  consiliului  Judetean  nr.  11  și  12/31.01.2018  au  fost  modifcate  hotărârile

Consiliului Judeăean Maramures nr. 165 și  166/23.08.2016 de aprobare a contractării de către R.A.

Aeroportul Internaăional Maramureș a unei fnanăări rambursabile interne în sumă de 76.620.000 lei

pentru  realizarea  iniestăiei  de  interes  public  judeăean  ”Extnderea  și  modernizarea  suprafeăei

aeroportuare  la  Aeroportul  Internaăional  Baia  Mare”,  respecti  garantarea  fnanăării  rambursabile

interne   de  către  Consiliul  Judeăean  Maramureș,  astel: 

-  59.488.760  lei  pentru  fnanțarea  lucrării  de  investții  ”Extndere  și  modernizare  suprafețe

aeroportuare”;  și 

-   17.131.240 lei pentru fnanțarea achizițiilor de echipamente aeroportuare.



Tot cu referire la fnantare, s-au făcut demersurile necesare transmiterii mai multor memorii

către Guiernul României, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezioltării Regionale, Ministerul

Transporturilor pentru asigurarea fondurilor băneșt pentru fnalizarea iniestăiei.  

 Menăionăm că au fost  alocate sume de bani,  în mai  multe tranșe,  din  Fondul  de rezeria

bugetară la dispoziăia Guiernului,  sau preiăzute în Legea Bugetului  de stat pe anul 2017 și  2018,

pentru judeăul Maramureș pentru a achita lucrările efectuate în cadrul proiectului de modernizare.

Situtțit plttlor lt nttt ne 20.02.2019 

Toate  sumele  restante  către  antreprenorii  Asocierea  STRABAG  AG  –  CONSITRANS  S.R.L.

respecti S.C. ARL CLUJ SA au fost achitate, ultma plată efectuîndu-se în data de 19 decembrie 2019,

ca urmare a Hotărârii Guiernului nr. 944/07.12.2018 priiind alocarea unor sume din fondul afat la

dispoziăia guiernului pentru judetul Maramures – suma alocată 14.680.000 lei.

În data de 17.01.2019, a fost emisă Ordonanăa de Clasare în Dosarul Penal nr. 94/P/2017, ca urmare a

plângerii formulate de  Municipiul  Baia  Mare  prin  primar  Cătălin Cherecheș,  referitoare  la  săiârșirea unor

infracăiuni de abuz în seriiciu de către persoane din conducerea Consiliului  Judeăean Maramureș si  a R.A.

Aeroportul Internatonal Maramureș.

IV. DOTĂRI

Aiând în iedere modifcarea condiăiilor de certfcare a aerodromurilor din România conform

legislaăiei europene și starea dotărilor cu echipamente specifce deseriirii actiităăilor aeronautce pe

Aeroportul  Internaăional  Maramureș,  directorul  general  a  înaintat  spre  aprobare  Consiliului  de

administraăie  propunerile  cu  iniestăiile  care  se  referă  strict  la  seriiciile  și  echipamentele  absolut

necesare ca urmare a reluării actiităăii de zbor pe Aeroportul Internaăional Maramureș. Acestea au

fost achizitonate și sunt următoarele: 

1 Studiu de fezabilitate pentru modernizare terminal pasageri

Dottri, nin ctre

1 Autospeciala saliare și stngere incendii 1 buc

2 Vidanja golire toalete aeronaie 1 buc

3 Sistem de transport bagaje pe fuxuri 1 buc



4 Banda de bagaje autopropulsata – 2 buc

5 Echipament cu compresor pneumatc pornire aeronaie AIR START UNIT 1 buc

6 Set echipamente de control de securitate – 1 buc

7 Alimentator cu apa potabila pt aeronaie 1 buc

8 Containere amenajare suplimentara zona sosiri

9 Echipament deszapezire cu perie și sufanta

La  data  de  13  noiembrie  2017  t  fost  obținut  Certicttul  europetn  ne  opertre  tl

teronromului nr. RO-03  emis ne către Autoritttet Aerontutcă Civilă Română.

La  data  de  22 iunie  2018 aeroportul  a  redeienit  operatonal,  iar  începând cu data  de  06

septembrie 2018 Compania TAROM a reluat cursele aeriene regulate pe ruta Baia Mare – Bucureșt și

retur, iar din 04 mtrte 2019, frecienăa acestora ia f de 5 curse săptămânal. O condiăie obligatorie a

reluării  actiităăii  a  acestei  companii  aeriene  a  fost  asigurarea  seriiciilor  de  handling  pasageri  și

tcketng de către personalul aparăinând regiei.

Astel a fost înfinăat un nou compartment - HANDLING PASAGERI – care cuprinde 5 posturi –

1 șef compartment și 4 posturi agenăi handling pasageri. Pentru ocuparea acestor posturi nu a fost

angajat personal din exterior prin concurs, întrucât 4 salariaăi din cadrul regiei au partcipat deja la

cursuri de specialitate organizate de către Compania TAROM.

Astel, prin hotarâre de consiliu judetean a fost aprobată noua organigramă și statul de functi,

urmând  ca  aeroportul  să  facă  demersurile  necesare  în  iederea  certfcării  de  către  Autoritatea

Aeronautcă Ciiilă Română și ca prestator de seriicii de handling pasageri.

Asigurând această facilitate suplimentară companiilor aeriene care ior opera curse regulate și

low-cost, ele nu ior mai f neioite să selecteze și recruteze personalul aferent și ior putea introduce

curse aeriene noi într-un termen mult mai scurt.  În plus, asigurarea seriiciilor de handling pasageri ia

aduce ienituri suplimentare aeroportului, în prezent taxa de handling pasageri find de 2 euro/pasager

îmbarcat.

De asemenea, pentru îndeplinirea condiăiilor de certfcare, au fost încadrate șase posturi de

agenăi de securitate aeroportuara, un post de manager platorma, un post de inginer automatst, un

post agent mentenanta instalaăii electrice și balizaj și un post de specialist IT. 



În  data de 25.09.2018 la sediul  regiei,  a  aiut  loc  conferinăa de presă organizată cu ocazia

prezentării unei destnaăii noi: cursa charter ANTALYA (Turcia).  Zborurile spre această destnaăie ior f

săptămânale,  în  regim de  curse  charter,  începând din  luna iunie  2019.  Cursele  ior  f operate  de

Christan Tour în fecare zi de luni, începând cu data de 17 iunie 2019. 

În data de 12.11.2018 a aiut loc conferinăa de presă organizată la Aeroportul Internaăional

Maramures de către Paralela 45, pentru lansarea cursei charter Baia Mare – Antalya în sezonul 2019

începând cu luna iunie.

În data de 26.11.2018 a aiut loc conferinăa de presa organizata la Aeroportul Internaăional

Maramures de către compania Prestge Tours pentru lansarea cursei charter  Baia Mare – Antalya în

sezonul 2019.

În data de 17.12.2018 a fost făcută o solicitare către AACR în iederea programării efectuării

ialidării din zbor a procedurilor de zbor instrumental, lucru realizat în data de 20 decembrie 2018.

În data de 21.12.2018 au fost aprobate procedurile de zbor instrumental ILS de către AACR. În

urma aprobării, la solicitarea directorului general,  a fost stabilită o întâlnire comună la sediul  AACR

între reprezentanti regiei, ai ROMATSA, ai Companiei Naăionale TAROM, în iederea stabilirii conditilor

în care s-ar putea opera după noile proceduri  instrumentale de precizie,  înainte de publicarea lor

efectiă în AIP ( 28 marte 2019). În urma discutilor purtate s-a stabilit un calendar de lucru asumat de

către toăi partcipanti și s-a întocmit o minută.

În  data  de  18.01.2019  a  aiut  loc  la  sediul  aeroportului   o  nouă  întâlnire  de  lucru  între

reprezentanti regiei și cei ai SC UTI GRUP SA, în iederea stabilirii ultmelor detalii priiind fnalizarea

deiizului general al iniesttei ”Extndere și modernizare terminal pasageri”.

În data de 18.12.2018, Ministerul Fondurilor Europene a transmis raportul iizitei în teren care

a aiut ca scop ierifcarea durabilitati proiectelor fnantate prin POS-Transport.

Concluziile raportului de audit nr. 94289/18.12.2018, pag. 5:  ”Proiectul și-a atns obiectvull

lucrarea  se  afă  în  perioada  de  garantel  responsabilitatea  benefciarului  privind  întreținerea

/mentenanța lucrărilor decurge după recepția fnală a lucrărilor...”

În îndeplinirea mandatului său, directorul general al regiei:



 a făcut propuneri pentru bugetul de ienituri şi cheltuieli al regiei autonome care au fost

înaintate spre aprobare Consiliului de administraăie 

 a răspuns de administrarea legală şi efcientă a întregului patrimoniue

 a propus  spre  aprobare elementele  de  fundamentare  a  cheltuielilor  de  administrare  şi

exploatare aeroportuară, în iederea stabilirii, potriiit legii, a taxelor şi tarifelor prestaţiilor

efectuatee

 a  propus  spre  aprobare,  potriiit  legii,  statul  de  funcţii  şi  structura  de  personal,

corespunzător necesităţilor actiităţiie

 a aprobat  şi alte măsuri, cu excepţia celor date, potriiit legii, în competenţa altor organe.

În întreaga actiitate depusă pe parcursul mandatului, directorul general al regiei a urmărit

creșterea  calităăii  seriiciilor  și  siguranăei  aeroportuare  și  a  infrastructurii  specifce,  necesare

desfășurării  tuturor  actiităăilor  legate  de  transportul  aerian  în  condiăii  de  siguranăă,  calitate,

performanăă și efcienăă economică, care a permis modernizarea, dezioltarea durabilă și sustenabilă a

regiei, armonizată cu protejarea mediului înconjurător.

DIRECTOR GENERAL

Dorin BUDA


