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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE

ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL AL

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES

Conducerea regiei  este asigurata�  de consiliul  de administratie,  numit  de autoritatea

publica�  tutelara� , format din 5 membri, respectiv:

 un reprezentant din cadrul Ministerului Finant�elor Publice, licent�iat î�n s�tiint�e economice

sau juridice s�i  cu  experient�a�  î�n  domeniul  economic,  contabilitate,  de audit,  financiar sau

juridic de cel put�in 5 ani de la data obt�inerii diplomei de studii superioare;

 un reprezentant al autorita� t�ii  publice tutelare, cu experient�a�  de cel put�in 5 ani  î�n

domeniul  de  activitate  al  regiei  autonome  s� i/sau  î�n  activitatea  de  administrare  de

societa� t�i ori regii autonome;

 3 persoane cu experient�a�  î�n administrarea sau managementul unor regii autonome sau

societa� t�i, inclusiv societa� t�i din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funct�ionari publici

sau alte categorii de personal din cadrul autorita� t�ii publice tutelare sau al altor institut�ii

publice.

Toti  membrii  consiliului  de  administratie  sunt  administratori  neexecutivi  s�i

independent�i, î�n sensul art.  1322 din Legea nr. 31/1990 republicata� .

Pe perioada mandatului, administratorii neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internat�ional

Maramures  au  dreptul  la  primirea  unei  remuneratii,  consta�nd  î�ntr-o  indemnizatie  fixa�

lunara� , indiferent de numa�rul de s�edint�e ale consiliului de administratie la care participa,  de

atribut�iile î�n cadrul unor comitete consultative s�i alte atributii specifice, î�n conformitate cu

prevederile contractelor de mandat î�ncheiate cu autoritatea publica tutelara� .
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De asemenea, administratorilor neexecutivi li se deconteaza, pe baza documentelor

justificative, cheltuielile de cazare, diurna� , transport s�i alte cheltuieli pentru deplasa�rile î�n

interes de serviciu î�n tara�  s�i stra� ina� tate, î�n limitele stabilite prin bugetul aprobat.

Conducerea executiva�  a  regiei  a  fost  delegata�  de ca� tre consiliul  de  administratie,

potrivit actului constitutiv, directorului general. 

Potrivit prevederilor contractului de mandat î�ncheiat cu consiliul de administratie,

directorul regiei beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa�  lunara�  s�i o

componenta�  variabila�  care se acorda�  anual, î�n limita legala� , î�n urma analizei profitabilita� tii

regiei.

Totodata� ,  prin contractul  de  mandat,  directorului  general  al  regiei  beneficiaza�  de

urma�toarele drepturi:

 concediu anual de odihna si  de concediu medical conform legii si  a  prevederilor

contractului colectiv de munca aplicabil

 decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna� , transport

s� i  a  altor  cheltuieli,  pentru  deplasa� rile  î�n  interes  de  serviciu  î�n  t�ara�  s� i  î�n  stra� ina� tate,  in

conformitate cu contractul colectiv de munca;

 telefon mobil si servicii de voce/date mobile, pe perioada mandatului;

 dreptul de folosint�a�  a unui autoturism,  din dotarea regiei , pe perioada mandatului;

 asigurare pentru accidente de munca� , boli profesionale s�i deces rezultate din accidente de

munca� .
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