
R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ

RAPORT DE ACTIVITATE

AL DIRECTORULUI GENERAL AL REGIEI

PENTRU   ANUL 2020

Directorul general al regiei dl. Dorin BUDA î�ș� i deșfa� ș�oara�  activitatea î�n conformitate cu

prevederile Contractului de mandat nr. 281 din 25.04.2019.

Î%n anul 2020 directorul general al regiei  a așigurat conducerea activita� t�ii curente a

regiei  ș�i  a  reprezentat-o  î�n  raporturile  cu  perșoanele  juridice  ș� i  fizice,  precum  ș� i  î�n  fat�a

organelor jurișdict�ionale, ava�nd urma� toarele atribut�iuni ș� i ra� șpunderi principale:

 conduce,  î�ndruma�  ș� i  ra� șpunde  de  î�ntreaga  activitate  aeronautica�  civila�  la  șol,  î�n

condit�ii  de  deplina�  șecuritate,  așigura�nd  aplicarea  reglementa� rilor  autorita� t�ii

aeronautice de ștat, precum ș�i activitatea adminiștrativa� , cu reșpectarea prevederilor

legale î�n vigoare;

 î�mpreuna�  cu directorul economic a angajat cheltuielile materiale ș� i ba�neș�ti ale regiei,

ra� șpunza�nd de reșpectarea dișciplinei financiare ș� i contractuale, de luarea ma� șurilor

pentru așigurarea integrita� t�ii  patrimoniului,  dezvoltarea ș� i  goșpoda� rirea eficienta�  a

aceștuia, ava�nd obligat�ia de a refuza î�n condit�iile legii orice operat�iune patrimoniala�

care contravine dișpozit�iilor legale;

 dișpune  ma�șuri,  organizeaza�  ș� i  controleaza�  activita� t�ile  compartimentelor  regiei,  î�n

vederea realiza� rii șarcinilor din obiectul de activitate al aceșteia;

 ra� șpunde de șelect�ionarea ș� i prega� tirea șalariat�ilor, î�ncadrarea ș� i promovarea aceștora

potrivit legișlat�iei muncii; angajeaza�  ș� i concediaza�  perșonalul regiei;

 î�n șituat�ii de neceșitate, ește comandant unic al fort�elor ș� i mijloacelor de paza� , apa� rare

ș� i  șecuritate,  ra� șpunde de apa� rarea aeroportului  ș� i  activita� t�ilor  deșfa� ș�urate  pentru

combaterea actelor ilicite;



 așigura�  informarea operativa�  a membrilor conșiliului de adminiștrat�ie,  precum ș� i  a

celorlalt�i factori decizionali din cadrul aeroportului, cu privire la activitatea curenta�  a

regiei ș�i ma� șurile ce urmeaza�  a fi aplicate pentru rezolvarea programelor regiei;

 poate  î�mputernici  șalariat�i  ai  regiei  pentru  reprezentarea  intereșelor  aceșteia  î�n

raport cu perșoanele juridice, fizice ș� i  î�n fat�a organelor jurișdict�ionale, î�n condit�iile

legii;

 aproba�  documentele de mobilizare pentru perșonalul propriu ș� i ștabileș�te modul de

î�nfiint�are ș�i școaterea perșonalului ș� i mijloacelor de alarma�  î�n șituat�ii deoșebite;

 organizeaza�  deșfa� ș�urarea proceșelor tehnologice cu așigurarea protect�iei șalariat�ilor,

utilajelor,  utilizarea  aceștora  cu  eficient�a�  ș� i  așigurarea  protect�iei  mediului

î�nconjura� tor;

 organizeaza� , î�ndruma�  ș�i controleaza�  activitatea de prevenire ș�i știngere a incendiilor,

potrivit  reglementa� rilor  aeronautice,  inștruirea  ș� i  ateștarea  pe  poșt  a  pompierilor

civili.

I. FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII

În  anul 2020, directorul general a aprobat, potrivit competenţelor ștabilite prin lege ș� i

contractul  de  mandat,  demararea  procedurilor  de  achizit�ionare  a  unor  șervicii  neceșare

inveștiţiilor ce urmeaza�  a  fi realizate de regia autonoma� , dupa�  cum urmeaza� :

1. Servicii consultanta în vederea obt�inerii unui șprijin financiar neramburșabil acordat din

fondurile Uniunii Europene – activita� t�i non-economice (echipamente  de control șecuritate

pașageri ș� i bagaje, autoșpeciala PSÎ  etc.) 

2. Servicii consultanta î�n vederea obt�inerii unui șprijin financiar neramburșabil acordat din

fondurile  Uniunii  Europene  –  activita� t�i  economice  (freza�  za�pada,  degivror,  echipament

deșzapezire etc.) 

3.  Servicii  consultanta elaborare cerere de finanțare pentru investitia  ”Extindere și

modernizare   terminal  pentru  pasageri  la  Aeroportul  Internațional

Maramures”(  terminal  nou). Aeroportul  Înternat�ional  Maramureș  a  î�ntocmit  ștudiul  de



fezabilitate pentru aceașta inveștitie cuprinșa�  î�n Programul Operat�ional Înfraștructura Mare

(2014  –  2020). Î%n  curșul  anului  2020  a  foșt   neceșara�  achizit�ia  unor  documentatii  de

șpecialitate neceșare finalizarii șerviciilor de conșultanta�  pentru elaborarea cererii î�n vederea

aplica� rii pentru finant�are din fondurile europene neramburșabile.

4. Intocmire  plan  intervenție  SSI  terminal  pasageri.  Î%n  conformitate  cu  prevederile

Ordinului Minișterului Adminiștratiei ș� i Înternelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor

generale  de  apa� rare  î�mpotriva  incendiilor,  regia  a  avut obligatia  de  a  intocmi  ș� i  șupune

avizarii  Planul de intervent�ie î�mpotriva incendiilor.

5.  Măsurare declinatie magnetica.  Neceșar pentru proiectarea ș� i  revizuirea procedurilor

inștrumentale de zbor de la Aeroportul Înternational Maramureș

6.   Studiu  fezabilitate   ”CREȘTEREA  SIGURANTEI  ȘI  SECURITĂȚII  PASAGERILOR  PE

AEROPORTUL  INTERNATIONAL  MARAMURES”.  Aceșt  ștudiu  are  ca  școp  creș�terea

șigurantei ș� i șecuritatii pașagerilor pe R.A. Aeroportul Înternat�ional Maramureș� . Va cuprinde

urmatoarele obiective: 

–  REMÎZA PSÎ (inclușiv poarta de acceș perșonal ș� i echipamente pentru control cu aparate

RX)

 – REFACEREA S� Î AMENAJAREA DRUMULUÎ PERÎMETRAL DÎN ÎNCÎNTA AEROPORTULUÎ

- DÎSPECERAT  SÎ SÎSTEM DE SUPRAVEGHERE T.V.C.Î. PENTRU GARDUL PERÎMETRAL

-  AUTOVEHÎCULE,  ECHÎPAMENTE  S� Î  SÎSTEME  DE  CONTROL  SECURÎTATE  PENTRU

CRES�TEREA SÎGURANT� EÎ PASAGERÎLOR S� Î BAGAJELOR

- REVÎZUÎREA S� Î Î%MBUNAGTAGTÎREA ÎLUMÎNAG RÎÎ PLATFORMEÎ DE PARCARE AUTO PUBLÎCE

DÎN FATA TERMÎNALULUÎ DE PASAGERÎ

8. Studiu obstacolare topografic -eTOD – proiect î�n derulare finantat din fonduri europene

î�mpreuna�  cu Așociatia Aeroporturilor din Roma�nia. Neceșar pentru conformarea cu ÎR ADR

OPS A 005 Aerodrome Data ș� i AMC1 ADR OPS 005 + GM4 ADR OPS 005 (a) – Subșecvente

Regulamentului (EU) 139/2014.

Procedura de achizit�ie a foșt anulata�  deoarece a foșt primita o șingura oferta, care î�n urma

evalua� rii a foșt declarata neconforma.



La capitolul DOTARI a foșt neceșara�  achizitia urma� toarele echipamente aeroportuare

-  Echipament tractabil de deszăpezire cu perie și suflantă – valoare 1.699,00 mii lei – achizit�ia

aceștui echipament a foșt demarata�  î�n anul 2018 ș� i conteștata�  de ca� tre un operator economic.

Î%n prezent achizit�ia a foșt finalizata ș� i  î�ncheiat contractul cu ofertantul declarat ca� ș�tiga� tor.

Ește abșolut neceșara achizit�ia aceștuia î�n vederea așigura� rii conditiilor optime de operare a

aeronavelor pe timp de iarna.

-  Autospeciala cu  plug,  perie  și  turbosuflantă  –  valoare  2.700 mii  lei  –  achizit�ia  aceștui

echipament ește neceșara ava�nd î�n vedere neceșitatea curatirii piștei de decolare -  aterizare

î�ntr-un timp șcurt, conform cerintelor operatorilor aerieni, î�n vederea așigura� rii conditiilor

optime de operare a aeronavelor pe timp de iarna.  Î%n curșul anului 2019 a foșt cuprinș î�n

lișta  de  inveștitii  pentru  a  putea  fi  demarate   procedurile  de  achizit�ie.  Aceștea  au  foșt

finalizate ș� i a foșt î�ncheiat contractul cu ofertantul ca� ș�tiga� tor.

Î%n anul 2020 ș-au achizit�ionat urma� toarele:

Nr.

crt

ECHIPAMENTE EXPLOATARE   -  DOTARI Valoare 

mii lei

1 Echipament tractabil cu perie ș� i șuflanta� 1.699,00

2 Licente  check-in ș� i ticketing - handling pașageri 135,00

3 Echipament cu raze X Dual View, pe ș�așiu fix, cu tunel de dimenșiuni 

mici, cu TÎP inștalat ș� i șiștem LEDS (Liquid Exploșive Detection 

Syștemș) î�ncorporat, pentru efectuarea controlului de șecuritate a 

bagajelor de ma�na�

400,00

4 Poarta detectoare metale control pașageri 90,00

5 Autoșpeciala cu perie, plug ș� i turboșuflanta 2700,00

7 Înștalatie î�nca� rcat butelii aer comprimat 15,00



8 Înștalatie avertizare ș� i detectie incendiu terminal 35,00

9 Amenajare punct comanda SSÎ 33,00

Comparativ cu anul 2019 î�n care numa� rul total al pașagerilor a foșt de 40.902 la un

numar de mișcari de 916, î�n curșul anului 2020, din cauza reștrictiilor de circulatie provocate

de  ștarea  de  pandemie,   R.A.  AEROPORTUL  ÎNTERNATÎONAL  MARAMURES  a  î�nregiștrat

urma� toarele valori de trafic:

ANUL Numar mișcari Pașageri imbarcati Pașageri

debarcati

TOTAL

PASAGERÎ

2019 916 20056 20846 40902

2020 608 8676 8668 17344

În curșul anului 2020 au operat urma� toarele zboruri: 

-   iunie–  decembrie  2020  -  compania  TAROM  Otopeni  –  Baia  Mare,  cu  9  frecvent�e  pe

șa�pta�ma�na�

-  augușt – șeptembrie 2020 – compania TAROM Baia Mare – Antalya a operat 6 curșe charter

-  șeptembrie –  noiembrie 2020–  compania  BLUE AÎR a operat 25 de zboruri pe ruta  Baia

Mare – București.

În domeniul tehnic :

1. Suprafeţe de mişcare şi zone de siguranţă.

La nivelul regiei s-au luat măsurile adecvate pentru realizarea conformă a următoarelor

activități: 

- menţinerea î�n ștare operaţionala�  a piștei de decolare-aterizare; 

- așiștenţa�  tehnica�  privind reţelele de facilita� ţi (balizaj luminoș, canalizare pluviala� ) exiștente,

î�n vederea menţinerii aceștora î�n ștare operaţionala� ; 



  așigurarea de pieșe de șchimb pentru balizajul luminoș, din ștocul exiștent, atunci cand a

foșt nevoie ; 

-   î�ntreţinerea  prin  coșire  şi  mulcire  a  zonelor  de  șiguranţa�  ale  piștei,  ca� ii  de  rulare  şi

platformei de î�mbarcare - debarcare; 

-  facilitarea  derula� rii  de  ca� tre  A.A.C.R.  de  audituri  de  șupraveghere  î�n  lunile  aprilie  şi

decembrie  privind  coreșpondenţa  șpecificaţiilor  de  certificare  (CS)  ale  aerodromului  cu

condiţiile  de  autorizare  din  Certificatul  RO  -  03  din  13.11.2017,  emiș  conform

Regulamentului UE nr. 139 / 2014, reșpectiv ștadiul de ducere la î�ndeplinire a ma�șurilor de

conformare aprobate.

-  Î%ntret�inerea  permanentei  lega� turi  cu  A.A.C.R.  pentru  menţinerea  condiţiilor  de  zbor  şi

realizarea corecţiilor cerute; 

- Ment�inerea î�n ștare operaţionala�  a balizajului luminoș al piștei;

-  derularea  coreșpondenţei  pe  domeniul  tehnic  cu  antreprenorul  general  şi  conșultantul

lucra� rii (dirigintele de şantier) pentru probleme apa� rute î�n perioada de garanţie;

2.  Terminal pasageri. Măsuri pentru următoarele activități:

- S-au î�ntreţinut şi menţinut î�n ștare operaţionala�  șpaţiile cu utilita� ţile aferente, ata� t cele din

zona publica� , ca� t şi cele de pe fluxurile de pașageri şi bagaje;

-  S-a  acordat  permanent  așiștenţa�  tehnica�  privind  reţelele  de  utilita� ţi  exiștente  (energie

electrica� ,  apa� ,  canalizare  menajera� şi  pluviala� ,  î�nca� lzire,  curenţi  șlabi  etc.),  î�n  vederea

menţinerii aceștora î�n ștare funct�ionala� ; 

3. Recertificarea aeroportului (menţinerea certificării). S-au asigurat următoarele: 

- participare reprezentant�ilor regiei  la etapele de audit, î�mpreuna�  cu echipa de audit A.A.C.R.;

-  î�ntocmirea  /  modificarea  de  ștudii  aeronautice  de  rișc  pentru  deviaţiile  de  la  Baza  de

certificare inclușe î�n certificatul de autorizare al aeroportului; 

- audituri ale AACR pentru șușţinerea documentelor prezentate; 

-  î�ntocmirea de planuri de acţiune corective (partea de CS-uri) şi șușţinerea aceștora; 

- î�ntocmirea / modificarea de proceduri de lucru pentru partea de infraștructura�  şi facilita� ţi 

vitale, dișeminare, inștruire perșonal;

4. În domeniul siguranţei: 



Î%n  anul  2020,  la  nivelul  Compartimentului  siguranță  aeronautică  și  monitorizarea

conformării,  calitate date și informare aeronautica, principalele atribut�ii  î�ndeplinite au foșt

cele privind așigurarea managementului șigurant�ei ș�i calita� t�ii la nivelul aeroportului. Î%n aceșt

șenș au foșt luate ma� șuri pentru realizarea unei șerii de activita� t�i, precum: 

-  î�ntocmirea  procedurilor  operat�ionale  care  au  incident�a�  așupra  șigurant�ei  ș� i  calita� t�ii

aeronautice, inștruirea perșonalului aeroportului î�n vederea implementa� rii aceștor proceduri

ș� i urma� rirea aplica� rii lor; 

- prezentarea î�n cadrul grupurilor conștituite la nivelul aeroportului cu atribut�ii î�n aceșt șenș

a pericolelor identificate ș�i care ar fi putut șa�  afecteze șigurant�a ș� i calitatea, analiza, ga� șirea

șolut�iilor  pentru î�ndepa� rtarea/t�inerea șub control  a  aceștor  pericole,  ștabilirea  ma� șurilor

care trebuie î�ntreprinșe î�n aceșt șenș ș�i a perșoanelor reșponșabile cu implementarea aceștor

ma�șuri; 

-  raportarea  evenimentelor  ș� i  a  act�iunilor  șubșecvente  aceștora  î�n  aplicat�ia  ECCAÎRS,  î�n

conformitate cu Regulamentul UE nr. 376/2014, î�n urma participa� rii la șeșiuni de inștruiri î�n

aceșt șenș la șediile CÎAS ș� i AACR;

-reprezentarea Aeroportului Maramureș î�n cadrul  grupurilor de lucru conștituite la nivelul

AACR,  așigurarea  datelor  ș�i  informat�iilor  legate  de  aeroport  neceșare  la  fundamentarea

hota� ra� rilor adoptate ș� i dișeminarea aceștora la nivelul conducerii regiei; 

-organizarea ș� i urma� rirea implementa� rii SMS ș� i SMQ î�n conformitate cu prevederile așumate

prin Manualul de management al șigurant�ei ș� i Manualul de management al calita� t�ii exiștente

la nivelul entita� t�ii, adaptarea aceștora la modifica� rile legișlative incidente ș� i la nevoile impușe

de deșfa� ș�urarea activita� t�ii aeronautice.

INVESTITII NOI

Î%n anul 2018 a foșt recept�ionata�  documentatia  Studiu de fezabilitate ”Extindere și

modernizare terminal pasageri la Aeroportul Internațional Maramures” î�ntocmita�  de SC

UTÎ GRUP SA București. 

Prin  Hotărârea Consiliului  Judetean Maramures nr.  190/2019  au foșt  aprobat�i
indicatorii tehnico economici ai inveștitiei, dupa�  cum urmeaza� :
- valoarea totala�  a inveștitiei  - 117.247.335 lei inclușiv TVA, din care C+M 67.705.216 lei.
- șuprafat�a conștruita�  propușa�  -  5482 mp
- șuprafat�a conștruita�  deșfa� ș�urata�  – 10964 mp



- durata de realizare a inveștitiei – 24 de luni

Ava�nd î�n vedere faptul ca�  din martie 2020 a foșt declarata�  ștarea de urgent�a�  ș� i ulterior
ștarea  de  alerta�  datorita�  virușului  SarșCov  2,  pentru  reșpectarea  legișlatiei  șanitare  in
contextul unei pandemii, pentru a reduce la minim interactiunea pașagerilor cu perșonalul
aeroportuar, al reprezentantilor companiilor aeriene, al polit�iei de frontiera,  al celor care fac
controlul de șecuritate etc. a foșt neceșara�  actualizarea ștudiului de fezabilitate.

Î%n aceșt șenș, șocietatea ABC DEVELOPMENT  AVÎATÎON SRL a actualizat ștudiul de
fezabilitate ș� i la șolicitarea noaștra�  au foșt cuprinșe ș� i urma� toarele obiective:
-  reproiectarea fluxurilor de pașageri in vederea reșpectarii ș� i a diștantarii șociale;
- utilarea cu echipamente automatizate de control acceș al pașagerilor, cu port�i electronice
automate de verificare a documentelor de ca� la� torie, etichetare automata�  a bagajelor etc.
-  acceșibilizarea  șpatiilor  pentru  perșoane  cu  dizabilitati,  egalitatea  de  gen,  șchimbarile
climatice,  utilizarea  eficienta  a  reșurșelor,  șolutiile  ÎT&C  integrate  in  inveștitie  și/șau  in
exploatare

Aștfel, prin actualizarea ștudiului de fezabilitate,  î�n urma reproiecta� rii fluxurilor de
pașageri, in vederea reșpectarii și a diștantarii șociale ș� i a recomanda�rilor ÎCAO ș� i EASA, a
rezultat o șuprafata totala deșfașurata de 14.525 mp (parter 7.877 mp, etaj 5.775mp ș� i 873
mp șubșol tehnic) și cu șuprafata total conștruita de 13.652 mp.

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judetean  Maramures  nr.  212/23.11.2020,  au  foșt
aprobat�i  indicatorii  tehnico-economici   ș�i  devizul  general  pentru  obiectivul  de  inveștitii,
aștfel:
- Indicatorii tehnici ai obiectivului de investitii:

- Suprafat�a conștruita  propușa�  S = 13.652 mp
- Suprafat�a�  deșfa� ș�urata�  propușa S = 14.525 mp

- Indicatori economici ai obiectivului de investitii este de  309.411.547,83 lei inclusiv
T.V.A. din care: 220.538.445,75 lei  C + M, inclusiv T.V.A
- Durata de realizare a lucra� rilor ește de 24 de luni.

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judetean  Maramures  nr.  225/03.12.2020 a  foșt
aprobat  amplașamentului  Coridorului  de  expropriere  a  lucra� rii  de  utilitate  publica� :
„EXTÎNDERE SÎ  MODERNÎZARE TERMÎNAL  PASAGERÎ  LA AEROPORTUL ÎNTERNATÎONAL
MARAMURES” ș� i a liștei  cuprinza�nd terenurile ce șe expropriaza� , proprietarii șau det�ina� torii
aceștora precum ș� i șumele individuale aferente deșpa�gubirilor:

la șfa� rșitul anului 2020, Conșiliul Judetean Maramureș a conșemnat î�n banca�  șuma de
2.322.045  lei  reprezenta�nd  șumele  individuale  aferente  deșpa�gubirilor  proprietarilor
imobilelor  ce  urmeaza�  a  fi  expropriati,  iar  aceș�tia  au  foșt  notificati  deșpre  intent�ia  de
expropriere. 

Î%n data de 15.03.2021 directorul general al regiei a emiș Decizia de expropriere nr.
157, iar î�n data de 16.03.2021 a emiș Decizia de numire a comișiei de verificare a dreptului de
proprietate  șau  a  altor  drepturi  reale  ș� i  acordarea  depa�gubirilor  pentru  imobilele
expropriate.



Î%n  18  decembrie  2020  Autoritatea  de  Management  pentru  Programul  Operat�ional
Înfraștructura�  Mare  din  cadrul  Minișterului  Fondurilor  Europene  ș� i  Direct�ia  Generala�
Organișm  Întermediar  din  cadrul  Minișterului  Tranșporturilor  a  publicat   Ghidul
„Dezvoltarea Înfraștructurii  Aeroportuare” – actualizat,  î�n  cadrul  ca� ruia au foșt operate ș� i
urmatoarele modificari:
- termenul de depunere a cererilor de finant�are – 31.12.2022.

- termenul de finalizare a proiectelor – 31.12.2023.

Cu  privire  la  depunerea  cererii  de  finantare  pentru  proiectul  ”Extindere  și
modernizare terminal pașageri la Aeroportul Înternational Maramureș - terminal nou”:

Aeroportul Înternat�ional Maramureș�  ește cuprinș î�n Mașter Planul de Tranșport și șe
rega�șeș�te î�n lișta proiectelor eligibile POÎM 2014-2020 – Proiecte noi de inveștit�ii (anexa 8
Ghidul  Solicitantului  OS  2.3),  iar  pentru  programul  de  modernizare  a  Aeroportului
Maramureș ește preva� zuta�  șuma de 20.872.500,00 (coșturi neactualizate î�n euro, pret�uri din
2014). Deș�i î�n perioada 2018 – 2020, reprezentantii POÎM ne-au șolicitat lișta de proiecte î�n
infraștructura  aeroportuara�  pe  care  intentiona�m șa�  le  depunem șpre  finant�are  ș� i  ștadiul
prega� tirii documentelor aferente, portofoliul de proiecte nu a foșt actualizat cu șumele efectiv
neceșare. 

Ca urmare, la șolicitarea conșultantului noștru pentru elaborarea cererii de finant�are,
SC GRUPUL DE CONSULTANTA PENTRU DEZVOLTARE DCG SRL, ș-a derulat o coreșpondenta
și  am  avut  inclușiv  și  o  videoconferinta  online  cu  reprezentantii  Directiei  Generale
Organișmul Întermediar pentru Tranșport din cadrul Minișterului Tranșporturilor, cu privire
la cuantumul cheltuielilor eligibile aferente aceștui proiect.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A REGIEI

Ca urmare a adopta� rii Noului Cod Aerian aprobat prin Legea nr. 21/2020 ș� i publicat î�n

Monitorul Oficial nr. 222/19.03.2020, precum ș� i a neceșita� t�ii implementa� rii normelor EASA ș� i

ale  Regulamentului  (UE)  nr.  139/2014  de  ștabilire  a  cerint�elor  tehnice  ș�i  a  procedurilor

adminiștrative referitoare la aerodromuri î�n temeiul Regulamentului (CE) nr.  216/2008 al

Parlamentului  European  ș� i  al  Conșiliului, ș-a  avut  î�n  vedere  eficientizarea  activita� t�ii  ș� i

șimplificarea lua� rii deciziilor operat�ionale pe fiecare șerviciu, birou ș� i compartiment.

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/da2fd5324f611f2b1d8b4fef9ae3179e-6.zip
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/da2fd5324f611f2b1d8b4fef9ae3179e-6.zip


Fat�a�  de  organigrama  aprobata�  prin  Hota� ra� rea  Conșiliului  Judetean  Maramureș  nr.

250/29 octombrie 2019 î�n care erau prevazute 77 de poșturi, ș-a propuș o noua�  ștructura a

organigramei ș� i a ștatului de funct�ii al regiei,  cu un numar total de 89 de poșturi. 

Noua organigrama a foșt aprobata�  prin Hota� ra� rea Conșiliului Judetean Maramureș nr.

226/03.12.2020  ș� i  avizata  de  Autoritatea  Aeronautica�  Civila�  Roma�na�  prin  adreșa  nr.

19677/28.08.2020. 

Modificari intervenite in noua organigrama ș� i ștatul de functii:

a)  La  șolicitarea  Autorita� t�ii  Aeronautice  Civile  Roma�ne  ș� i  î�n  conformitate  cu  legișlatia

europeana  î�n  domeniu,   î�n  șubordinea  directa�  a  directorului  general  intra  urmatoarele

șervicii ș� i compartimente:

- Serviciul de Securitate Aeroportuara cu un poșt de conducere ș� i 11 poșturi de execut�ie;

- infiintarea Compartimentului Tehnologia Informatiei și Securitate Cibernetica – cu un 

poșt de execut�ie;

- infiintarea Compartimentului Coordonare Activități Aerodrom (On-Duty Managers) –

cu un poșt de conducere;

-  mutarea  Compartimentelor  Resurse  Umane,  Instruire  și  SSM  si  Registratura  și

Secretariat din șubordinea directorului economic î�n șubordine directorului general;

Înfiintarea  Serviciului Operațional  Aerodrom  conduș  de  un  manager  operational, cu

urmatoarele compartimente ș� i șervicii:

- Compartimentul Monitorizare, Inspectie Operationala și Managementul Platformei, cu un poșt

de conducere ș� i  3 poșturi de execut�ie;

- Biroul  Echipamente și  Vehicule  Siguranța Operationala, cu un poșt  de  conducere ș� i  7  de

execut�ie;

-  Serviciul  de  Salvare  și  Stingere  Incendii,  cu  un  poșt  de  conducere  ș� i  11  de  execut�ie;

Denumirea  ”șerviciul”  ește  o  denumire  generica�  ș� i  ește  ștabilita�  î�n  conformitate  cu

prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, republicata� ;

- Compartimentul Management Clădiri Terminal – cu un poșt de execut�ie;

- Biroul Handling cu un poșt de conducere ș� i un total de 12 poșturi de execut�ie, care cuprinde

Compartimentul de Handling Pasageri – 6 poșturi ș� i Compartimentul Handling Sol – 6 poșturi.



Î%nfiintarea  Serviciului Siguranța și Calitate Aerodrom, conduș de un manager de

șigurant�a�  ș� i calitate ava�nd î�n șubordine urmatoarele compartimente:

- Compartimentul Siguranța și Monitorizarea Conformarii – cu un poșt de execut�ie;

- Compartimentul Reglementari Aeronautice și Standarde Tehnice – cu un poșt de execut�ie;

- Compartimentul Calitate Date și Informații Aeronautice – cu un poșt de execut�ie;

- Compartimentul Audit Calitate și Siguranța – cu un poșt de execut�ie;

Î%nfiint�area Serviciul Mentenanta Aerodrom, conduș de un manager de mentenanta,

care are î�n șubordine  Biroul mentenanta,  cu un poșt de conducere ș� i  unul  de execut�ie,

șerviciu compuș din urmatoarele compartimente:

- Compartimentul Mentenanta Echipamente de Aerodrom - cu un poșt de execut�ie;

- Compartimentul Mentenanta Facilitati de Aerodrom – cu 5 poșturi de execut�ie;

- Compartimentul Mentenanta Infrastructura de Aerodrom - cu un poșt de execut�ie;

 

Infiintarea Directiei Dezvoltare cu un poșt de director de dezvoltare, care va avea î�n 

șubordine:

-  Serviciul Financiar Contabilitate și Administrativ cu un poșt de conducere ș�i  3 poșturi de

execut�ie. Î%n șubordinea Serviciului șe afla�  Biroul Administrativ – Aprovizionare – cu un poșt de

conducere ș� i 6 de execut�ie;

- Compartiment Marketing,  Dezvoltare și Relații Publice – cu un poșt de conducere ș� i cu 2

poșturi de execut�ie;

- Compartimentul Achizitii Publice – 1 poșt de execut�ie.

Î%n î�ndeplinirea mandatului șa�u, directorul general al regiei:

 a fa� cut propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome care

au foșt î�naintate șpre avizare Conșiliului de adminiștrat�ie ș� i aprobare Conșiliului

Judet�ean Maramureș� ,

 a ra� șpunș de adminiștrarea legala�  şi eficienta�  a î�ntregului patrimoniu;

 a  propuș  șpre  aprobare elementele  de  fundamentare  a  cheltuielilor  de

adminiștrare  şi  exploatare  aeroportuara� ,  î�n  vederea  ștabilirii,  potrivit  legii,  a

taxelor şi tarifelor preștaţiilor efectuate;



 a propuș șpre aprobare,  potrivit  legii,  ștatul de funcţii  şi  ștructura de perșonal,

coreșpunza� tor neceșita� ţilor activita� ţii;

 a aprobat  şi alte ma�șuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, î�n competenţa altor

organe.

Î%n î�ntreaga activitate depușa�  pe parcurșul mandatului, directorul general al regiei a

urma�rit creș�terea calita� t�ii șerviciilor ș� i șigurant�ei aeroportuare ș� i a infraștructurii șpecifice,

neceșare  deșfa� ș�ura� rii  tuturor  activita� t�ilor  legate  de  tranșportul  aerian  î�n  condit�ii  de

șigurant�a� , calitate, performant�a�  ș� i eficient�a�  economica� .

DIRECTOR GENERAL

Dorin BUDA


