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R.A. Aeroportul Satu Mare s-a constituit iniţial prin Hotărârea Guvernului României nr. 
125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România, republicată, ca 
regie autonomă de interes naţional cu specific deosebit sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor, iar în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 23/1994 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale 
aeroporturilor din România, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie 
financiară. Ulterior, conform Hotărârii Guvernului României nr. 398/1997 privind trecerea 
unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor judeţene, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă 
Aeroportul Satu Mare a trecut sub autoritatea Consiliului Judeţean Satu Mare, fiind regie de 
interes local cu specific deosebit.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 153/29.07.2011 a fost încredinţată 
prestarea către Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a unui serviciu de interes economic 
general (SIEG), în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 
61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome 
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu 
Mare nr. 115/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 153/2011 
privind încredinţarea prestării unui serviciu de interes economic general către R.A. 
Aeroportul Satu Mare, a fost introdusă în cadrul SIEG inclusiv activitatea de handling 
desfăşurată pe aeroport. Pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public 
instituită prin hotărârea menționată, Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare are dreptul la 
primirea unei compensații financiare din bugetul local al Județului Satu Mare. În acest fel 
modul de finanțare al regiei a fost pus de acord cu prevederile legislative europene și este 
foarte bine definit ca și fundamentare inițială și control ulterior. 

R. A. Aeroportul Satu Mare şi-a desfăşurat activitatea cu respectarea legislaţiei în 
vigoare în domeniul organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice în vederea 
atribuirii contractelor sectoriale şi a acordurilor-cadru. Sistemul intern managerial și Sistemul 
de management al siguranței și calității au fost permanent dezvoltate pentru a răspunde 
nevoilor aeroportuare prin elaborarea de reglementări interne. În vederea asigurării 
transparenţei şi menţinerii unei comunicări optime cu publicul, s-a acordat o atenție sporită 
și s-a asigurat mentenanţa şi buna funcţionare a site-ului instituţiei. 
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În domeniul financiar-contabil  

Sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare în anul 2018 au fost formate 
din venituri proprii și din transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare. Bugetul de venituri și 
cheltuieli al entității a fost aprobat, rectificat și modificat cu respectarea prevederilor Ordinului 
ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de 
venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările 
ulterioare și a Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018. 

Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului sumelor de care Aeroportul poate să 
beneficieze sub formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare includ toate 
cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de capital efectuate pentru prestarea serviciilor și desfășurarea 
activităților implicate de funcționarea în condiții de siguranță și securitate a aeroportului. Acestea au 
fost determinate în anul 2018 pe baza principiilor de evidențiere și urmărire a cheltuielilor, general 
acceptate. 

Venitul luat în considerare la calculul sumelor de care Aeroportul poate să beneficieze sub 
formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare, include venitul obținut din prestarea 
serviciilor și desfășurarea activităților la nivelul regiei, fără a exclude niciun fel de venit, indiferent de 
natura, sau caracterul acestuia. 

Valoarea transferurilor de la bugetul local al Județului Satu Mare utilizate în anul 2018 nu a 
depăşit costurile nete implicate de desfășurarea activității, surplusul fiind restituit bugetului local 
pentru a evita o suprafinanțare. Întrucât în anul 2018 a beneficiat de transferuri de la bugetul local al 
Județului Satu Mare pentru funcționare R.A. Aeroportul Satu Mare nu a obținut profit. Impozitul pe 
profit datorat de entitate în pentru anul fiscal 2018 (reprezentând impozit pe cheltuielile 
nedeductibile) a fost în cuantum de 19.451 lei. 

În anul 2018 regia a înregistrat o cifră de afaceri netă de 6.219.595 lei, din care 4.911.648 lei 
au fost transferuri de la bugetul consolidat al Județului Satu Mare.  

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea aeroportuară comparativ cu veniturile 
încasate din această activitate înregistrează un trend ascendent (exceptând numărul de mișcări de 
aeronave), astfel încât veniturile din prestări servicii aeroportuare în anul 2018 au crescut cu 14,14% 
față de anul 2017 și cu 24,88% față de anul 2016. 

An Mișcări 
aeronave

Total 
pasageri

din care: Venituri facturate 
din servicii 

aeroportuare  
- în lei

Pasageri 
îmbarcați

Pasageri 
debarcați

2016 1.440 23.796 11.745 12.051 711.986

2017 2.123 60.795 30.497 30.298 778.976

2018 1.769 75.692 38.074 37.618 889.150
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În ceea ce privește numărul pasagerilor îmbarcați, în anul 2018 acesta a crescut cu 24,8 % 

față de anul 2017 și cu 224% față de anul 2016. 

&  

Veniturile totale realizate de către entitate au înregistrat în ultimii 3 ani o evoluție ascendentă: 

(1) - la determinarea veniturilor proprii au fost luate în calcul toate veniturile entității, mai puțin 
transferurile de la bugetul local al județului Satu Mare și veniturile din subvenții pentru investiții; 
(2) - veniturile totale nu includ veniturile din subvenții pentru investiții. 

 

Venituri din activități aeroportuare și pasageri îmbarcați 
 în perioada 2016 - 2018 
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Pasageri îmbarcați Venituri din activitati aeroportuare

Denumire indicator Cuantum 2016 
 - lei

Cuantum 2017 
 - lei

Cuantum 2018 
 - lei 

Venituri proprii(1) 1.037.433 1.069.746 1.606.774 

Transferuri de la 
bugetul local al 
Județului Satu Mare(2)

4.662.275 4.892.056 4.911.648

Total venituri 5.699.708 5.961.802 6.518.422 
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  Din analiza veniturilor totale realizate în această perioadă se observă o tendință de creștere 
a veniturilor proprii în ultimii doi ani și menținerea aproximativ la același nivel a transferurilor primite 
de la bugetul local al județului Satu Mare pentru funcționarea entității. 

Cheltuielile totale ale regiei au crescut în condițiile dezvoltării activității, o majorare 
importantă înregistrându-se în anii 2017, 2018 la cheltuielile cu amortizarea datorită modernizării 
infrastructurii aeroportuare realizate prin investițiile cuprinse în cadul proiectului ”Reabilitare și 
modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”. 

Venituri proprii
Transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare
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 Numărul mediu de salariați al entității în perioada 2016 – 2018: 

 Obiectivele de investiții aprobate pentru a fi finanțate din bugetul local al județului în anul 
2018, gradul de realizare al acestora și economiile rezultate față de creditele bugetare aprobate 
pentru fiecare obiectiv de investiții în parte: 

Denumire indicator Cuantum 2016 
 - lei

Cuantum 2017 
 - lei

Cuantum 2018 
 - lei

- cheltuieli cu 
personalul 3.205.989 3.211.434 3.665.651

- cheltuieli cu materiale 
consumabile, inclusiv 
piese de schimb și 
combustibili

457.048 320.867 429.074

- cheltuieli cu energia și 
apa 250.483 267.906 286.023

- cheltuieli cu serviciile 
executate de terți 1.024.420 1.127.944 1.141.660

- cheltuieli cu impozite 
și taxe 139.985 406.825 257.048

- cheltuieli cu 
amortizarea 1.279.139 4.374.712 4.569.956

- alte cheltuieli 14.576 5.225 5.398

- cheltuieli financiare 366.660 489.125 552.138

Cheltuieli totale 6.738.300 10.204.038 10.906.948

Indicator 2016 2017 2018

Număr mediu de 
salariați 55 54 54

Număr efectiv de 
salariați la 31 
decembrie

55 53 57

————————————————————————————————————————- 
R.A. AEROPORTUL SATU MARE                                                                                                   TEL: +40-261.768.640  
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5                                                                                                    FAX: +40-261.768.776 
Judetul Satu Mare, Romania                                                 !                           E-mail: office@aeroportulsatumare.ro 7

mailto:office@aeroportulsatumare.ro


!

Nr. 
crt.

   Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor 
cheltuieli de investiţii

BVC 
aprobat 2018

  Realizat la 
  31.12.2018

  Diferența 
față de BVC 
    aprobat

   0                                                  1                2                  3              4

 TOTAL INVESTIŢII 12.779.000,00 12.259.046,00 519.954,00

 din care:    

1 Reabilitare și modernizare suprafețe de  
mișcare și extindere aerogară la Aeroportul 
 Satu Mare, din care:

10.090.000,00 10.012.000,00 78.000,00

1.1        Rambursare rate credit 10.012.000,00 10.012.000,00 0,00

2 Garaj utilaje - proiectare și execuție 282.000,00 282.000,00 0,00

3 Pompa transvazat spumogen 7.000,00 5.490,00 1.510,00

4 Compresor umplere butelii aer aparate de 
respirat autonom 

20.000,00 14.100,00 5.900,00

5 Echipament protecție pentru pompier (2 buc.) 11.000,00 6.150,00 4.850,00

6 Dispozitiv îndepărtare păsări 18.000,00 17.006,00 994,00

7 Mașină profesională de curățat și aspirat  
pardoseli

10.000,00 9.804,00 196,00

8 Sistem compensare energie reactivă  
capacitivă

25.000,00 24.070,00 930,00

9 Aspirator stradal 53.000,00 52.900,00 100,00

10 Conformizare fundații obiecte în banda  
pistei și RESA 

217.000,00 217.000,00 0,00

11 Alee acoperită acces platformă îmbarcare- 
debarcare

98.000,00 98.000,00 0,00

12 Amenajare separare zonă publică-zonă  
Operațiuni aeriene

136.000,00 135.700,00 300,00

13 Instalație climatizare sală pasageri, plecări,  
zona publică

80.000,00 70.476,00 9.524,00

14 RK Cabină poartă 36.000,00 35.994,00 6,00

15 Autospecială cu plug, perie, suflantă și  
aspirator penttru deszăpezire și întreținere  
suprafețe de mișcare

165.000,00 165.000,00 0,00

16 Containere extindere aerogară 330.000,00 0,00 330.000,00

17 Balizaj obstacolare gard perimetral 59.000,00 54.176,00 4.824,00

————————————————————————————————————————- 
R.A. AEROPORTUL SATU MARE                                                                                                   TEL: +40-261.768.640  
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5                                                                                                    FAX: +40-261.768.776 
Judetul Satu Mare, Romania                                                 !                           E-mail: office@aeroportulsatumare.ro 8

mailto:office@aeroportulsatumare.ro


!

 În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, veniturile 
din prestări servicii estimate prin bugetul de venituri și cheltuieli (1.070 mii lei) au fost depășite cu 39 
mii lei, veniturile din chirii estimate (190 mii lei) au fost depășite cu 9 mii lei, alte venituri din 
exploatare estimate (175 mii lei) au fost depășite cu 115 mii lei, iar la transferurile de la bugetul local 

18 Bandă bagaje cu extensie pentru aeronave 133.000,00 132.500,00 500,00

19 Scară persoane dizabilități 102.000,00 100.000,00 2.000,00

20 Spațiu de joacă copii 50.000,00 46.291,00 3.709,00

21 Extindere sistem taxare parcare 170.000,00 168.769,00 1.231,00

22 Echipamente întreținere zonă siguranță 368.000,00 360.221,00 7.779,00

 22.1 Tractor (95 - 105 CP) 230.000,00 229.090,00 910,00

 22.2 Coasă mecanică 3 talere 35.000,00 34.011,00 989,00

 22.3 Mulcer 54.000,00 49.000,00 5.000,00

 22.4 Instalație erbicidat 3000 litri 49.000,00 48.120,00 880,00

23 Proiecte și studii: 319.000,00 251.399,00 67.601,00

 23.1 Servicii de analiză de risc la  
securitatea fizică a aeroportului

3.000,00 3.000,00 0,00

 23.2 Servicii de măsurători topografice  
pentru întocmire studiu de obstacolare 

70.000,00 69.900,00 100,00

 23.3 Consultanță pregătire proiecte pentru  
obținere finanțare din fonduri nerambursabile

67.000,00 0,00 67.000,00

 23.4 Marcaje de siguranță pe platforma  
de îmbarcare-debarcare

19.000,00 19.000,00 0,00

 23.5 Extindere platformă de îmbarcare- 
debarcare – faza SPF

43.000,00 42.500,00 500,00

 23.6 Remiză PSI - faza SF 60.000,00 59.999,00 1,00

 23.7 Sistem TVCI pentru gard perimetral și  
zona tehnică

25.000,00 25.000,00 0,00

 23.8 Hartă strategică de zgomot pentru  
Aeroportul Satu Mare

32.000,00 32.000,00 0,00

Nr. 
crt.

   Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor 
cheltuieli de investiţii

BVC 
aprobat 2018

  Realizat la 
  31.12.2018

  Diferența 
față de BVC 
    aprobat

   0                                                  1                2                  3              4

 TOTAL INVESTIŢII 12.779.000,00 12.259.046,00 519.954,00
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al județului aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (5.811 mii lei) s-a realizat o economie de 
899 mii lei. La partea de cheltuieli, raportat la creditele bugetare aprobate pe anul 2018 în cuantum 
total de 11.691 mii lei (inclusiv impozit pe cheltuieli nedeductibile), la 31.12.2018 au fost înregistrate 
cheltuieli totale în cuantum de 10.926 mii lei, cu 786 mii lei mai puțin decât creditele bugetare 
aprobate. 

În domeniul operaţional  

- S-a întocmit şi înaintat la AACR “Raportul privind asigurarea calităţii în domeniul securităţii 
aeronautice la Aeroportul Satu Mare în anul 2017”; 

- În vederea pregătirii auditului ICAO desfăşurat în România în perioada 18–22 iunie 2018, s-au 
întocmit şi înaintat la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, chestionarul de aeroport audit ICAO 
USAP – CMA 2018 şi rapoartele solictate;  

- S-a întocmit” Planul de pregătire a personalului care are acces la informaţii clasificate pentru anul 
2018”;   

- A fost elaborat “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Aeroportului Satu Mare 
pentru anul 2018”, care a fost avizat de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă “Someş” al 
judeţului Satu Mare;  

- Pentru verificarea modului de funcționare și a eficienței “Planului de management al situațiilor de 
criză al Aeroportului Satu Mare”, s-a desfășurat în luna iunie 2018, un exercițiu de punere în 
aplicare al acestuia în colaborare cu Direcția Județeană de Informații Satu Mare, Inspectoratul 
Județean de Jandarmi, Poliția Transporturi şi Poliția de Frontieră;   

- În luna noiembrie 2018, s-a organizat un exercițiu de amploare privind punerea în aplicare a 
“Planurilor de acțiuni de răspuns la situațiile de criză și de urgenţă” ale aeroportului în colaborare 
cu entitățile locale cu atribuții. Scopul exercițiului a fost verificarea modului de funcționare și a 
eficienței acestor planuri, a capacității de intervenție a persoanelor și entităţilor implicate în 
gestionarea situațiilor de criză (amenințare cu bomba), respectiv a capacității de intervenție a 
Serviciului privat pentru situații de urgență de la nivelul Aeroportului Satu Mare;  

- În scopul implementării modificărilor/completărilor aduse reglementărilor comunitare şi naţionale, 
a fost revizuită, avizată şi aprobată Procedura operaţională procesarea proviziilor de aeroport pe 
Aeroportul Satu Mare;   

- A fost organizat cursul intern Pregătirea de conştientizare în domeniul securităţii aeronautice 
pentru personalul nou angajat;  

- A fost întocmit și avizat de Secția Regională de Poliție Transporturi Cluj, noul Plan de Pază al 
aeroportului;   

- Au fost emise un număr de 141 permise de acces pentru personalul aeroportului și al entităților 
care își desfășoară activitatea pe aeroport.     

- Au fost întocmite caiete de sarcini pentru achiziționarea din fonduri europene:  
o a 2 (două) echipamente de detectare urme de explozibili ETD (Explosive Trace Detection 

Systems); 
o a unui echipament capabil să detecteze explozibili lichizi LEDS (Liquid Explosive Detection 

Systems); 
o a 2 (două) echipamente poartă detectoare de metale (WTMD). 
o a 3 (trei) echipamente cu raze X Dual View, pe şasiu fix, cu tunel de dimensiuni mici, cu TIP 

instalat şi sistem LEDS (sistem de detectare a explozibililor lichizi) încorporat, pentru 
efectuarea controlului de securitate a bagajelor de mână;    

————————————————————————————————————————- 
R.A. AEROPORTUL SATU MARE                                                                                                   TEL: +40-261.768.640  
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5                                                                                                    FAX: +40-261.768.776 
Judetul Satu Mare, Romania                                                 !                           E-mail: office@aeroportulsatumare.ro 10

mailto:office@aeroportulsatumare.ro


!
o a 2 (două)  echipamente cu raze X Dual View, pe şasiu fix, cu tunel de dimensiuni medii, cu 

TIP instalat, pentru efectuarea controlului de securitate a bagajelor de cală. 
- Au fost organizate (întocmire caiete de sarcini, evaluare oferte) procedurile de achiziţie 

pentru următoarele achiziţii de servicii şi bunuri: 
o A fost întocmit caietul de sarcini şi a fost finalizată achiziţia Serviciilor de analiză de risc la 

securitatea fizică a aeroportului; 
o A fost întocmit caietul de sarcini şi a fost finalizată achiziţia Serviciilor de pază, control acces, 

supraveghere, patrulare şi protecţia aeronavelor la aeroport; 
o servicii de verificare a stingătoarelor portabile şi a celor mobile, precum şi a instalaţiei de 

stingere cu hidranţi interiori şi exteriori; 
o achiziţia Serviciilor de întreţinere a sistemelor de supraveghere prin televiziune cu circuit 

inchis şi control acces ale aeroportului;  
o achiziţia serviciilor de proiectare faza Studiu de Fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul Sistem de 

televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral şi zona tehnică; 
o servicii de mentenanţă sistem de detectare şi alarmare la incendii; 
o achiziţie dispozitiv de îndepărtare a păsărilor cu fascicule Laser; 
o achiziţie costume de protecţie pentru pompieri; 
o achiziţie pompă transvazare spumogen; 
o achiziţie compresor umplere butelii cu aer de respirat sub presiune 300 bari; 
o achiziţie servicii topografice pentru întocmire hartă obstacolare; 

- Au fost desfăşurate activităţile curente de inspectare, monitorizare şi raportare a stării suprafeţei 
de miscare şi a instalaţiilor de balizaj luminos; 

- În perioada lunilor de iarnă au fost desfăşurate activităţile de declanşare şi coordonare a 
activităţilor de deszăpezire a suprafeţei de mişcare; 

- Au fost desfăşurate activităţile de monitorizare şi îndepărtare a păsărilor şi altor vieţuitoare 
sălbatice din zona aeroportului; 

- Au fost întocmite analizele de risc trimestriale cu privire la viaţa salbatică de pe teritoriul 
aeroportului şi din vecinătatea acestuia, şi înaintate la AACR; 

- S-a asigurat întocmirea şi transmiterea bazelor NOTAM, SNOWTAM şi a bazelor de amendament 
la AIP Romania (tabel cu obstacole, valoarea MEHT PAPI 01/19, etc.), în vederea asigurării 
informării aeronautice corespunzătoare a operatorilor aerieni cu privire la condiţiile existente pe 
Aeroportul Satu Mare; 

- Au fost întocmite rapoartele statistice lunare, trimestriale privind traficul aerian desfăşurat pe 
aeroport şi înaintate la AACR, AAR, INSSE, ACI; 

- Au fost întocmite centralizatoarele lunare cuprinzând serviciile aeroportuare şi de handling 
prestate operatorilor aerieni pe bază de contract; 

- Au fost actualizate/avizate/aprobate/diseminate următoarele reglementări interne: 
o Regulamentul de circulaţie pe suprafaţa de mişcare LRSM_RCSM; 
o Programul de monitorizare şi control al vieţii sălbatice LRSM_MCVS; 
o Proceduri pentru operaţiuni în condiţii meteorologice nefavorabile LRSM_OCMN; 
o Asigurarea condiţiilor de siguranţă în perioada lucrărilor la infrastructură LRSM_PSLI ; 
o Monitorizarea şi inspectarea suprafeţei de mişcare LRSM_MISM; 
o Procedura pentru operarea pe timp de iarnă LRSM_POTI; 
o Programul de monitorizare şi control al vieţii sălbatice LRSM_MCVS; 

- Au fost elaborate/avizate/aprobate următoarele reglementări interne noi, respectiv ediţii noi ale 
unor reglementări interne existente: 

o Managementul activităţilor şi siguranţa pe platformă LRSM_MASP ; 
o Instruirea şi autorizarea internă a dispecerilor sol LRSM_IADS; 
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- În cadrul pregătirii aeroportului pentru operarea pe durata sezonului rece 2018 – 2019: 

o s-a realizat mentenanţa şi calibrarea anuală pentru echipamentul de măsurare 
continuă a frânării tip Skiddometer BV11; 

o s-a procedat la expedierea refractometrelor, la furnizor, în vederea calibrării anuale;  
o s-a realizat revizia degivrorului Polar Mixt; 
o s-a realizat revizia degivrorului Heinlein/Eisbar şi s-au remediat deficienţele 

constatate; 
o s-a realizat actualizarea manualului de degivrare aeronave la sol; 
o s-a procedat la prelevarea de probe de lichid de degivrare şi expedierea acestora, în 

vederea efectuării testelor de laborator. Probele trimise au fost găsite 
corespunzătoare pentru utilizare ca fluid de de/antigivrare de tip I şi II; 

o Personalul implicat în desfăşurarea activităţilor de degivrare aeronave, 11 persoane, 
a participat în luna noiembrie la “Curs degivrare aeronave la sol”, sustinut de 
Regional Air Suport; 

- S-a organizat selecţia de personal în vederea ocupării unor posturi vacante din cadrul 
direcţiei operaţionale: agent salvare, asistent medical, şef serviciu SPSU; 

- S-au asigurat serviciile aeroportuare şi de handling pentru traficul aerian desfăşurat pe 
aeroport.  

         În cursul anului 2018, Aeroportul Satu Mare a înregistrat următoarele valori de trafic:  

TOTAL PASAGERI 2018:     75.692  
(Total pasageri 2017):     60.795    

 TOTAL MIŞCĂRI AERONAVE 2018:   1.769 
 (Total mişcări aeronave 2017)    2.123 

! !  

Zboruri aviaţie comercială Zboruri aviaţie generală

Nr. mişcări Pax 
îmbarcaţi

Pax 
debarcaţi

Nr. 
mişcări

Pax 
îmbarcati

Pax debarcati

1346 37962 37528 423 112 90
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În cursul anului 2018, Aeroportul Satu Mare a înregistrat un record în ceea ce priveşte 

valorile de trafic, faţă de anii precedenţi: 

!  

Ca și dezvoltare de noi rute sau frecvențe, în cursul anului 2018 s-au înregistrat următoarele 
zboruri: 
- iulie - septembrie cursa TAROM Constanța - Satu Mare, cu 2 frecvențe pe săptămână, curse la 

care s-au înregistrat un număr de 870 pasageri 
- compania Wizz Air a crescut din octombrie frecvențele de zbor spre Londra Luton, de la 2 la 3 

curse săptămânale, iar în octombrie compania aeriană deja a anunțat că din martie 2019 va 
suplimenta la 4 frecvențe săptămânale zborurile spre capitala britanică. 

Tot în cursul anului 2018 a fost finalizată harta de zgomot a Aeroportului Satu Mare şi a 
fost creat planul de acţiune aferent, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

PAX îmbarcaţi + debarcaţi comercial
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!  

În domeniul tehnic  

Suprafeţe de mişcare şi zone de siguranţă: 
- S-a acţionat pentru menţinerea în stare operaţională a pistei de decolare-aterizare;   
- S-a acordat permanent asistenţă tehnică privind reţelele de facilităţi (balizaj luminos, 

canalizare pluvială) existente, în vederea menţinerii acestora în stare operaţională; 
- S-au derulat acţiuni de curăţare a benzii pistei de moloz şi beton şi alte resturi şi deşeuri, 

rezultate în urma lucrărilor;   
- S-au asigurat piese de schimb pentru balizajul luminos, din stocul existent, atunci cand a 

fost nevoie ;  
- S-au întreţinut prin cosire şi mulcire zonele de siguranţă ale pistei, căii de rulare şi platformei 

de îmbarcare - debarcare; 
- S-a derulat corespondenţa pe domeniul tehnic cu antreprenorul general şi consultantul 

lucrării (dirigintele de şantier);   
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- S-au înaintat către autoritatea de management (fosta AM POS-T, actuala AM POIM) 

precizări, explicaţii şi rapoarte privind proiectul de finanţare prin POS-T pentru reabilitarea şi 
modernizarea suprafeţelor de mişcare; 

- În cadrul vizitelor pe şantier ale autorităţii de management, s-au furnizat informaţiile şi 
explicaţiile necesare întocmirii rapoartelor de audit; 

       -    S-au derulat de către A.A.C.R. audituri de supraveghere în lunile aprilie şi decembrie     
 privind corespondenţa specificaţiilor de certificare (CS) ale aerodromului cu condiţiile   
 de autorizare din certificatul AP 12-RO 12 (emis conform Regulamentului UE nr.  
 139 / 2014), respectiv stadiul de ducere la îndeplinire a măsurilor de conformare   
 aprobate. 

- S-a ţinut legătura permanent cu A.A.C.R. privind menţinerea condiţiilor de zbor şi realizarea 
corecţiilor cerute; 

- S-a derulat achiziţia proiectului “Extindere platformă de îmbarcare - debarcare” faza SPF, 
discuţiile, asistenţa şi corespondenţa cu proiectantul, transmiterea spre avizare la A.A.C.R. 
a proiectului; 

- S-a derulat achiziţia proiectului “Marcaje de siguranţă pe platforma de îmbarcare - 
debarcare”, discuţiile, asistenţa şi corespondenţa cu proiectantul, transmiterea spre avizare 
la AACR a proiectului; 

- S-a derulat lucrarea “Conformizare fundaţii obiecte în banda pistei şi RESA”, în vederea 
eliminării neconformităţii stabilite de A.A.C.R., privind obiectele în banda pistei şi RESA. 
  

Balizajul luminos al pistei: 
- S-a menţinut în stare operaţională balizajul luminos al pistei;   
- S-a făcut la schimbare de sezon reglajul în azimut al dispozitivelor PAPI;  
- S-a derulat corespondenţa pe domeniul tehnic cu antreprenorul general şi consultantul 

lucrării (dirigintele de şantier) pentru probleme apărute în perioada de garanţie;  
- S-a efectuat verificarea din zbor a balizajului luminos;  
- În cadrul vizitelor pe şantier ale autorităţii de management, s-au furnizat informaţiile şi 

explicaţiile necesare întocmirii rapoartelor de audit; 
       -    S-au derulat de către A.A.C.R. audituri de supraveghere în lunile aprilie şi decembrie     

 privind corespondenţa specificaţiilor de certificare (CS) ale aerodromului cu condiţiile   
 de autorizare din certificatul AP 12-RO 12 (emis conform Regulamentului UE nr.  
 139 / 2014), respectiv stadiul de ducere la îndeplinire a măsurilor de conformare   
 aprobate. 

- S-a ţinut legătura permanent cu A.A.C.R. privind menţinerea condiţiilor de zbor şi realizarea 
corecţiilor cerute; 

 Facilităţi aeroportuare şi utilităţi:    
- S-a derulat procedura de achiziţie, contractarea şi punerea în funcţiune a obiectivului 

“Sistem de compensare energie reactivă capacitivă”. În urma derulării acestei lucrări, pe 
factura de energie electrică a aeroportului nu s-au mai înregistrat penalităţi / costuri cu 
energia reactivă generată în instalaţiile proprii;  

       -    S-au derulat de către A.A.C.R. audituri de supraveghere în lunile aprilie şi decembrie     
 privind corespondenţa specificaţiilor de certificare (CS) ale aerodromului cu condiţiile   
 de autorizare din certificatul AP 12-RO 12 (emis conform Regulamentului UE nr.  
 139 / 2014), respectiv stadiul de ducere la îndeplinire a măsurilor de conformare   

   aprobate. 
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- S-a supravegheat în permanenţă execuţia lucrărilor efectuate de către terţi, atât la 

instalaţiile de electroalimentare, cât şi la echipamentele de rezervă (grupuri electrogene, 
UPS-uri de putere);  

  -    S-au reautorizat ISCIR cele 2 cazane de încălzire; 
  -    S-au reautorizat ISCIR cele 4 ascensoare 

Aerogară: 
- S-au efectuat lucrări de amenajare pereţi în sala de aşteptare plecări – zona publică, cat şi 

în hol sosiri, în vederea îmbunătăţirii impactului vizual al spaţiilor pentru pasageri; 
- S-a amenajat un ghişeu de informaţii în sala de asteptare plecări – zona publică; 
- S-a realizat o instalaţie de climatizare iarnă – vară a sălii de aşteptare plecări – zona publică 

şi s-a pus în funcţiune; 
- S-a înlocuit uşa automată de intrare în blocul administrativ al aerogării; 
- S-a supravegheat în permanenţă execuţia lucrărilor;   
- S-a derulat corespondenţa pe domeniul tehnic cu antreprenorul general şi consultantul 

lucrării (dirigintele de şantier) pentru probleme apărute în perioada de garanţie;   
- S-au înaintat către autoritatea de management (fosta AM POS-T, actuala AM POIM) 

precizări, explicaţii şi rapoarte privind proiectul de finanţare prin POS-T pentru extinderea 
aerogării; 

- În cadrul vizitelor pe şantier ale autorităţii de management, s-au furnizat informaţiile şi 
explicaţiile necesare întocmirii rapoartelor de audit; 

- S-au întreţinut şi menţinut în stare operaţională spaţiile şi utilităţile, atât cele din zona 
publică, cât şi cele de pe fluxurile de pasageri şi bagaje; 

- S-a acordat permanent asistenţă tehnică privind reţelele de utilităţi existente (energie 
electrică, apă, canalizare menajeră şi pluvială, încălzire, curenţi slabi etc.), în vederea 
menţinerii acestora în stare operaţională; 

Clădiri, construcţii: 
- S-a derulat procedura de achiziţie, contractarea şi derularea “Extindere sistem de taxare 

parcare” 
- S-a echipat drumul de acces din DN19A şi parcarea aeroportului cu signalistică, 

indicatoarele şi limitatoarele de viteză necesare; 
- S-a derulat procedura de achiziţie, contractarea şi execuţia lucrarii “RK cabină poartă”; 
- S-a derulat procedura de achiziţie, contractarea şi execuţia lucrării “Alee acoperită platformă 

îmbarcare - debarcare”, aferentă fluxului de sosiri; 
- S-a derulat procedura de achiziţie, contractarea şi execuţia lucrării “Amenajare separare 

zonă publică – zonă de operaţiuni aeriene”; 
- S-a derulat procedura de achiziţie, contractarea, proiectarea şi execuţia lucrării “Garaj utilaje 

– proiectare şi execuţie”; 
- S-a derulat procedura de achiziţie, contractarea şi execuţia lucrării “Spaţiu de joacă pentru 

copii”; 

Utilaje, echipamente şi facilităţi: 
- S-au achiziţionat urmatoarele: 

a) echipamente de întreţinere a suprafeţelor de mişcare: 
▪ Autospecială Boschung cu plug perie şi suflantă pentru întreţinerea suprafeţelor 

de mişcare; 
————————————————————————————————————————- 
R.A. AEROPORTUL SATU MARE                                                                                                   TEL: +40-261.768.640  
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5                                                                                                    FAX: +40-261.768.776 
Judetul Satu Mare, Romania                                                 !                           E-mail: office@aeroportulsatumare.ro 16

mailto:office@aeroportulsatumare.ro


!
▪ Instalaţie de erbicidat 3000 litri; 

b) echipamente de întreţinere a benzii pistei şi a zonelor de siguranţă înierbate: 
▪ Tractor 
▪ Coasă mecanică 
▪ Mulcer 

            c) echipamente handling de rampă: 
▪ Scară persoane cu dizabilităţi (ambulift) 
▪ Bandă bagaje autopropulsată, cu extensie pentru aeronave 

Proiecte:  
- S-au transmis explicaţii şi precizări la Autoritatea de Management privind proiectul 

“Reabilitarea şi modernizarea suprafeţelor de mişcare la Aeroportul Satu Mare”;  
-  S-au întocmit documentele preliminare pentru achiziţie, după caz (referate de  necesitate, 
note conceptuale, caiete de sarcini, teme de proiectare etc.) pentru  următoarele proiecte, 
lucrări şi achiziţii de echipamente şi utilaje aflate pe lista  obiectivelor de investiţii:  
▪ Sistem compensare energie reactivă capacitivă; 
▪ Extindere platformă de îmbarcare - debarcare, faza SPF; 
▪ Marcaje de siguranţă pe platforma de îmbarcare – debarcare; 
▪ Remiza PSI, faza SF; 
▪ Conformizare fundaţii obiecte în banda pistei şi RESA; 
▪ Alee acoperită platforma de îmbarcare – debarcare; 
▪ Amenajare separare zonă publică – zonă operaţiuni aeriene; 
▪ RK cabină poartă; 
▪ Garaj utilaje – proiectare şi execuţie; 
▪ Spaţiu de joacă pentru copii; 
▪ Instalaţie climatizare sală pasageri plecări, zona publică; 
▪ Echipamente (autospecială cu plug, perie şi suflantă pentru deszăpezire şi întreţinerea 

suprafeţelor de mişcare, bandă bagaje, scară persoane dizabilităţi, tractor, coasă 
mecanică, mulcer, instalatie erbicidat), 

            la fel pentru achiziţiile de materiale, servicii, obiecte de inventar, lucrări de întreţinere  
            şi reparaţii de mai mică valoare; 

- S-au transmis explicaţii şi precizări la Autoritatea de Audit (Curtea de Conturi a României) 
privind proiectul “Reabilitarea şi modernizarea suprafeţelor de mişcare la Aeroportul Satu 
Mare”; 

- S-au solicitat şi s-au obţinut certificate de urbanism, avize şi autorizaţii de construire;   
- S-au efectuat recepţiile la terminarea lucrărilor pentru lucrări, procese verbale de recepţie 

pentru servicii şi furnizare de bunuri;   
- S-a derulat corespondenţa cu A.A.C.R. privind avizele solicitate pentru proiectele care au 

necesitat acest aviz;   
- S-a facut analiza proiectelor, s-au făcut observaţii preliminare pentru proiectele achiziţionate 

şi s-a derulat corespondenţa cu proiectanţii;   

Recertificarea aeroportului (menţinerea certificării): 

- Elaborare şi pregătire documente pentru documentarea elementelor relevante – partea 
Specificaţii de Certificare (CS-uri); 

- Participare la etapele de audit, împreună cu echipa de audit A.A.C.R.; 
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- Întocmire / modificare studii aeronautice de risc pentru deviaţiile de la Baza de certificare 

incluse în certificatul de autorizare al aeroportului;  
- Deplasări la A.A.C.R. pentru susţinerea documentelor prezentate; 
- Întocmire planuri de acţiuni corective (partea de CS-uri) şi susţinerea acestora; 
-   Întocmire / modificare proceduri de lucru pentru partea de infrastructură şi facilităţi vitale, 

diseminare, instruire personal; 

În domeniul comercial 

În anul 2018, în urma desfăşurării activităţii departamentului comercial,  s-au încheiat în cursul 
anului următoarele contracte de închiriere, acestea aducând un venit suplimentar regiei de 4082,74 
EURO/lună: 

o Comercializare produse în regim travel retail pe fluxul Sosiri, 14 mp   308 EUR/lună 
o Comercializare produse în regim travel retail pe fluxul Plecări, et.1, 30mp  660 EUR/lună 
o Rent-a-car pe fluxul Sosiri, 1 mp       150 EUR/lună 
o Bar zona sală de îmbarcare pe fluxul Plecări, 4 mp    450 EUR/lună 
o Bar etaj 1, 36.22 mp, la 3 EUR/mp/lună      163,77EUR/lună 
o Birou 8,68 mp la 4,5 EUR/mp/lună      39,06EUR/lună 
o ROMATSA                     894,12EUR/lună 
o Birou 9 mp la 3 EUR/mp şi platformă 154,60 mp la 1 EUR/mp   181,60EUR/lună 
o Panou publicitar pe fluxul Plecări 1,15 mp     28,75EUR/lună 
o Panou publicitar pe fluxul Plecări 1,15 mp     28,75EUR/lună 
o Panou publicitar pe fluxul Sosiri 1 mp      25 EUR/lună 
o Depozit 3,5 mp/4,8EUR şi active 6,3 mp/5,3EUR    50,19EUR/lună 
o Expo pe fluxul Sosiri 10 mp       150 EUR/lună 
o Automate aparate cafea fluxuri Plecări şi Sosiri     100 EUR/lună 
o Panouri publicitare diverse zone aerogară     598,50 EUR/lună 
o Panou publicitar flux Sosiri        25 EUR/lună 
o Spaţiu expo-desk 1 mp        80 EUR/lună 

În cursul anului 2018, au fost încheiate un număr de 53 contracte de achiziţie directă, din care 26 
- servicii, 21 – furnizare şi 6 – lucrări. 

Veniturile totale obţinute în 2018 din utilizarea parcării cu taxă a aeroportului au însumat 135.352 
lei (abonamente: 8.113 lei, cartele: 945 lei şi venituri casă: 126.294 lei). 

În domeniul siguranţei  

 În anul 2018, la nivelul compartimentului control, calitate și siguranță  aeronautică 
principalele atribuții îndeplinite au fost cele privind asigurarea managementului siguranței și calității 
la nivelul aeroportului. În acest sens au fost realizate o serie de activități, precum: 
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- întocmirea procedurilor operaționale care au incidență asupra siguranței și calității aeronautice, 

instruirea personalului aeroportului în vederea implementării acestor proceduri și urmărirea 
aplicării lor; 

- prezentarea în cadrul grupurilor constituite la nivelul aeroportului cu atribuții în acest sens a 
pericolelor identificate și care ar fi putut să afecteze siguranța și calitatea, analiza, găsirea 
soluțiilor pentru îndepărtarea/ținerea sub control a acestor pericole, stabilirea măsurilor care 
trebuie întreprinse în acest sens și a persoanelor responsabile cu implementarea acestor măsuri; 

- raportarea evenimentelor și a acțiunilor subsecvente acestora în aplicația ECCAIRS, în 
conformitate cu Regulamentul UE nr. 376/2014, în urma participării la sesiuni de instruiri în acest 
sens la sediile CIAS și AACR; 

- reprezentarea Aeroportului Satu Mare în cadrul Grupului de lucru GL-AD, constituit la nivelul 
AACR, asigurarea datelor și informațiilor legate de aeroport necesare la fundamentarea 
hotărârilor adoptate de Grup în cadrul ședințelor lunare de lucru și diseminarea acestora la nivelul 
conducerii regiei; 

- organizarea și urmărirea implementării SMS și SMQ în conformitate cu prevederile asumate prin 
Manualul de management al siguranței și Manualul de management al calității existente la nivelul 
entității, adaptarea acestora la modificările legislative incidente și la nevoile impuse de 
desfășurarea activității aeronautice. 

Concluzii  

Prin activitatea desfășurată în cadrul entității s-a căutat asigurarea unor servicii de calitate către 
operatori şi pasageri, cu accent pe siguranţa acestora, realizându-se totodată demersurile necesare 
pentru crearea de premise în vederea dezvoltării și modernizării aeroportului, astfel încât entitatea 
să-și poată asuma un rol activ în dezvoltarea economico-socială a zonei/regiunii pe care o 
deservește.  

Aurelia FULGER, 
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE  
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