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Județul Arad, în calitate de acționar al S.C. Aeroportul Arad S.A., cu sediul în Arad, Aleea 

Aeroport nr.4 înregistrată la Registrul Comerțului Arad sub nr. J02/772/1998, cod unic de 

înregistrare RO 5752187, deținător al unui număr de 1.509 acțiuni, reprezentând 99,87% din 

capitalul social subscris și vărsat, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări, care constituie o 

sinteză a așteptărilor financiare și non financiare ale Consiliului Județean Arad în calitate de 

autoritate tutelară, și a strategiei guvernamentale în domeniul transporturilor precum și a 

politicilor fiscal-bugetare. Această scrisoare are rolul de a crea relații de cooperare bazate pe 

încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței 

economice și profitabilității S.C. Aeroportul Arad S.A. 

 

I. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ S.C. 
AEROPORTUL ARAD S.A.  
 

Obiectivul principal al Strategiei Guvernului în domeniul transporturilor îl reprezintă 

asigurarea infrastructurii și serviciilor, ca suport al activității economice și sociale, pentru 

îmbunătățirea calității vieții. 

În România, prioritățile din punct de vedere al infrastructurii de transport sunt definite de 

Master Planul General de Transport al României. România este angrenată în procesul de 

dezvoltare a infrastructurii de transport ca o condiție de dezvoltare sustenabilă pentru 

asigurarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă în economie, precum și pentru 

îmbunătățirea mobilității populației și al mediului de afaceri pe o piață europeană în continuă 

dinamică de creștere și competitivitate economică. Pentru România, dezvoltarea 

infrastructurii de transport reprezintă un obiectiv strategic pe termen mediu și lung, în toate 

sectoarele specifice: transport rutier, transport feroviar, transport naval și transport aerian. 

Astfel, viziunea strategică a Ministerului Transporturilor,  este dată de Master Planul General 

de Transport al României, document agreat de către Comisia Europeană și aprobat prin 

Hotărâre de Guvern pe data de 14.09.2016. Acesta constituie un instrument strategic de 

planificare a intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) pentru perioada 2016-2030 ce sunt 

semnificative pentru obiectivele de transport la scară națională. Master Planul General de 

Transport are asociată Strategia de Implementare ce definește prioritizarea proiectelor, 

programul de eșalonare a proiectelor, perioada acestora de implementare și sursa de 

finanțare. 

În funcție de potențialul fiecărui aeroport raportat la populația din aria de captare și numărul 

populației din orașul în zona administrative a căruia își desfășoară activitatea aeroportul, au 

fost stabilite patru categorii de aeroporturi: aeroport internațional major, aeroport 

internațional, aeroport regional, aeroport regional mic. Aeroportul Arad face parte din 

categoria aeroporturilor regionale mici. 
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Traficul aerian este  dependent de alegerile operatorilor de transport,  iar alegerile 

operatorilor de transport sunt dependente de o diversitate de factori. Din  aplicarea  unui 

model special de prognoză, de către Ministerul Transporturilor, a rezultat  o prognoză privind 

traficul de pasageri, orizontul de timp fiind anul 2025. Totuși, datele inițiale avute în vedere  

la stabilirea prognozei s-au schimbat radical ca urmare a apariției pandemiei COVID-19. 

În urma analizării situației existente la fiecare aeroport în parte, referitor la  infrastructura 

aeroportuară, evoluția cererii și capacității; siguranța, securitatea și disponibilitatea 

aeroporturilor în condiții meteo extreme; terminale cargo; accesul spre și dinspre aeroporturi 

au rezultat obiectivele strategice și cele operaționale: 

Obiectiv strategic 

➢ Asigurarea unei rețele de aeroporturi neredundantă pe teritoriul României care să 

permit conectivitatea tuturor regiunilor economice, precum și o competiție 

transparentă în condiții de maximă siguranță și securitate pentru pasageri. 

Obiective operaționale 

➢ Realizarea până în anul 2025 a unei rețele de aeroporturi compusă din patru categorii 

de aeroporturi, și anume aeroport major internațional, aeroport internațional, 

aeroport regional și aeroport mic; 

➢ Atingerea, până în anul 2025, a unui set de parametrii minimi pentru fiecare categorie 

de aeroport în ceea  ce privește infrastructura de bază compuse din terminale, piste 

de decolare-aterizare, platforme de staționare, dar și echipamente de asistență a 

navigației, siguranță și Securitate a transportului aerian, precum și conectivitatea 

aeroporturilor și realizarea facilităților cargo; 

➢ Finanțarea în baza unor standarde de cost normale a necesarului de intervenții pentru 

atingerea parametrilor limită pentru fiecare categorie de aeroport. 

 

II. VIZIUNEA  GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR  

 

Misiunea  S.C. Aeroportul Arad S.A. este aceea de a asigura un trafic fluent de pasageri și 

mărfuri, de a deveni o alegere viabilă a operatorilor de transport aerian, prin asigurarea unei 

infrastructuri moderne și prin promovarea celor mai înalte standarde privind calitatea 

serviciilor prestate, protejarea resurselor și a mediului și a unui nivel ridicat de 

responsabilitate socială.  

Aeroportul Arad este unul din factorii principali  de dezvoltare economică și socială a județului 

Arad, asigurând astfel o alternativă sau o completare a Aeroportului  Traian Vuia Timișoara, 
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creând premisele  asigurării unui transport modern de interes regional, național și european, 

coroborat cu creșterea condițiilor de siguranță și a calității serviciilor prestate. Aeroportul 

Arad este un factor esențial în creșterea calității vieții în județul Arad, un generator de cerere 

pentru operatori economici, în contextul unei strategii regionale de dezvoltare a mediului de 

afaceri. 

Consiliul Județean Arad, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru S.C. Aeroportul 

Arad S.A. următoarele obiective și priorități: 

Obiectivele strategice 

Dezvoltarea sustenabilă a societății 

Obiective operaționale 

Dezvoltarea sustenabilă și modernizarea capacității aeroportuare 

Scăderea dependenței față de sprijinul de stat 

Eficientizarea organizațională și operațională 

Priorități pentru perioada 2021-2025 

Deschiderea de noi rute și creșterea frecvențelor de operare 

Asigurarea și menținerea conformității certificării aeroportului 

Menținerea suprafețelor de mișcare la standardele de siguranță aplicabile 

Înscrierea pe un trend ascendent a numărului de pasageri și a mișcărilor de aeronave 

Identificarea și atragerea de operatori logistici pentru exploatarea terminalului Cargo  

Adoptarea de politici pro active privind tarifele practicate 

Prezentarea  unui  plan strategic fezabil de dezvoltare etapizată și care să reducă dependența 

față de sprijinul de stat 

Aplicarea consecventă a principiilor de guvernanță corporativă 

 

III. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. 

 

S.C. Aeroportul Arad S.A este societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care 

se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul său 

constitutiv. Societatea este administrată în sistem unitar și, în conformitate cu art.2 alin.2 lit. 

b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
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modificările și completări ulterioare, este întreprindere publică, Consiliul Județean Arad 

exercitând competențele de autoritate publică tutelară, în calitate de acționar majoritar. 

S.C. Aeroportul Arad S.A. se încadrează în categoria de scop comercial, în conformitate cu 

art.11 lit. c Secțiunea 1 din capitolul II al Anexei 1C la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/11 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Societatea exploatează: 

I. Domeniul public. Prin contractul de concesiune nr. 3563/4/2019 cu actul adițional 

nr. 1,  Județul Arad a concesionat S.C. Aeroportul Arad S.A. bunuri din patrimoniul 

public al județului în valoare de 176.679.763,01 lei, pe o perioadă de 19 ani, cu 

posibilitatea prelungirii cu încă jumătate din perioadă, prin act adițional. 

II. Domeniul privat al societății. Societatea deține și exploatează bunuri proprietate 

private a acesteia dobândite în condițiile legii. 

Societatea desfășoară următoarele activități: 

ÎN DOMENIUL TEHNIC: 
a. asigură administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea și întreţinerea 

întregii infrastructuri aeroportuare: pistă, căi de rulare, platforme, drumuri de 
acces, parkinguri, aerogara, hangare şi alte construcţii sau dotări care concură 
la buna desfăşurare a activităţii aeroportuare, în concordanţă cu standardele 
internaţionale; 

b. asigură administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea 
echipamentelor şi instalaţiilor aeroportuare în sectoarele mecano-energetic, 
telecomunicaţii, de transport şi de deservire aeroportuară; 

c. elaborează, aprobă şi aplică norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotării 
pentru administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea 
bazei aeroportuare proprii; 

d. elaborează studii şi execută programe, prin asociere, sau prin alte forme şi 
modalităţi, cu parteneri din ţară şi străinătate, pentru a asigura aministrarea, 
exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea bazei aeroportuare; 

e. organizează şi ţine evidenţa de cadastru a bazei aeroportuare; 
f. analizează şi se pronunţă asupra proiectelor de construcţii-montaj elaborate 

pentru zonele de servituţi aeronautice ale societăţii, în vederea avizării acestora 
de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 

g. asigură semnalizarea şi balizarea tuturor construcţiilor existente în perimetrul 
aeroportuar, potrivit reglementărilor internaţionale recunoscute în România; 

h. organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu 
reglementările aeronautice, concomitent cu instruirea şi atestarea pe posturi a 
pompierilor civili; 

i. asigură controlul desfăşurării proceselor şi operaţiunilor aeroportuare în vederea 
respectării normelor şi regulamentelor de exploatare aeroportuară, de protecţie 
umană şi a mediului; 
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j. întocmeşte studii şi cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea şi 
optimizarea activităţii aeroportuare, precum şi la impactul aeroportului în zona de 
influenţă; 

k. prin posibilităţi proprii sau în colaborare cu parteneri din tara şi din străinătate, 
realizeaza, în conditiile legii, activităţi de import pentru activitatea proprie şi de 
aprovizionare tehnico - materială a aeroportului; 

l. ia măsuri pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate, cu aport intern şi extern, 
a personalului societăţii comerciale, atestă calificarea acestuia pentru meserii 
pentru care normele inteme sau intemaţionale în vigoare prevăd alte condiţii de 
atestare. 

 
ÎN DOMENIUL OPERAŢIONAL: 

a. asigură aplicarea reglementărilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale 
potrivit anexelor la Conventia de la Chicago, EASA şi a Codului Aerian privind 
aviaţia civilţ internaţională precum şi a celorlalte reglementări interne şi 
internaţionale în domeniul activităţii aeroportuare; 

b. asigură facilităţile de infrastructură, mecano-energetic, de mijloace tehnice 
aeroportuare şi de servicii, necesare desfăşurării în bune condiţii, calitative şi 
de siguranţă, a transporturilor·aeriene de pasageri şi de mărfuri, executate de 
transportatorii interni şi externi; 

c. asigură datele de informare operativă interna şi internaţională cu privire la 
starea şi funcţionarea sectoarelor şi a mijloacelor proprii care concură la 
activitatea aeroportuara; 

d. asigură şi coordonează, la nivelul aeroportului, prin personal propriu 
specializat, securitatea activităţii de aviaţie civilă, în colaborare cu forţele 
militare şi civile destinate acestui scop; 

e. organizează şi coordonează elaborarea documentelor de organizare şi 
mobilizare la locul de muncă, metodologia de înştiinţare a personalului şi 
stabileşte mijloacele de alarmare în situaţii deosebite; 

f. coordonează şi participă, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, 
căutare, salvare a aeronavelor aflate în dificultate în zona de responsabilitate 
a aeroportului; 

g. asigură spaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor pe aeroport 
acordând prioritate celor destinate confortului pasagerilor şi fluidizării 
traficului; 

h. asigură efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar pe 
bază de contract; asigură ocazional asistenţă medicală, la cerere şi cea de 
urgenţă, pentru public, în aerogara şi aeroport; 

i. asigură respectarea disciplinei muncii, a atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte 
prevederi legale, de către întregul personal propriu, în desfăşurarea activităţii 
aeroportuare; 

j. asigură coordonarea întregii activităţi desfăşurate pe platformele 
aeroportuare în calitate de autoritate aeroportuara, conform normelor şi 
instrucţiunilor în vigoare. Totodată, stabileşte norme, reglementări specifice 
activităţii şi conduitei din perimetrul aeroportului propriu, obligatorii pentru 
agenţii economici şi pentru persoanele fizice; 

k. organizează activitatea de management din structura societăţii comerciale, 
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inclusiv dezvoltarea aplicării informaticii, în vederea asigurării rapide, 
computerizate a informaţiilor necesare luării deciziilor tehnico-economice şi 
organizatorice; 

l. în conformitate cu cerinţele creşterii calităţii serviciilor oferite 
transportatorilor aerieni, pasagerilor, precum şi a altor parteneri în traficul 
aerian, işi pot diversifica prestaţiile în scopul creşterii veniturilor proprii şi al 
dezvoltării bazei aeroportuare; 

 
ÎN DOMENIUL ECONOMICO - FINANCIAR: 

a. realizează programarea şi executarea activităţii economico - financiare 

proprii; 

b. fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a societăţii; 

c. elaborează programul propriu de dezvoltare şi face propuneri de finanţare 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program, urmând elaborarea şi 
avizarea legală a documentaţiei tehnice; 

d. efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior prin compartimente 

proprii şi realizează importul de echipamente şi piese de schimb; 

e. identifică şi exploatează toate sursele de venituri pentru rentabilizarea 

activităţii pe care o desfăşoară prin operaţiuni specifice; 

f. autorizează şi aprobă desfăşurarea unor activităţi pe platforma 

aeroportuară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu 

regulamentele specifice proprii, emise în acest scop. Autorizaţiile sunt 

emise în scopul asigurării funcţionării aeroportului, respectând condiţiile 

de securitate şi numai cu condiția obținerii de venituri; 

g. se poate afilia la organe şi organisme internaţionale din domeniile 

obiectului de activitate. 

 
 

ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI: 

a. elaborează şi menţine un sistem de management al siguranţei pe 
aerodrom; 

b. coordonează şi supraveghează sistemul de identificare a pericolelor, 
monitorizeaza performanţele de siguranţă ale serviciilor implicate direct 
în operarea aerodromului, consiliază conducerea aeroportului pe 
probleme de siguranţă şi furnizează asistenţă şefilor serviciilor operaţionale; 

c. impune tuturor utilizatorilor aerodromului, inclusiv operatorilor aerieni 

cu bază fixă pe aerodrom, agenţilor aeronautici de handling şi altor 

organizaţii care desfăşoară activităţi pe aerodrom în legatură cu zborul 

sau handling-ul aeronavelor, să se conformeze cerinţelor pe care le-a 

stabilit referitor la siguranţa pe aerodrom; 

d. asigură un audit al sistemului de management al siguranţei la intervale 

nu mai mari de 6 luni, incluzând inspecţia facilităţilor şi a echipamentelor 

de aerodrom; 

e. asigură că rapoartele de audit intern, inclusiv rapoartele referitoare la 

facilităţile, serviciile şi echipamentele de aerodrom, sunt întocmite de 
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persoane cu pregătire şi experienţă în domeniul siguranţei operaţionale 

şi asigură condiţiile de păstrare a acestora pe o perioadă de minimum 2 

ani; 

Pentru perioada 2021-2025 societății nu i-a fost încredințată nicio obligație de serviciu public. 

 

IV. POLITICA DE DIVIDENDE 

 

Întrucât S.C. Aeroportul Arad S.A., este un aeroport regional mic, cu un trafic anual de sub 

200.000 pasageri, veniturile realizate sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcționare, societatea s-a bazat pe sprijinul public alocat de  către Consiliul Județean Arad 

din bugetul Județului Arad.  Pierderea reportată din anii precedenți este de 3.035.938 lei, iar 

până la acoperirea acesteia societatea  nu poate să repartizeze dividende, chiar și în cazul în 

care înregistrează profit. 

Totuși așteptările acționarilor sunt direcționate spre recuperarea pierderilor și nu spre 

mărirea cuantumului lor, coroborat cu reducerea subvențiilor și a transferurilor din bugetul 

Județului Arad. 

 

V. POLITICA DE INVESTIȚII 

 

S.C. Aeroportul Arad S.A. trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării 

infrastructurii aeroportuare, indiferent de tipul de proprietate, precum și să realizeze o 

planificare pe termen lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se asigure o 

dezvoltare durabilă  și sustenabilă a societății.  

Având în vedere dependența  mare de fondurile publice pentru acoperirea cheltuielilor de 

funcționare, găsirea surselor necesare pentru finanțarea investițiilor constituie  o  provocare. 

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca programul de investiții al societății să fie în strânsă 

corelare cu necesitățile care derivă din asigurarea și menținerea conformității certificării 

aeroportului dar și cu potențialul investițiilor de a genera venituri. 

Planul de investiții va fi unul pe termen de minimum 5 ani, cu identificarea surselor de 

finanțare, și va fi prezentat spre aprobare adunării generale a acționarilor. 

Ne așteptăm ca administratorii să implementeze un sistem de analiză ex-post a investițiilor,  

prin care să fie analizate toate investițiile peste un prag de semnificație. 
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VI. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE 

ÎNTREPRINDERII PUBLICE   

 

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării 

activelor societății și la clarificarea lor cu privire la societate. Aceste priorități sunt posibile 

prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini 

o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu 

prioritățile strategice ale societății. 

În consecință este important ca ambele niveluri, consiliul de administrație și conducerea 

executivă, să se țină reciproc informate cu privire la orice aspect cu impact material asupra 

societății, sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile cu 

privire la îndeplinirea planurilor de administrare. 

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu 

privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare. 

Consiliul de administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu acționarul majoritar, cu atât 

mai mult cu cât beneficiază de fonduri din bugetul Județului Arad, pentru a asigura informarea 

în timp util și o comunicare constantă cu privire la direcțiile strategice. 

Consiliul de administrație va urmări lunar gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, 

și va informa Consiliul Județean Arad în cel mai scurt timp posibil, în cazul  în care se constată 

o deviere față de ținte, abatere care în evaluarea consiliului nu mai poate fi  recuperată. 

Ne așteptăm ca administratorii să efectueze o cuantificare a riscurilor care ar duce la 

nerealizarea indicatorilor de performanță și să identifice măsurile de ameliorare a lor. 

 

VII. CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE 

 

Acționarii sunt conștienți de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de S.C. 

Aeroportul Arad S.A., de aceea ne așteptăm ca membrii consiliului de administrație să adopte 

principii referitoare la: 

➢ Calitatea serviciilor; 

➢ Respectarea drepturilor călătorilor;  

➢ Asigurarea condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor; 
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➢ Asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă în 

condiții de protejare a mediului înconjurător; 

Recomandăm consiliului de administrație, ca împreună cu conducerea executivă să se asigure 

că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție al beneficiarilor. 

Societatea trebuie să asigure menținerea suprafețelor de mișcare la standardele de siguranță 

aplicabile, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

VIII. ETICA, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

 

Valorile și principiile pe care se fundamentează așteptările noastre în ceea ce privește 

comportamentul etic și profesional al organelor de conducere sunt: 

Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor și directorilor 

trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate. Cunoașterea legislației specifică 

obiectului de activitate este o condiție esențială pentru respectarea acestui principiu. 

Imparțialitatea și nediscriminarea – administratorii și directorii vor avea o atitudine obiectivă, 

neutră față de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură, în 

exercitarea atribuțiilor funcției. Pentru luarea deciziilor administratorii și directorii trebuie să 

dețină abilități profesionale corespunzătoare și necesare, astfel încât deciziile astfel luate să 

corespundă intereselor societății și să se încadreze în dezideratele autorității tutelare. 

Integritatea morală - administratorilor și directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, 

direct sau indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, 

sau să abuzeze de funcția pe care o dețin. 

Libertatea de gândire și exprimare - administratorii și directorii pot să-și exprime și să-și 

fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri. 

Onestitatea, cinstea și corectitudinea - administratorii și directorii vor respecta cu maximă 

seriozitate legile în vigoare 

Deschiderea și transparența - activitățile desfășurate de administrator și directori în 

exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor. Orice 

publicitate negativă asupra administratorilor și/sau directorilor se poate răsfrânge asupra 

Consiliului Județean Arad. 

Confidențialitatea - administratorii și directorii trebuie să garanteze păstrarea 

confidențialității informațiilor care nu sunt publice și  care se află în posesia lor. 

În cadrul consiliului de administrație se vor constitui cel puțin următoarele comitete: 
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➢ Comitetul de nominalizare și remunerare 

➢ Comitetul de audit 

➢ Comitetul de investiții 

Comitetul de investiții va avea ca principale atribuții: 

- Stabilirea unui plan de investiții pe termen mediu  

- Identificarea surselor de finanțare 

- Urmărirea executării planului de investiții  

De asemenea, consiliul de administrație și directorii se vor consulta cu auditorii interni și 

externi și vor menționa acest lucru în raportul administratorilor. 

În ceea ce privește relația dintre consiliul de administrație și directori, ne așteptăm ca 

prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, cât și 

ale O.U.G. nr. 109/2011 să fie respectate, astfel încât să se asigure o cooperare între cele două 

funcții dar și o supraveghere a funcției de management.  

 

IX. EVALUAREA MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ S.C. AEROPORTUL ARAD 

S.A., A RISCURILOR LA CARE ESTE EXPUSĂ ACEASTA  

 

Mediul de afaceri arădean este compus în cea mai mare parte din întreprinderi active  în 

domeniul serviciilor, reprezentând 72% din întreprinderile care își au sediul în județul Arad. 

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, 59% este  generată de întreprinderi active în industrie 

și construcții, deși cumulează doar 22 % din numărul întreprinderilor. Structura mediului de 

afaceri arădean, din punct de vedere al numărului de întreprinderi, este cea similară celei de 

la nivel național (6% -agricultură, 22%-industrie, 72% servicii) 

Din analiza structurii mediului de afaceri reiese faptul că sectorul servicii atrage cel mai mare 

număr de antreprenori , fiind urmat de sectorul  industrie și  sectorul construcții. 

În ceea ce privește dispunerea mediului de afaceri în profil teritorial, cea mai mare parte a 

agenților economici, aprox.74%, sunt localizați în mediul urban, cei mai mulți fiind localizați 

în municipiul Arad. 

La nivelul anului 2017 PIB-ul județului Arad era de 4,1 mld euro, adică 8.670,7 euro/locuitor, 

comparativ cu 8.395,7 euro/locuitor la nivel național. 
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În România există 17 aeroporturi deschise traficului aerian comercial, acestea înregistrând, la 

nivelul anului 2018, un număr de 21.858.724 mil. pasageri din care 11.967 pasageri au fost  

înregistrați pe  Aeroportul Arad în timp ce 70% din  numărul de pasageri au fost înregistrați 

pe 3 aeroporturi din România: București, Cluj Napoca și Timișoara. 

Pentru anul 2019 aeroporturile din România au înregistrat un număr de 23 milioane de 

pasageri, din care Aeroportul Arad a consemnat un număr de 18.735 de pasageri. 

Cea mai mare pondere de trafic de pasageri se realizează pe cursele aeriene ale companiilor 

tip low-cost (peste 60%), în principal pe zboruri internaționale. 

Evoluția traficului de pasageri, mișcărilor de aeronave și a transportului cargo, în ultimii trei 

ani, este prezentată în tabelul de mai jos: 

Indicatori 2018 2019 2020 

Număr trafic pasageri  11.967 18.735  1.706 

Numar miscari aeronave  2.908 3.690  2.677 

Cargo (kg) 48.660 4.907  79.439 

 

 Asociaţia Aeroporturilor din România  (AAR) estimează o scădere pentru anul 2020 a 

traficului de pasageri înregistrat pe cele 17 aeroporturi din România cu 61% comparativ cu 

anul 2019, respectiv la un nivel de cca.9 milioane de pasageri. 

S.C. Aeroportul Arad S.A. realizează venituri din activitatea proprie doar pentru acoperirea a 

aproximativ 10% din cheltuielile de funcționare, dar este beneficiarul unei scheme de ajutor 

de stat de exploatare, pentru acoperirea deficitului de finanțare a activității aeroportuare pe 

perioada 2020-2023. De asemenea societății îi sunt acoperite, prin transferuri din bugetul 

Județului Arad, cheltuielile de natură neeconomică, care intră în sfera  de responsabilitate a 

statului. 

Liniile de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru investiții în structurile 

aeroportuare, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020 au fost 

prelungite astfel încât depunerea cererilor de finanțare se poate face până în 31.12.2022 cu 

finalizarea investiției până în 3.12.2023. Pentru intervalul de timp 2021-2027, bugetul Uniunii 

Europene nu mai prevede astfel de alocări pentru aeroporturi. În consecință, pentru 

finanțarea investițiilor în infrastructura aeroportuară, după 31.12.2022, consiliul de 

administrație trebuie să găsească alte soluții. 

Riscuri 

Posibile riscuri  la care poate fi  supusă societatea sunt: 
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• Riscul evoluției negative la nivel macroeconomic cu efecte negative în activitatea 

societății; 

• Riscul comercial manifestat prin lipsa operării companiilor aeriene; 

• Riscul lipsei de lichidități în condițiile în care schimbări ale legislației naționale și 

europene ar duce la imposibilitatea finanțării de către stat; 

• Riscul de finanțare a investițiilor necesare pentru menținerea/modernizarea la 

standardele cerute categoriei de aerodrom la care este clasificat aeroportul Arad. 

Din punct de vedere operațional, dacă societatea nu rezolvă neconformitățile stabilite prin 

raportul  de audit al  Autorității Aeronautice Civile  Române, există posibilitatea pierderii 

certificării de operare. 

Mediul Înconjurător 

Consiliul de Administrație trebuie să fie preocupat și să stabilească un program pe termen 

mediu-lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniul protecției 

mediului înconjurător. Consiliul de administrație trebuie să acorde o atenție deosebită 

eficienței utilizării combustibililor și reducerii emisiilor de carbon. 

Responsabilitate socială 

Consiliul de Administrație va acorda o importanță deosebită creării, menținerii și dezvoltării 

unei culturi a responsabilității sociale, bazate pe etică în afaceri, respect pentru drepturile 

clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine 

în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice. 

 

X. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA DE CHELTUIELI ȘI 

ALTE ASPECTE ALE AFACERII 

Cheltuielile de capital 

Așa cum s-a prezentat și la capitolul Politica de investiții, Consiliul de administrație trebuie  să 

realizeze o planificare pe termen lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se 

asigure o dezvoltare durabilă  și sustenabilă a societății. Autoritatea publică tutelară așteaptă 

ca programul de investiții al societății să fie în strânsă corelare cu necesitățile care derivă din 

asigurarea și menținerea conformității certificării aeroportului dar și cu potențialul 

investițiilor de a genera venituri. Consiliul de administrație trebuie să facă față  provocării de 

a asigura fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor de capital. 

Fluxul de numerar 
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Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente 

și protejarea societății de eventualele riscuri privind lichiditățile. Așteptarea Consiliului 

Județean Arad este aceea ca fluxul de numerar să fie implementat ca instrument de 

management și să fie prezentat autorității tutelare, lunar, o dată cu Notele de Fundamentare 

privind deficitele de finanțare. 

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație 

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive va fi de 

asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii societăţii. Consiliul Județean Arad 

recomandă  ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație să fie compusă dintr-o 

componentă fixă și  o componentă variabilă în funcție de îndeplinirea tuturor indicatorilor  de 

performanță, ambele stabilite de adunarea generală a acționarilor. 

Indicatori de performanță 

Se recomandă ca următorii indicatori de performanță să fie incluși în contractul de mandat: 

• Venituri proprii din exploatare 

• Productivitatea muncii 

• Rata lichidității rapide 

• Durata medie de încasare a creanțelor 

• Durata medie de plată a furnizorilor 

• Solvabilitate patrimonială 

• Rentabilitatea investiției (ROI) 

• Rentabilitatea activelor 

• Trafic pasageri îmbarcați 

• Număr mișcări aeronave 

• Număr de tone Cargo   

• Număr de cazuri de incapacitate de operare 

• Respectarea termenelor și obligațiilor de raportare prevăzute în Ordonanța 109/2011 
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