
AEROPORTUL ARAD S.A             CUI. RO 5752187.   

Aleea Aeroport, nr. 4         Capital social 15.107.820 LEI  

Reg.Com. J02/772/1998                                                                                               BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 

Arad-310059, Romania             IBAN – RO25BRDE020SV50605410200 

Tel: 0257/339.010             E-mail: office@aradairport.ro 

Fax: 0257/254.482             Web: www.aeroportularad.ro 

       

 

Page 1 of 2 

 

 

R A P O R T U L    

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul  

Consiliului de Administrație al SC Aeroportul Arad SA  

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul 

exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 

 

 

 

S.C. Aeroportul Arad S.A este o 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.  

 

Societatea s-a constituit prin reorganizarea R.A. AEROPORTUL ARAD, conform Hotărârii nr. 

48/1998 a Consiliului Judeţean Arad. Consiliul Județean Arad este acționarul majoritar al  societății 

având și atribuțiile de autoritate publică tutelară. 

 

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din 

șapte membrii, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, aleși de către 

Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de patru ani.  

 

Adunarea Generală a Acționarilor din data de 19.04.2021 a aprobat numirea a șase administratori 

în urma unei selecții derulate prin procesul de recrutare și selecție desfășurat în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 

109/2011 de către autoritatea publică tutelară Consiliul Județean Arad. Mandatul Consiliului de 

administrație a început cu data de 15.05.2021. 

 

Aceștia sunt: 

• BUDA Dan - preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

• PAL Norbert -  membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

• VIDAC Mile - membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

• VEKAS Andreea  - membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad 

S.A.; 

• COTUNA Cristian - membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad 

S.A.; 

• GROZDI Livius - membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

 

http://www.aeroportularad.ro/


2 | P a g e  

 

Pentru anul 2021, în perioada 01.01.2021 – 14.05.2021 componența Consiliului de Administrație  a 

fost următoarea: 

• VASII Vasile - preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

• LIPOVAN Gabriela – membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad 

S.A.; 

• PAL Norbert -  membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

• BOT Denis - membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

• MOLDOVAN Zeina - membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad 

S.A.; 

• TION Monica - membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.; 

 

Remunerația acordată membrilor Consiliului de Administrație în cursul exercițiul financiar încheiat 

la 31.12.2021 a fost în sumă totală de 154 mii lei. 

 

Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general al societății. 

 

Numirea directorul general s-a derulat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Consiliul de Administrație a 

adoptat decizia nr. 23/08.09.2021 privind numirea d-lui Moșneag Ovidiu în funcția de director 

general al societății și delegarea conducerii executive a societății către acesta. Mandatul 

directorului general al S.C. Aeroportul Arad S.A. a început cu data de 15.09.2021. Anterior acestei 

date conducerea societății a fost asigurată tot de dl. Ovidiu Moșneag, în calitate de director 

general, în perioada 01.01.2021 – 14.05.2021, pe baza contractului de mandat nr. 1/09.05.2018 și 

în calitate de director general provizoriu, în perioada 15.05.2021 – 13.09.2021, pe baza 

contractului de mandat nr. 1/11.05.2021 

 

Directorul  general are statutul de director prevăzut de art.143 din Legea nr.31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Remunerația acordată directorului general al S.C. Aeroportul Arad S.A. în cursul exercițiul financiar 

încheiat la 31.12.2021 a fost în sumă totală de 161 mii lei. 

 

 

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

Dan Florin BUDA 

Mile VIDAC 

Livius GROZDI 

 


