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 Prezentul raport are ca scop asigurarea transparenței activității 
întreprinderilor publice, desfășurată în concordanță cu obligațiile ce le 
revin, potrivit legislației în vigoare și s-a elaborat în baza prevederilor art. 
58 alin.(1) din O.U.G.  nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare. 
               La finele anului 2020, Judeţul Maramures figura în evidenţele 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramures ca 
acţionar/asociat unic sau majoritar al unui număr de doi operatori 
economici, respectiv: S.C Drumuri - Poduri Maramureș S.A și R.A 
Aeroportul Internațional Maramureș. 

 
                                                                    
                                                                 SC Drumuri – Poduri Maramureș S.A  
 

  Dupa ce a functionat patru ani ca regie autonomǎ, în anul 1998 
ca urmare a altor acte normative apărute, respectiv Ordonanța de Urgență 
nr.30/1997 devenita Legea nr.207/1992 și pe baza Hotărârii nr.21/1998 se 
înființează Societatea Comercială “Drumuri-Poduri Maramureș S.A. care 
preia fostul patromoniu al Regiei Autonome de Drumuri și Poduri mai 
puțin patrimoniul public adică rețeaua de drumuri și poduri. 
 La ora actuală societatea funcționează cu capital 100% al 
Consiliului Județean Maramureș și în anul 2020 și-a exercitat activitatea 
 în conformitate cu Contractul de delegare gestiune nr.2625 din 
18.05.2011, Hotărârii Nr. 42 din 27 aprilie 2016 de modificare a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Maramureş nr. 58 din 21.04.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de 
delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public 
şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene; 
Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților 
nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a 
Actului constitutiv.  

 Obiectul principal de activitate şi scopul pentru care a fost 
înfiinţată S.C „Drumuri Poduri Maramureş S.A a fost şi este  ” activitatea 
de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri 
judeţene”, iar organizarea activitaţilor se desfășoară pe puncte de lucru, 
formații, loturi și secții, asigurând o acoperire bună in planul teritorial - 
adminstrativ al judetului Maramureş, cu utilitaţi şi capacitate de 
producţie. Principala direcție a politicii manageriale a Companiei este 
satisfacția clienților în privința calității şi operativității serviciilor si a 
produselor furnizate cu respectarea cerințelor legale.              
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          1.Politica de acţionariat   
 
                     1.a Obiectivele strategice ale Societǎții exprimate prin scrisoarea de 
așteptǎri: 
                          Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea Publică Tutelară a 
S.C Drumuri-Poduri Maramureș S.A își propune următoarele obiective strategice: 

 creșterea viabilitǎții societǎții în contextul unui mediu 
concurențial în domeniul întreținerii și a construcțiilor de 
drumuri și poduri: 

 consolidarea poziției pe piațǎ prin furnizarea unor servicii de calitate 
superioarǎ pentru client; 

 extinderea ariei de operare în domeniul construcțiilor civile și 
diversificarea ofertei de servicii cǎtre clienți; 

 intensificarea activitǎții de comerț cu material de construcții și mixturi 
asfaltice; 

 armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile 
guvernanței corporative; 

 optimizarea permanentǎ a performanțelor economico-financiare și 
operaționale (creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitului de exploatare, 
creșterea productivitǎții muncii, etc); 

 modernizarea bazei materiale de producție care sǎ permitǎ derularea 
activitǎții în condiții de eficiențǎ economicǎ; 
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   1b.Indicatorii economico-financiari și nefinanciari aferenți anului 2020 

 

                  INDICATORI FINANCIARI  

 

                                          2020                                                     mii lei 

Nr. Denumire criteriu Valoare 
Indicatori 
Aprobați 

Pondere 
(punctaj)       

% 
Indicatori 
Realizați 

Pondere 
realizată       

% Concluzie 
1 2 3 4 5 6 7 8 
                                                      Indicatori Financiari 
1 Cifra de Afaceri Mii lei 40,985 10% 41,234 100,61% Realizat 
2 Profit(rezultatul brut) Mii lei 1,389 15% 1,697 122,17% Realizat 

3 
Productivitatea 
muncii 

Mii lei 
/pers 203 15% 204 100,5% Realizat 

4 
Cheltuieli la 1000 lei 
venituri Mii lei 966 15% 948 101,89% Realizat 

5 

Ponderea 
cheltuielilor cu 
personalul în total 
cheltuieli aprobate 
prin BVC % 33% 10% 33.00% 100,00% Realizat 

6 
Diversificare 
portofoliu clienți Mii lei 2,000 15% 7,089 354,4% Realizat 
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              INDICATORI NEFINANCIARI 

INDICATOR: Asigurarea calității produselor și serviciilor prin executarea în 
termene contractuale a lucrărilor și prestării serviciilor 

Nr.crt. Denumire lucrare Termen execuție Executata in 
termen 

1 Intretinere curenta pe timp de vara 31.12.2020 Da 
2 Intretinere curenta pe timp de iarna 31.12.2020 Da 
3 Lucrari executate la terti beneficiari 31.12.2020 Da 
Grad de realizare indicator 100% 

  

INDICATOR Îmbunătățirea satisfacției clienților prin reducerea timpului de 
remediere a defecțiunilor apărute în perioada de garanție 

Nr.crt Denumire lucrare 

Defecțiuni 
apărute în 
perioada de 
garanție 

Timp de 
remediere 

Grad 
satisfacție 
client 

1 
Intretinere curenta pe timp de 
vara 31.12.2020 

nu este 
cazul 100% 

2 
Intretinere curenta pe timp de 
iarna 31.12.2020 

nu este 
cazul 100% 

3 
Lucrari executate la terti 
beneficiari 31.12.2020 

nu este 
cazul 100% 

Grad de realizare indicator 100% 
 
 
 
 
             1c. Evoluția participației statului la întreprinderea publică 
 
           În anul 2020, S.C Drumuri – Poduri Maramureș S.A, nu a suferit modificări 
de capital social. 
  
               1d. Valoarea dividentelor repartizate statului-acționar 
  
           În anul 2020 s-au acordat Consiliului Județean Maramureș, dividente în valoare 
de 788.458 lei. 
 
             1e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora 

       Actualul Consiliu de Administrație s-a constituit respectând prevederile legale                         
și este format din cinci membri neexecutivi după cum urmează: 

1. Ing. Cureu Adrian Ioan - președinte                              
2. Ec. Bel Ioan - Membru - membru                                     
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3. Ec. Ciocaș Valeria - membru                                        
          4. Jr. Pricop Ioan Gavril - membru                                  

5. Ec. Tranisan Claudiu Daniel – membru. 
 
        În scopul respectării prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
Comitetul de Nominalizare și Renumerare din cadrul Consiliului de Administrație al 
S.C Drumuri-Poduri Maramureș S.A, a demarat procedura de selecție pentru funcția 
de director economic, director tehnic și director comercial.  

              2. Modificări strategice în funcționarea Societății 
Comerciale Drumuri – Poduri Maramures S.A. : fuziuni, divizări, 
transformări, modificări ale structurii de capital. 

 
              În anul 2020 S.C Drumuri Poduri Maramureș S.A nu a suferit 

transformări, modificări sau divizări cu privire la organizarea și 
funcționarea sa, atât din punct de vedere funcțional cât și a structurii de 
capital. 

 
               3. Evoluția performanței financiare a                                

S.C Drumuri-Poduri Maramureș S.A 
 

 
                   Contul de profit și pierdere (extras) : 

Denumire indicator 
 

  
31.12.2019 

        
31.12.2020 

Cifra de afaceri        
41,999,839 

            
41.233,663 

Venituri totale      
41,160,057 

            
40,397,048 

Cheltuieli totale       
39,854,042 

            
38,699,870 

Profit brut        
1,306,015 

             
1,697,178 

Impozit pe profit           
247,069 

              
294,258 

Profit net         
1,058,946 

             
1,402,920 

 
              4. Politicile economice și sociale implementate 
              Nu este cazul. 
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              5. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi 

și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora 
 
             Auditarea activității financiare a fost asigurată de auditorul 

financiar PREMIER SOFT AUDIT, înregistrat la Camera Auditorilor 
financiari din România, raportul emis pentru situațiile financiare încheiate 
la 31.12.2020 este unul fără rezerve. 
 
 
 

                                     AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ 
 
   Aeroportul Internațional Maramureș este regie autonomă care funcționează sub 
autoritatea Consiliului Județean Maramureș având ca obiect principal de activitate „Activități 
de servicii anexe transporturilor aeriene” (cod CAEN 5223). Regia are CUI RO2944544 și 
este înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J24/554/1992. 
  Prin hotărâre a Consiliului Județean Maramureș, în baza O.U.G. nr. 61/2011, 
regiei îi este încredințat Serviciul de Interes Economic General “Aeroportul Internațional 
Maramureș”. 

 
 

1. Politica de acționariat 
                    1.a Obiectivele strategice ale Regiei exprimate prin scrisoarea de 
așteptǎri: 
 
                       Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea Publica Tutelară a 
Aeroportului Internațional Maramureș își propune următoarele obiective 
strategice: 

 atragerea de noi operatori aeronautici care să diversifice portofoliul de destinații 
spre care se poate zbura de pe aeroportul Maramureș; 

 operarea de noi destinații, prioritare fiind în acest sens destinațiile internaționale 
din Franța, Spania, Italia, Germania, Belgia, Marea Britanie; 

 operarea de destinații naționale, țintele principale fiind București, Constanța, 
Timișoara și Iași. Legătura cu aceste orașe este văzută ca fiind de importanță 
strategică pentru regiune, pentru că stabilirea lor este solicitată de către mediul 
de afaceri regional și pentru că ar putea asigura o creștere majoră a fluxului de 
turiști români; 

 realizarea unui plan argumentat de investiții și planificarea lui financiară și 
operațională. 
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 creșterea calității serviciilor asigurate pentru companiile aeriene și creșterea 
majoră a calității serviciilor asigurate la sol pentru pasagerii care folosesc 
aeroportul; 

 dezvoltarea unui sistem eficient de management orientat pe rezultate, care să 
înlocuiască abordarea orientată mai degrabă pe cheltuieli ; 

 creșterea performanței economice a companiei, reflectată în indicatori precum 
profitabilitate, productivitatea muncii și costul unitar al serviciilor; 

 luarea de decizii economice exclusive pe baza analizei cost beneficiu; 
 creșterea competitivității economice a regiei și autosustenabilitatea ei la finalul 

celor 4 ani de mandat de administrare, respectiv reducerea la zero a 
compensației primite în cadrul SIEG; 

 creșterea numărului de pasageri procesați și creșterea numărului de destinații de 
care Maramureșul este legat prin cursă aeriană de linie sau low cost; 

 optimizarea activității economice și separarea completă a modului de 
evidențiere a activității SIEG și activității comerciale, folosind în mod 
obligatoriu un sistem transparent de calcul pe bază de prorata; 

 reducerea costurilor și îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță 
economică; 

 reducerea timpilor de procesare/așteptare pentru pasageri și diversificarea 
serviciilor nonaviatice în cadrul regiei. 

 
            Anul 2020 a fost marcat în toate domeniile de declanșarea pandemiei de 

coronavirus. Criza economico-financiară globală provocată de pandemia SARS COV 2 a 
avut efecte negative și asupra evoluției pieței de transport aerian din România și implicit 
asupra activității Aeroportului Internațional Maramureș. 

            Comparativ cu anul 2019 în care numărul total al pasagerilor a fost de 40.902 
la un număr de mișcări de 916, în cursul anului 2020, din cauza restricțiilor de circulație 
provocate de starea de pandemie, R.A Aeroportul Internațional Maramureș a înregistrat 
următoarele valori de trafic: 
         ANUL Număr mișcări Pasageri 

îmbarcați 
Pasageri debarcați TOTAL 

PASAGERI 
2019                     916                  20056                   20846              40902 
2020                      608                    8676                    8668                   17344 
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       1b.Indicatorii economico-financiari și nefinanciari aferenți anului 2020 
                                                                                                                                mii lei 

NR. 
CRT 

 DENUMIRE INDICATOR BVC APROBAT 2020 BVC REALIZAT 2020 

1 VENITURI TOTALE din care:                        11.391,00                         11.339,00 
A Venituri din exploatare: 11.389,00 11.335,00 
 - venituri din servicii prestate 630,00 557,00 
 - venituri din chirii 140,00 150,00 
 - venituri din transferuri 8.700,00 8.700,00 
 - alte venituri 1.919,00 1.928,00 
B Venituri financiare 2,00 4,00 
2 CHELTUIELI TOTALE din care: 11.303,00 11.256,00 
A Cheltuieli de exploatare: 11.302,00 11.256,00 
 - cheltuieli cu bunuri și servicii 3.084,00 2.560,00 
 - cheltuieli cu impozite și taxe 200,00 244,00 
 - cheltuieli cu personalul 5.918,00 5.595,00 
 - alte cheltuieli de exploatare 2.100,00 2.857,00 
B Cheltuieli financiare 1,00 - 
 REZULTATUL BRUT 88,00 83,00 
 

 
1c. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora 
 
      Conducerea regiei este asigurată de Consiliul de Administrație al R.A Aeroportul 

Internațional Maramureș care a fost numit prin Hotărârea nr.260 din 13.11.2017 a 
Consiliului Județean Maramureș. În anul 2020, acesta a fost format din 5 membri după cum 
urmează: 

1. Marin Brăgaru – reprezentantul Consiliului Județean Maramureș; 
2. Călin Chilat – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice – în perioada 

ianuarie – martie 2020; 
3. Sarina Rosenberg - reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice – în perioada 

septembrie- decembrie 2020; 
4. Adrian Pop – membru; 
5. Odon Agoston – membru; 
6. Viorel Buta – membru; 

 
2. Modificări strategice în funcționarea regiei autonome 

                     În anul 2020 nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări 
sau alte modificări. 
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               3.Evoluția performanței economice a regiei autonome 
          Scăderea drastică a numărului de pasageri în anul 2020 din cauza 
pandemiei SARS COV 2, a avut un efect direct asupra veniturilor 
aeroportului din serviciile prestate. 
 În cursul anului 2019, veniturile regiei au fost în sumă de 
10.340.000 lei, la începutul anului 2020 estimându-se a se realiza venituri 
în sumă de peste 16.500.000 lei având în vedere numărul estimat de 
zboruri comerciale regulate și cele de tip charter (Turcia și Egipt). 
 În perioada martie-iulie 2020, fiind declarată starea de urgență, 
cursele interne spre/de la București au fost anulate. În această perioadă, 
Aeroportul Internațional Maramureș și-a menținut capacitatea 
operațională, asigurând zborurile umanitare, cele de urgență medicală și 
zborurile efectuate cu aeronave militare. 
 După luna iulie 2020, pe lângă Compania Tarom, care opera 
zboruri regulate dinspre București la Baia Mare, și operatorul aerian Blue 
Air a operat zboruri regulate pe ruta Baia Mare – București în perioada 
septembrie – noiembrie, dar având în vedere restricțiile de călătorie, 
carantinarea unor localități, numărul pasagerilor a scăzut constant, fapt ce 
a condus la suspendarea acestor zboruri. 
 S-a redus cu peste 75% numărul de zboruri regulate comerciale și 
peste 90% din zborurile charter din sezonul estival și implicit și taxele 
percepute operatorilor aerieni și agențiilor de turism, astfel încât în anul 
2020 s-au realizat veniturile proprii în sumă de doar 11.391.000 lei. 

 
 
4.  Politicile economice și sociale implementate  
         Nu este cazul. 
 
5.Date privind opinia auditorului extern 

       Auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2020 a fost 
realizată de  societatea S.C PAPIU PETRUȚ AUDIT SRL care a întocmit 
raportul asupra situațiilor financiare, fără rezerve. 
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                                                              CONCLUZII 
                     

                      Una din prioritățile Consiliului Județean Maramureș este îmbunătățirea 
performanțelor și guvernanței întreprinderilor publice, aflate în subordinea, sub autoritatea 
sau coordonarea sa, cu accent pe profitabilitate sustenabilă și responsabilitate.  
                     Pentru buna funcționare a întreprinderilor publice este necesară garantarea 
obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de 
administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, 
mecanisme de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față 
de public atât a activității întreprinderilor publice, cât și a politicii de acționariat. 
                      Consiliul Judeţean Maramureș acordă sprijinul şi îndrumările necesare  
întreprinderilor publice  în vederea  atingerii obiectivelor, în calitatea sa de autoritate publică 
tutelară. 
        Întreprinderile publice au menirea să își desfășoare activitatea în mod eficient și 
profitabil pe termen lung astfel încât serviciile, utilitățile și beneficiile publice oferite de 
către acestea comunităților în mijlocul cărora activează să fie menținute la un nivel optim.  
          Raportul de activitate surprinde acțiunile și rezultatele întreprinderilor publice, 
pe perioada anului 2020, respectiv:  
 asigurarea  implementării corecte a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; 
 monitorizarea performanțelor administratorilor prin îndeplinirea indicatorilor cheie de 

performanță cuprinși ca anexă în contractele de mandat; 
 asigurarea transparenței; 
 profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit principiilor de guvernanţă 

corporativă.  
                  
 

 
                                             PREȘEDINTE 
                                      Ionel Ovidiu BOGDAN 
 
 
 
 

 
 

               Direcția juridică 
               Director executiv 

               Ioan Dragoș 
 

 
                                                                                                                                                                                         Întocmit, 
                                                                                                                                                                  Compartiment Guvernanțǎ Corporativǎ 
                                                                                                                                                                                        Consilier 
                                                                                                                                                                                      Mihaela Pop 
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