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Raportul directorilor privind 
politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor 

Aeroportului Internațional Sibiu R.A. 
 
Cadrul legal 
Prezentul Raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 3 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 
 
Scurt istoric 
Aeroportul Internațional Sibiu este o Regie autonomă cu specific deosebit, de interes local , cu 
personalitate juridică și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu. 
 
Regia își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat 
de Consiliul Județean Sibiu, în conformitate cu prevederile H.G. 398/1997 privind trecerea unor 
regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea 
Consiliilor Județene; ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca 
regii autonome și societăți comerciale și ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice actualizată. 
 
Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, este administrată de un Consiliu de 
Administrație format din 7 membrii, după cum urmează: 
a) Un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice 
b) Un reprezentant al Autorității Publice Tutelare 
c) 5 membrii neexecutivi, persoane cu experiență în administrarea /managementul unor 
întreprinderi publice profitabile sau a unor Regii autonome /societăți profitabile, inclusiv din 
sectorul privat. 
 
Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei fixe și variabile 
Prin hotărârea nr. 199 din data de 28.09.2017 a Consiliului Județean Sibiu privind numirea 
membrilor în Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A, în baza procedurii 
de selecție realizată conform dispozițiilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, a fost aprobată componenta Consiliului de Administrație al Aeroportului 
Internațional Sibiu R.A., astfel:  
 
 Președinte - Dl. Tischer Gabriel, administrator neexecutiv,  
 Membru - Dl. Bondar Radu Gabriel, administrator neexecutiv,  
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 Membru - Dl. Besoiu Adrian, administrator neexecutiv, 
 Membru - Dl. Dotcoș Sebastian Toader, administrator neexecutiv, reprezentant al 

autorității publice tutelare, pana la data de 29.11.2019, fiind înlocuit cu dl. Ștefan Opriș 
începând cu 30.12.2019 

 Membru - Dl. Lazăr Dan Sebastian, administrator neexecutiv, 
 Membru - Dl. Nartea Ștefan Florin, administrator neexecutiv. 

 
Din Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional R.A. nu a făcut parte in anul 2019  
nici un reprezentant al Ministerului de Finanțe. 

 
În conformitate cu legislația în vigoare și în special cu atribuțiile conferite prin Hotărârea 
Consiliului Județean Sibiu nr.199/28.09.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de 
Administrație și Hotărârea Consiliului Județean nr.198/28.09.2017 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și funcționare al  Aeroportului Internațional Sibiu R.A., modificată 
și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 293/12.12.2018, Consiliul de 
Administrație hotărăște în toate problemele privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu, 
cu excepția acelora, care potrivit legii, sunt date în competența altor organe. 

 
Mandatul administratorilor nominalizați anterior este de 4 ani de la data numirii, contractele de 
mandat fiind semnate de Președintele Consiliului Județean Sibiu.  
 
Structura remunerațiilor individuale lunare se prezintă astfel:  
Componentă fixă : 
 3.496 lei brut pentru administratori, respectiv 4.341 lei brut pentru președintele 
consiliului de administrație. 
Componentă variabilă  
 4 indemnizații brute, condiționate de îndeplinirea integrală a indicatorilor de 
performanță.  
 Nu a fost acordată componentă variabilă pentru anul 2019.  

 
În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă 
la întreprinderile publice, a Legii nr. 31 din 1990, republicată, privind societățile, și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei, persoanele mandatate să conducă, să 
organizeze și să gestioneze activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A, cu respectarea 
competențelor exclusive rezervate de lege în vederea îndeplinirii planului de management, a 
obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, în anul 2019, au fost următoarele : 
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Director General Gîrdea Marius Ioan  
Director Economic Silviu Popa  
Director Comercial Ivancea Iulia Cristina  
Director Operațional Pleșa Ovidiu  
Director Investiți ‚si Dezvoltare – Gherendi Luminița 
 
Structura remunerațiilor individuale lunare se prezintă astfel:  
Componentă fixă : 
 15.912 lei brut pentru funcția de director general;  
 10.669 lei brut pentru funcția de director operațional;  
 9.950 lei brut pentru funcția de director economic; 
 13.676 lei brut pentru funcția de director comercial.  
 13.676 lei pentru funcția de director investiți și dezvoltare 

 
Componentă variabilă  
  În cursul anului 2019 conducerea executivă a regiei nu a beneficiat de alte forme de 

remunerații.  
Nu au existat obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor 
de administrație și conducere. 
Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație și conducere in timpul 
exercițiului financiar 2019. 
 
Pentru anul 2019, criteriile și obiectivele de performanță stabilite prin contractul de mandat au 
fost îndeplinite. Situația lor a fost prezentată Consiliului de Administrație al societății. 
Prin contractele de mandat nu au fost prevăzute alte forme de remunerații în afară de cele mai 
sus arătate.  
 
Contractele de mandat, atât pentru administratori cât și pentru directori au fost încheiate 
pentru o perioadă de 4 ani. 
În conformitate cu prevederile art.39, alin.2 din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi 
directorilor în cadrul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii 
publice prin grija consiliului de administrație. 

 Gîrdea Marius Ioan Director General  


