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I. Dispoziţii generale 
 

 Art. 1 (1) Regia Autonomă „Aeroportul Oradea", regie cu specific deosebit, de interes 
local, cu personalitate juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie 
financiară, beneficiază de transferuri de la bugetul local, în condiţiile art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare cu specific 
deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene.  
 (2) R.A. „Aeroportul Oradea" se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, potrivit 
prezentului regulament care a fost întocmit în baza Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a regiilor autonome aeroportuare prevăzut la Anexa nr. 2 din H.G. nr. 398/1997. 

 

Art. 2 Sediul Regiei Autonome "Aeroportul Oradea" este în Oradea, str. Calea Aradului, nr. 
80, judeţul Bihor. 

 

II. Obiectul de activitate 
 

Art. 3  (1) În conformitate cu Codul clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, 
activităţile cuprinse în obiectul de activitate sunt: 

A) Obiectul principal : 
5223 – activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene. 
B) Obiectele secundare: 
6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate; 
7711 – activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi  autovehicule uşoare.   

 (2) R. A. „Aeroportul Oradea" are ca obiect de activitate: 
a. administrarea şi exploatarea bazei aeroportuare proprii; 
b. dirijarea la sol a aeronavelor româneşti şi străine; 
c. asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare; 
d. coordonarea unitară a activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de 
pasageri şi de mărfuri şi a activităţilor de aviaţie generală şi militară solicitate; 
e. dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea pistei, căii de rulare şi platformei, echipamentelor, 
instalaţiilor şi construcţiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, precum şi introducerea tehnologiilor 
moderne de deservire aeroportuară; 
f. realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competenţelor, cu instituţiile similare din 
alte state şi cu organizaţiile internaţionale de profil; 
g. efectuarea directă de operaţiuni de comerţ exterior pentru activitatea proprie, prin compartimente 
proprii, şi realizarea importului de echipamente şi piese de schimb. 

 

 Art. 4 Pentru realizarea obiectului de activitate, R.A. „Aeroportul Oradea" are 
următoarele atribuţii principale în domeniul operaţional, securitate aeroportuară, tehnic, 
economico-financiar şi administrativ: 
1. Asigură aplicarea reglementărilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale potrivit anexelor la 
Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională, precum şi a celorlalte reglementări 
interne şi internaţionale în domeniul activităţii aeroportuare; 
2. Asigură datele de informare operativă internă şi internaţională cu privire la starea şi funcţionarea 
sectoarelor şi a mijloacelor proprii care concură la activitatea aeroportuară; 
3. Coordonează şi participă, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, căutare şi salvare a 
aeronavelor aflate în dificultate în zona de responsabilitate a aeroportului; 
4. Asigură respectarea disciplinei muncii, a atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte prevederi legale, de 
către întregul personal propriu, în desfăşurarea activităţii aeroportuare; 
5. Asigură coordonarea întregii activităţi desfăşurate pe platformele aeroportuare, în calitate de 
autoritate aeroportuară, conform normelor şi instrucţiunilor în vigoare. Totodată, stabileşte norme, 
reglementări specifice activităţii şi conduitei din perimetrul aeroportuar, obligatorii pentru personalul 
propriu, instituţiile şi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în acest perimetru; 
6. Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu reglementările 
aeronautice, concomitent cu instruirea şi atestarea pe posturi a pompierilor civili; 
7. În conformitate cu cerinţele creşterii calităţii serviciilor oferite transportatorilor aerieni, pasagerilor, 
precum şi altor parteneri în traficul aerian, îşi pot diversifica prestaţiile în scopul creşterii veniturilor 
proprii şi al dezvoltării bazei aeroportuare; 
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8. Asigură, contra cost, cu terţi, transportul personalului propriu la şi de la locul de muncă, la cererea 
acestuia. 
9. 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; 
10. 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; 
11. Organizează activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv dezvoltarea 
aplicării informaticii, în vederea asigurării rapide, computerizate, a informaţiilor necesare luării 
deciziilor tehnico-economice şi organizatorice; 
12. Asigură administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea întregii infrastructuri 
aeroportuare: pistă, căi de rulare, platforme, drumuri de acces, parkinguri, aerogară, hangare şi alte 
construcţii sau dotări care concură la buna desfăşurare a activităţii aeroportuare, în concordanţă cu 
standardele internaţionale; 
13. Asigură administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea echipamentelor şi 
instalaţiilor aeroportuare; 
14. Asigură facilităţile de infrastructură, mecano-energetice, 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; 
15. Organizează şi execută controlul tehnic periodic pentru solicitarea omologării terenurilor şi 
instalaţiilor aeronautice proprii, în vederea emiterii certificatelor de exploatare sau a prelungirii 
duratei lor de valabilitate; 
16. Elaborează, aprobă şi aplică norme tehnice proprii, adaptate la specificul dotării pentru 
administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea bazei aeroportuare proprii; 
17. Elaborează studii şi execută programe, prin asociere sau prin alte forme şi modalităţi, cu parteneri 
din ţară şi din străinătate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
întreţinerea bazei aeroportuare; 
18. Analizează şi se pronunţă asupra proiectelor de construcţii-montaj elaborate pentru zonele cu 
servituţi aeronautice ale regiei autonome, în vederea avizării acestora de către autoritatea 
aeronautică română; 
19. Asigură semnalizarea şi balizarea tuturor construcţiilor proprii regiei existente în perimetrul 
aeroportuar, potrivit reglementărilor internaţionale recunoscute în România; 
20. Asigură controlul desfăşurării proceselor şi operaţiunilor aeroportuare în vederea respectării 
normelor şi regulamentelor de exploatare aeroportuară, de protecţie umană şi a mediului înconjurător; 
21. Întocmeşte studii şi cercetări referitoare la dezvoltarea, modernizarea şi optimizarea activităţii 
aeroportuare, precum şi la impactul aeroportului în zona de influenţă; 
22. Ia măsuri pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate, cu aport intern şi extern, a personalului 
regiei autonome, atestă calificarea acestuia pentru meserii specifice activităţii aeroportuare, cu 
excepţia acelor meserii pentru care normele interne sau internaţionale în vigoare prevăd alte condiţii 
de atestare; 
23. Realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare proprii; 
24. Fundamentează politica de credite şi a altor surse de finanţare a regiei autonome; 
25. Elaborează programul propriu de dezvoltare şi face propuneri de finanţare pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse în program, urmând elaborarea şi avizarea legală a documentaţiei tehnice; 
26. Identifică şi exploatează toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activităţii pe care o 
desfăşoară prin operaţiuni specifice; 
27. 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 condiţia obţinerii de venituri; 
28. Organizează şi ţine evidenţa de cadastru a bazei aeroportuare; 
29. Prin posibilităţi proprii sau în colaborare cu parteneri din ţară sau din străinătate realizează, în 
condiţiile legii, activităţi de import pentru activitatea proprie şi de aprovizionare tehnico-materială a 
aeroportului; 
30. Asigură, contracost, efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, al 
personalului aeronautic care aparţine companiilor aeriene care operează pe aeroport şi al 
personalului celorlalte instituţii care îşi desfăşoară activitatea în aeroport, pe baza tarifelor aprobate 
de Consiliul de administraţie; asigură gratuit, ocazional, asistenţa medicală la cerere şi cea de 
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urgenţă pentru pasageri şi public, cât şi servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare în 
zonele publice destinate pasagerilor şi în locurile de muncă; 
32. Asigură spaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor pe aeroport, acordând prioritate 
celor destinate confortului pasagerilor şi fluidizării traficului; 
33. Se poate afilia la organe şi organisme interne şi internaţionale din domeniile obiectului său de 
activitate. 
 

III. Patrimoniul 
 

 Art. 5 Patrimoniul R.A. „Aeroportul Oradea" este de 168.475 lei, conform datelor din 
situaţiile financiare simplificate întocmite la data de 30 iunie 2011.  

 

IV. Structura organizatorică 
 

     Art. 6 Structura organizatorică şi funcţionarea Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”, 
relaţiile în cadrul acesteia şi cu terţii în domeniile sale de activitate se stabilesc de către 
Consiliul de administraţie la propunerea Directorului General al regiei, se avizează de către 
Ministerul Transporturilor şi se aprobă de către Consiliul Judeţean Bihor, în conformitate cu 
normele legale în vigoare. 
 

V. Organele de conducere 
 

 Art. 7 (1) Conducerea regiei autonome se asigură de către Consiliul de administraţie şi de 
către Directorul general, în condiţiile legii. 
 (2) Numirea şi schimbarea Directorului general al regiei autonome se va face de către 
consiliul judeţean, cu avizul Ministerului Transporturilor. 

 

Art. 8 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul 
său regulament de organizare şi funcţionare, având, în principal, următoarele atribuţii, 
răspunderi şi competenţe: 
a) aprobă programele de servicii aeroportuare; 
b) aprobă, potrivit competenţelor stabilite de lege, investiţiile ce urmează a fi realizate de R.A. 

„Aeroportul Oradea” şi propune realizarea unor investiţii de amploare, cu respectarea normelor 
legale în vigoare; 

c) propune bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Oradea” ce se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Bihor; 

d) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând R.A. „Aeroportul Oradea”, în condiţiile stabilite de 
legislaţia în vigoare; 

e) răspunde de administrarea legală şi eficienţa întregului patrimoniu; 
f) aprobă elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare şi exploatare aeroportuară, în 

vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor şi tarifelor prestaţiilor efectuate; 
g) aprobă Regulamentul Intern al R.A. „Aeroportul Oradea” precum şi alte regulamente şi 

reglementări specifice activităţii aeroportuare; 
h) avizează potrivit legii, la propunerea Directorului General al regiei, Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, Organigrama, Statul de funcţii şi structura de personal, corespunzător necesităţilor 
activităţii regiei, în vederea avizării de către Ministerul Transporturilor şi aprobării de către Consiliul 
Judeţean Bihor; 

i) aprobă anual taxele şi tarifele minimale care vor fi practicate pentru închirieri, reclamă şi publicitate 
şi prestări servicii, altele decât cele care sunt de competenţa Consiliului judeţean Bihor;   

j) avizează tarifele aeroportuare care se înaintează Consiliului judeţean Bihor spre aprobare; 
k) aprobă şi semnează Contractul de mandat cu Directorul General al regiei, conform prevederilor 

legale; 
l) avizează criteriile de performanţă ale Directorului General, în vederea aprobării de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, conform prevederilor legale; 
m) analizează îndeplinirea criteriilor de performanţă de către Directorul General al regiei şi propune 

Consiliului Judeţean Bihor modul de acordare a drepturilor acestuia, conform Contractului de 
mandat încheiat şi a prevederilor legale în vigoare; 

n) aprobă şi alte măsuri, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe; 
o) numeşte secretarul consiliului de administraţie şi stabileşte indemnizaţia acestuia; 
p) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie; 
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(2) Atribuţiile Consiliului de administraţie pot fi completate cu ocazia aprobării 
regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia. 

   

Art. 9 (1) Consiliul de administraţie al R.A. „Aeroportul Oradea” este numit prin hotărâre a 
Consiliului judeţean Bihor şi este alcătuit din 7-9 persoane, în conformitate cu art. 9 din 
Anexa nr. 2 la H.G. nr. 398/1997. 
(2) La lucrările Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, şi reprezentanţi ai unor 

instituţii publice, pentru consultare. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în 
problemele privind activitatea regiei autonome, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date 
în competenţa Directorului General sau a altor organe. 

 

     Art. 10 Membri Consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate 
din numărul lor poate fi înlocuită la fiecare 2 ani. Consiliul de administraţie poate propune 
Consiliului judeţean Bihor înlocuirea unui membru necorespunzător, precum şi completarea 
locurilor devenite vacante din diferite motive în cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit 
va funcţiona numai până la încheierea acestei perioade. Membri Consiliului de administraţie 
nu pot participa la conducerea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome cu care R.A. 
"Aeroportul Oradea" întreţine relaţii de afaceri sau faţă de care are interese contrare. 

 

     Art. 11 Membri Consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea 
sau la instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile derivând din această calitate. 
Pentru activitatea depusă în consiliul de administraţie, aceştia primesc o indemnizaţie lunară 
al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului de administraţie sau prin alte 
prevederi legale în vigoare. 
 

     Art. 12 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la 
cererea preşedintelui ori a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 
 

     Art. 13 Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul de administraţie poate atrage în 
activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, potrivit legii. 
 

     Art. 14 Directorul General al regiei autonome, care este şi preşedinte al Consiliului de 
administraţie, reprezintă interesele acesteia în raport cu terţii şi în faţa organelor şi 
organizaţiilor din ţară şi din străinătate. 

 

VI. Relaţiile comerciale, financiare şi controlul activităţii 
 

     Art. 15 (1) Cheltuielile de administrare şi de întreţinere ale R.A. “Aeroportul Oradea”, se 
asigură din veniturile proprii şi, în completare, din alocaţii de la bugetul local, în limita sumelor 
aprobate cu aceasta destinaţie. 

(2) Cheltuielile de capital ale R.A. “Aeroportul Oradea”, se asigură din surse proprii şi, în 
completare, din alocaţii de la bugetul local, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinaţie. 
 

     Art. 16 Operaţiunile de încasări şi plăţi ale regiei autonome se efectuează prin conturi în lei 
şi în valută ale acesteia, deschise, în condiţiile legii, la societăţile bancare din ţară şi din 
străinătate. 
 

     Art. 17 Efectuarea prestărilor de servicii şi asigurarea facilităţilor aeroportuare se stabilesc 
pe bază de contracte cu beneficiarii. 
 

     Art. 18 R.A. „Aeroportul Oradea” poate, în conformitate cu legea, să realizeze lucrări de 
investiţii, pe bază de licitaţie publică, cu parteneri din ţară sau din străinătate. 
 

     Art. 19 Gestiunea R.A. „Aeroportul Oradea” este controlată de organele de specialitate 
proprii, cât şi de cele stabilite prin lege. 
 

VII. Dispoziţii referitoare la personal 
 

     Art. 20 Personalul R.A. „Aeroportul Oradea”, de orice categorie sau specialitate, este 
supus prevederilor Codului muncii, statutului personalului din aviaţia civilă, Regulamentului 
intern al regiei, altor reglementări specifice aprobate de către Consiliul de administraţie, 
prezentului regulament, precum şi a altor prevederi legale în vigoare. 
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     Art. 21 Personalul propriu, care execută activităţi în străinătate în baza unor contracte de 
asistenţă tehnică sau asigurări de servicii, încheiate între regia autonomă şi parteneri externi, 
beneficiază de toate drepturile legale în domeniu. 
 

VIII. Atribuţiile principale ale compartimentelor regiei 
 

Art. 22 Direcţia Operaţională este în subordinea Directorului General, fiind condusă de 
Directorul Operaţional.  
 

 Art.  23  Directorul Operaţional este înlocuitorul de drept al Directorului General.  
 

Art.  24 (1) Direcţia Operaţională are în componenţă:  
• Compartimentul Dispecerat şi Siguranţă Operaţională; 
• Serviciul Tehnic de Aeroport. 
 

(2) Atribuţiunile principale ale Direcţiei Operaţionale, care sunt şi ale Directorului 
Operaţional, sunt următoarele: 

1. Răspunde de organizarea şi coordonarea deservirii la sol a aeronavelor, precum şi de calitatea 
activităţii operaţionale nemijlocite. 

2. Răspunde de organizarea controlului suprafeţelor de mişcare şi mediului aferent operării, 
precum şi de obiectivitatea constatărilor şi a comunicării datelor corespondente. 

3. Răspunde de asigurarea disponibilităţii suprafeţelor de mişcare, precum şi de utilizarea 
acestora în condiţii corespunzătoare de siguranţă. 

4. Răspunde de modul de aplicare a reglementărilor interne şi internaţionale corespondente 
asigurării siguranţei aeriene de operare aeroportuară. 

5. Răspunde de elaborarea de proceduri operaţionale şi instrucţiuni interne în vederea aprobării 
de către Directorul General, în conformitate cu prevederile legale interne şi internaţionale din 
domeniul aviaţiei civile. 

6. Răspunde de sistematizarea datelor de specialitate, gestionarea documentaţiei şi actualizarea 
aferentă, menţinând legătura informaţională cu forurile naţionale şi organismele internaţionale 
corespondente. 

7. Răspunde de întocmirea, urmărirea aplicării şi actualizarea permanentă a următoarelor 
documente: 
• Manualul aeroportului; 
• Manualul sistemului de management al siguranţei operaţionale (SMS); 
• Planul de căutare şi salvare; 
• Planul de acţiune în situaţii de urgenţă; 
• Planul de cooperare cu DSNA Oradea, companiile aeriene, Aeroclubul „Smaranda Brăescu” şi 

Aeroclubul „Bihorul”; 
• Regulamentul convorbirilor radio.  

8. Răspunde de activitatea de prevenire şi intervenţie la situaţii de urgenţă, potrivit reglementărilor 
aeronautice, concomitent cu instruirea personalului participant şi atestarea pe posturi a 
agenţilor de salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii. 

9. Răspunde de planificarea, coordonarea şi efectuarea calitativă a activităţilor de exploatare în 
vederea menţinerii operativităţii mijloacelor şi a echipamentelor de intervenţie pentru situaţii de 
urgenţă. 

10. Răspunde de organizarea, efectuarea instruirii, atestarea – unde este cazul – şi menţinerea 
antrenamentului personalului din componenţa grupelor de intervenţie pentru situaţii urgenţă 
aeroportuară.  

11. Răspunde de organizarea şi efectuarea alarmării personalului pentru acţiuni în situaţii de 
urgenţă. 

12. Răspunde de aplicarea prevederilor Programului de Alarmare în Situaţii de Urgenţă în cazuri de 
urgenţă. 

13. Răspunde de centralizarea datelor, de evidenţa şi actualizarea acestora în documentaţiile 
aferente organizării activităţilor corespondente prevenirii situaţiilor de urgenţă. 

14. Răspunde de disponibilitatea permanentă a mijloacelor tehnice aeroportuare din dotarea 
direcţiei ce concură, în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare, la alarmarea, 
căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în dificultate. 



Pagina 7 din 20 
 

15. Răspunde de aplicarea procedurilor de intervenţie şi/sau de căutare-salvare generate de 
incidente sau accidente aeronautice produse în zona de responsabilitate a Aeroportului 
Oradea. 

16. Răspunde de coordonarea activităţilor de intervenţie şi/sau de căutare-salvare generate de 
incidente sau accidente aeronautice produse în zona de responsabilitate a Aeroportului 
Oradea. 

17. Răspunde de elaborarea programelor de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor.  

18. Răspunde de elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva 
incendiilor din domeniul de activitate pe care-l supune spre analiza conducerii regiei. 

19. Răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor de către 
personalul propriu, în sectoarele de responsabilitate. 

20. Răspunde de coordonarea serviciilor pentru deservirea aeronavelor şi pasagerilor la platformă 
şi de respectarea reglementărilor privind lucrul la platformă.  

21. Răspunde de funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice din dotarea compartimentelor 
subordonate. 

23. Răspunde de activitatea de deszăpezire a suprafeţelor de mişcare a aeronavelor şi a căilor de 
acces la clădiri şi obiective. 

24. Răspunde de organizarea, executarea şi finalizarea activităţilor de degivrare - antigivrare a 
suprafeţelor de mişcare şi de emiterea către Biroul meteo din cadrul DSNA a grupei de stare a 
pistei. 

25. Răspunde de organizarea serviciului de tură cu personal calificat, autorizat şi corespunzător 
reglementărilor în vigoare. Serviciul de tură va fi asigurat de către personalul încadrat în 
structurile subordonate. 

26. Directorul operaţional preia personal clădirile, spaţiile, instalaţiile şi tehnica aeroportuară 
repartizate direcţiei, după care le poate preda cu documente legale celor care le exploatează.  

27. Directorul operaţional răspunde de cunoaşterea permanentă a stării tuturor clădirilor, spaţiilor, 
instalaţiilor şi a mijloacelor fixe din dotarea direcţiei, a cauzelor indisponibilităţii, defecţiunilor şi 
a responsabililor. Dacă nu cunoaşte responsabilii, Directorul operaţional este direct răspunzător 
cu consecinţele de rigoare (suportarea contravalorii pagubelor produse). 

28. Răspunde de organizarea activităţii şi de îndeplinirea sarcinilor de către toate compartimentele 
din subordine.  
 

Art. 25 Compartimentul Dispecerat şi Siguranţă Operaţională este în subordinea şi 
conducerea nemijlocită a Directorului Operaţional, cu următoarele atribuţiuni principale, care 
sunt şi ale Directorului Operaţional: 

1. Răspunde de coordonarea şi controlul tuturor activităţilor desfăşurate de turele operative 
constituite din personalul compartimentelor care concură la deservirea aeronavelor şi 
pasagerilor. 

2. Asigură şi răspunde de aplicarea reglementărilor aeronautice interne şi internaţionale 
corespondente asigurării siguranţei de operare aeroportuară. 

3. Asigură şi răspunde de disponibilitatea suprafeţelor de mişcare ca urmare a supravegherii 
continue a îndeplinirii condiţiilor de operativitate. 

4. Răspunde de executarea controlului suprafeţei de mişcare şi a mediului aferent operării, de 
obiectivitatea şi realitatea constatărilor şi a comunicării datelor constatate către operatorii 
aerieni şi instituţiile abilitate. 

5. Răspunde de întocmirea şi modul de aplicare a manualului sistemului de management al 
siguranţei operaţionale (SMS) şi de promovarea măsurilor aferente implementării acestuia, 
urmărind efectuarea instruirii şi creşterea competenţei personalului. 

6. Răspunde de efectuarea dirijării aeronavelor la sol după predarea acestora de către turnul de 
control şi până la preluarea de către acesta. 

7. Răspunde de gestionarea şi utilizarea suprafeţelor de mişcare disponibile efectuând dirijarea 
aeronavelor la sol conform procedurilor aeronautice în vigoare. 

8. Răspunde de organizarea, executarea şi finalizarea activităţilor de degivrare – antigivrare a 
suprafeţelor de mişcare şi de emiterea către Biroul meteo din cadrul DSNA a grupei de stare a 
pistei. 

9. Răspunde de aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale în vederea asigurării siguranţei 
de operare aeroportuară. 



Pagina 8 din 20 
 

10. Aprobă, răspunde şi verifică accesul şi prezenţa în perimetrul de operare aeronautică a 
personalului autorizat, a echipamentelor de întreţinere sau intervenţie urmărind derularea 
activităţilor şi răspunzând de aplicarea măsurilor de protecţie aeronautică. 

11. Răspunde de supravegherea îmbarcării şi debarcării pasagerilor şi bagajelor în/din aeronave. 
12. Răspunde de coordonarea tuturor activităţilor aeroportuare destinate deservirii aeronavelor şi 

pasagerilor. 
13. Răspunde de coordonarea efectuării controlului suprafeţelor de mişcare şi mediului aferent 

operării, de obiectivitatea constatărilor şi a comunicării datelor corespondente atribuţiilor şi 
formaţiilor de lucru.  

14. Răspunde de disponibilitatea pistei de decolare-aterizare ca urmare a supravegherii continue a 
îndeplinirii condiţiilor de operativitate. 

15. Răspunde de cunoaşterea permanentă a stării tehnice a tuturor mijloacelor utilizate de 
personalul din compartimentele coordonate, a cauzelor indisponibilităţii, defecţiunilor şi a 
responsabililor pentru producerea acestora. 

16. Răspunde de aplicarea prevederilor Programului de Alarmare în  Situaţii de Urgenţă în cazuri 
de urgenţă. 

17. Răspunde de aplicarea procedurilor de intervenţie şi/sau de căutare-salvare generate de 
incidente sau accidente aeronautice produse în zona de responsabilitate a Aeroportului Oradea 

18. Răspunde de supravegherea efectuării şi finalizării activităţii de degivrare - antigivrare a 
aeronavelor / suprafeţelor de mişcare şi emite echipajelor codul de degivrare. 

19. Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor care se execută la platformă 
pentru deservirea aeronavelor la sol, cât şi de modul de circulaţie a maşinilor şi personalului. 

20. Răspunde de asigurarea respectării disciplinei muncii, a atribuţiunilor de serviciu şi a celorlalte 
prevederi legale în desfăşurarea activităţii aeroportuare în toate compartimentele care 
efectuează serviciul de tură. 

21. Răspunde de respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor de către personalul 
propriu, cel al operatorilor aerieni şi pasageri în sectoarele de responsabilitate. 

22. Răspunde de colaborarea cu instituţiile de specialitate (Brigada AT/AD, Direcţia de pază a 
Consiliului Judeţean Bihor, Poliţia Transporturi Aeriene, Poliţia de Frontieră, Direcţia Vamală, 
RAS, THS, etc.) prezente în aeroport pentru respectarea măsurilor de siguranţă aeronautică. 

23. Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, neavând dreptul să dea relaţii, să copieze 
sau să înstrăineze documente sau informaţii de serviciu altor persoane decât celor autorizate 
de conducerea aeroportului. 

24. Răspunde de calitatea şi exactitatea informaţiilor comunicate oficial de personalul din cadrul 
Compartimentului Dispecerat şi siguranţă operaţională asupra stării pistei, suprafeţelor de 
mişcare şi condiţiei de operativitate a aeroportului. 

25. Răspunde de executarea altor sarcini primite din partea Directorului Operaţional sau prin 
Dispoziţii ale Directorului General şi prin Hotărâri sau Regulamente aprobate de Consiliul de 
administraţie. 
 

 Art. 26 (1) Serviciul Tehnic de Aeroport este în subordinea Directorului Operaţional, fiind 
condus de un Şef de Serviciu şi are în componenţă:  

• Formaţia Salvare şi Stingerea Incendiilor; 
• Atelierul Mecano-Energetic, Telecomunicaţii şi IT. 

 

(2) Atribuţiile principale ale Serviciului Tehnic de Aeroport, care sunt şi ale şefului de 
serviciu, sunt următoarele: 

1. Răspunde de asigurarea disponibilităţii echipamentelor aeroportuare din dotarea serviciului, 
corespunzător standardelor şi normativelor specifice aviaţiei civile. 

2. Răspunde de organizarea efectuării reparaţiilor tuturor mijloacelor tehnice aeroportuare care 
sunt predate serviciului în acest scop . 

3. Răspunde de participarea şi aplicarea măsurilor ce revin Aeroportului pentru căutarea şi 
salvarea aeronavelor aflate în pericol. 

4. Răspunde de asigurarea disponibilităţii permanente a mijloacelor tehnice şi de comunicaţii radio 
din dotarea serviciului şi controlează permanent starea acestora. 

5. Răspunde de exploatarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice din dotarea serviciului, în vederea 
satisfacerii cerinţelor impuse de transportatorii aerieni interni şi internaţionali, precum şi pentru 
nevoile de apărare ale ţării. 
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6. Răspunde de exploatarea corectă a instalaţiilor aeroportuare din responsabilitatea serviciului, în 
vederea realizării deservirii aeroportuare în deplină siguranţă. 

7. Răspunde de luarea tuturor măsurilor în vederea securităţii muncii la locurile de muncă din 
cadrul serviciului. 

8. Răspunde de exploatarea, funcţionarea, întreţinerea şi repararea balizajului luminos, a celui de 
apropiere pe direcţiile de aterizare precum şi a tuturor echipamentelor care concură la buna 
funcţionare a acestuia. 

9. Răspunde de buna funcţionare a centralei telefonice, a legăturilor telefonice şi radio între 
diferite sectoare ale aeroportului cât şi cu celelalte instituţii care îşi desfăşoară activitatea în 
aeroport. 

10. Răspunde de extragerea, difuzarea şi stocarea corespondenţei electronice. 
11. Răspunde de întreţinerea, protecţia şi securizarea reţelei informatice de calculatoare a regiei. 
12. Răspunde de întreţinerea sistemului integrat de securitate al Aeroportului Oradea. 
13. Răspunde de actualizarea permanentă a paginii de internet a aeroportului. 
14. Răspunde de activitatea personalului din subordine, conform structurii organizatorice aprobate. 
15. Şeful de serviciu preia personal clădirile, spaţiile, instalaţiile şi tehnica aeroportuară repartizate 

serviciului, după care le poate preda cu documente legale celor care le exploatează.  
16. Şeful de serviciu răspunde de cunoaşterea permanentă a stării tuturor clădirilor, spaţiilor, 

instalaţiilor şi a mijloacelor fixe din dotarea serviciului, a cauzelor indisponibilităţii, defecţiunilor 
şi a responsabililor. Dacă nu cunoaşte responsabilii, şeful serviciului este direct răspunzător cu 
consecinţele de rigoare (suportarea contravalorii pagubelor produse). 

17. Răspunde de organizarea, efectuarea şi finalizarea în termen a trecerii la exploatarea de sezon 
a mijloacelor şi instalaţiilor din dotarea serviciului. 

18. Şeful de serviciu răspunde de ţinerea evidenţei reparaţiilor tuturor mijloacelor tehnice din 
dotarea serviciului, inclusiv a pieselor şi materialelor folosite, într-un registru special întocmit 
pentru fiecare mijloc. 

19. Răspunde de asigurarea calităţii lucrărilor de reparaţii, precum şi încadrarea în limitele şi 
termenele de execuţie. 

20. Răspunde de organizarea şi asigurarea execuţiei tuturor lucrărilor corespunzătoare specializării 
şi competenţei personalului tehnic al serviciului, inclusiv cele de modernizări, adaptări sau 
echipări în regie proprie. 

21. Răspunde de efectuarea instruirii personalului pentru utilizarea echipamentelor specializate din 
dotare, răspunzând de corectitudinea exploatării acestora. 

22. Răspunde de organizarea muncii în toate sectoarele din cadrul serviciului, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

23. Răspunde de organizarea întreţinerii şi de funcţionalitatea ansamblului instalaţiilor şi 
echipamentelor energetice, inclusiv de cele aferente balizajului luminos. 

24. Răspunde de menţinerea în disponibilitate şi modul de utilizare a dotărilor, sculelor, 
dispozitivelor, aparaturii de verificare  şi echipamentelor specifice din dotarea serviciului. 

25. Răspunde de organizarea şi efectuarea reviziilor periodice a tuturor instalaţiilor şi mijloacelor 
electrice. 

26. Răspunde de întocmirea şi păstrarea documentelor privind traseul cablurilor electrice, 
telecomunicaţii şi audio din perimetrul aeroportului. 

27. Răspunde de urmărirea, verificarea şi gestionarea consumurilor energetice. 
28. Răspunde de uzina electrică, de toate instalaţiile din dotarea acesteia, de întregul sistem de 

iluminare a aeroportului, de întreaga instalaţie ce alimentează cu energie electrică 
echipamentele tuturor compartimentelor aeroportului. 

29. Răspunde de organizarea serviciului de tură la uzina electrică cu personal calificat, autorizat şi 
corespunzător reglementărilor în vigoare. Serviciul de tură va fi asigurat de către personalul 
încadrat în această structură, pentru menţinerea operativităţii serviciului. 

30. Răspunde de executarea altor sarcini primite prin Dispoziţii ale Directorului General şi prin 
Hotărâri sau Regulamente aprobate de consiliul de administraţie. 

 

Art. 27 Formaţia Salvare şi Stingerea Incendiilor este în subordinea Şefului Serviciului 
Tehnic de Aeroport, fiind condusă de un Şef de Formaţie cu următoarele atribuţiuni 
principale, care sunt şi ale şefului de formaţie: 

1. Răspunde de elaborarea reglementărilor tehnice si organizatorice a activităţii de apărare 
împotriva incendiilor.  
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2. Răspunde de controlul modului de aplicare a prevederilor legale pentru apărare împotriva 
incendiilor în cadrul regiei.  

3. Răspunde, împreună cu responsabilul tehnic P.S.I., de elaborarea si aplicarea concepţiei de 
apărare împotriva incendiilor la nivelul regiei.  

4. Răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă, precum şi de participarea acestuia la 
concursurile profesionale.  

5. Răspunde de efectuarea şi de conformitatea instruirii, atestarea – unde este cazul – şi 
menţinerea antrenamentului personalului din componenţa grupelor de intervenţie pentru situaţii 
urgenţă aeroportuară. 

6. Răspunde de operativitatea mijloacelor tehnice din dotarea formaţiei. 
7. Răspunde de întreţinerea şi propunerea spre reparare a mijloacelor tehnice din dotarea 

formaţiei; 
8. Răspunde de controlul privind respectarea normelor PSI în toate sectoarele aeroportului. 
9. Răspunde de organizarea serviciului de tură cu personal calificat, autorizat şi corespunzător 

reglementărilor în vigoare. Serviciul de tură va fi asigurat de către personalul încadrat în 
această structură, inclusiv de către Şeful de formaţie, atunci când este cazul. 

10. Răspunde de participarea cu personalul propriu la toate activităţile de întreţinere a 
infrastructurii, terenurilor şi spaţiilor aeroportuare. 

11. Răspunde de organizarea exerciţiilor de intervenţie la diferite evenimente care se pot produce 
în perimetrul aeroportuar.    

  

Art. 28 Atelierul Mecano-Energetic, Telecomunicaţii şi IT este în subordinea Şefului 
Serviciului Tehnic de Aeroport fiind condus de un Şef de Atelier, cu următoarele atribuţiuni 
principale, care sunt şi ale şefului de atelier: 

1. Răspunde de organizarea întreţinerii şi de funcţionalitatea ansamblului instalaţiilor şi 
echipamentelor energetice, inclusiv cele aferente balizajului luminos. 

2. Răspunde de gestionarea şi actualizarea conţinutului documentaţiilor tehnice cu datele 
rezultate din executarea exploatării şi a întreţinerii. 

3. Răspunde de sistematizarea şi analizarea consecinţelor asupra stării utilităţilor, înaintând pe 
cale ierarhică propunerile de îmbunătăţire a activităţii. 

4. Răspunde de starea şi disponibilitatea mijloacelor şi echipamentelor electrice.  
5. Răspunde de menţinerea în disponibilitate şi modul de utilizare a dotărilor, sculelor, 

dispozitivelor, aparaturii de verificare  şi echipamentelor specifice. 
6. Răspunde de organizarea, efectuarea şi finalizarea în termen a trecerii la exploatarea de sezon 

a mijloacelor şi instalaţiilor electrice din dotarea aeroportului. 
7. Răspunde de organizarea şi efectuarea reviziilor periodice a tuturor instalaţiilor şi mijloacelor 

electrice. 
8. Răspunde de întocmirea şi păstrarea documentelor privind traseul cablurilor electrice, 

telecomunicaţii, video şi audio din perimetrul aeroportului. 
9. Răspunde de supravegherea tehnică a echipamentelor din dotare; actualizează conţinutul 

documentaţiilor aferente, ţine evidenţa acestora şi a reglementărilor conform legislaţiei în 
vigoare. 

10. Răspunde de urmărirea, verificarea şi gestionarea consumurilor energetice. 
11. Răspunde de uzina electrică, toate instalaţiile din dotarea acesteia, de întregul sistem de 

iluminare a aeroportului, de întreaga instalaţie ce alimentează cu energie electrică 
echipamentele tuturor compartimentelor aeroportului. 

12. Răspunde de buna funcţionare a centralei telefonice, a legăturilor telefonice, video şi radio între 
diferite sectoare ale aeroportului cât şi cu celelalte instituţii care îşi desfăşoară activitatea în 
aeroport. 

13. Răspunde de extragerea, difuzarea şi stocarea corespondenţei electronice. 
14. Răspunde de întreţinerea, protecţia şi securizarea reţelei informatice de calculatoare a regiei. 
15. Răspunde de întreţinerea sistemului integrat de securitate al Aeroportului Oradea. 
16. Răspunde de actualizarea permanentă a paginii de internet a aeroportului. 
17. Răspunde de organizarea serviciului de tură la uzina electrică cu personal calificat, autorizat şi 

corespunzător reglementărilor în vigoare. Serviciul de tură va fi asigurat de către personalul 
încadrat în această structură, inclusiv de către Şeful de atelier, când este cazul, pentru 
menţinerea operativităţii atelierului. 

18. Răspunde de gestionarea consumurilor energetice. 
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 Art. 29 (1) Contabil Şef este în subordinea Directorului General, fiind condus de Contabilul 
Şef şi are în componenţă:  

• Biroul Financiar – Contabil şi Salarizare; 
• Compartimentul Achiziţii Publice şi Contracte. 
 

(2) Atribuţiunile principale ale Contabilului Şef, sunt următoarele: 
1. Răspunde de organizarea activităţii de management economic şi financiar în vederea asigurării 

rapide a informaţiilor necesare luării deciziilor tehnico–economice şi organizatorice; 
2. Răspunde de organizarea elaborarea politicii globale de marketing, a strategiei de marketing, 

cât şi a instrumentelor concrete de acţiune; 
3. Răspunde de organizarea fundamentarea politicii de credite şi a altor surse de finanţare a 

regiei; 
4. Răspunde de furnizarea de date specifice necesare elaborării de proiecte de acte normative 

(Hotărâri de Guvern sau hotărâri de Consiliu Judeţean), prin întocmirea notelor de 
fundamentare sau referatelor de specialitate după caz; 

5. Răspunde personal de întocmirea cererilor pentru deschidere de credite pe surse şi 
destinaţii de la bugetul Consiliului Judeţean; 

6. Răspunde personal de elaborarea şi întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al 
regiei în baza necesităţilor fundamentate de compartimentele funcţionale şi în baza legislaţiei în 
vigoare; 

7. Răspunde personal de elaborarea propunerilor privind rectificările ce se impun a fi aduse 
bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei; 

8. Răspunde de urmărirea realizării veniturilor proprii cuprinse în facturile emise şi aferente tuturor 
serviciilor prestate de regie, a recuperărilor de utilităţi cât şi a altor venituri; 

9. Răspunde de fundamentarea tarifelor pentru întreaga gamă a serviciilor prestate de regie, în 
baza detaliilor tehnice furnizate de compartimentele de specialitate, precum şi a datelor din 
evidenţa contabilă; 

10. Răspunde de întocmirea circuitului documentelor în cadrul regiei; 
11. Răspunde de întocmirea procedurilor contabile pentru toate activităţile din domeniul de 

responsabilitate; 
12. Răspunde de organizarea şi verificarea corectitudinii activităţii de taxare şi facturare a serviciilor 

către operatorii aerieni; 
13. Răspunde de fundamentarea şi înaintarea anuală spre aprobarea Ministerului Transportului şi 

Infrastructurii a nivelul tarifului de securitate aeroportuară în baza solicitărilor de bunuri, servicii 
sau lucrări ale compartimentului intern de specialitate; 

14. Răspunde personal de urmărirea şi asigurarea încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pe 
an, pe trimestre şi capitole, făcând propuneri în acest sens; 

15. Răspunde de înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative privind 
activitatea regiei atât în evidenţa primară cât şi contabilă; 

16. Răspunde de întocmirea situaţiilor simplificate semestriale şi anuale precum şi depunerea 
acestora la organele fiscale teritoriale în termenele legale; 

17. Răspunde de asigurarea gestionării valorilor băneşti, efectuând încasări şi plăţi în lei şi valută 
cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 

18. Răspunde de întocmirea şi depunerea la organele fiscale teritoriale  a declaraţiilor de impozite 
şi taxe; 

19. Răspunde de respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă referitor la drepturile şi 
obligaţiile personalului; 

20. Răspunde de elaborarea de propuneri privind nivelurile salariale, în funcţie de legislaţia în 
vigoare şi a posibilităţilor de finanţare; 

21. Răspunde de legalitatea acordării drepturilor salariale şi a altor facilităţi pentru întreg 
personalul; 

22. Răspunde de emiterea propunerilor de evaluare ori de reevaluare a patrimoniului regiei 
acestuia în  conformitate cu prevederile actelor normative specifice; 

23. Răspunde personal de elaborarea, implementarea şi aplicarea metodologiei privind recepţia, 
înregistrarea şi repartizarea mijloacelor fixe achiziţionate de regie; 

24. Răspunde personal de organizarea şi finalizarea activităţii de casare – valorificare a bunurilor 
scoase din funcţiune conform legii; 

25. Răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor care revin compartimentelor din subordine; 
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26. Contabilul şef preia personal spaţiile cu dotările repartizate, după care le poate preda cu 
documente legale celor care le exploatează.  

27. Contabilul şef răspunde de cunoaşterea permanentă a stării tuturor spaţiilor şi dotărilor din 
dotare, a cauzelor indisponibilităţii, defecţiunilor şi a responsabililor. Dacă nu cunoaşte 
responsabilii, contabilul şef este direct răspunzător cu consecinţele de rigoare (suportarea 
contravalorii pagubelor produse). 

28. Răspunde de executarea altor sarcini primite prin Dispoziţii ale Directorului General şi prin 
Hotărâri sau Regulamente aprobate de consiliul de administraţie. 
 

Art. 30 Biroul Financiar – Contabil şi Salarizare este în subordinea Contabilului Şef, 
fiind condus de un Şef de Birou, având următoarele atribuţii principale, care sunt şi ale 
şefului de birou : 

1. Răspunde de conceperea şi fundamentarea conţinutului contractelor economice generatoare 
de venituri; 

2. Răspunde de urmărirea realizării veniturilor proprii cuprinse în facturile emise şi aferente tuturor 
serviciilor prestate de regie, a recuperărilor de utilităţi cât şi a altor venituri; 

3. Răspunde de fundamentarea tarifelor pentru întreaga gamă a serviciilor prestate de regie, în 
baza detaliilor tehnice furnizate de compartimentele de specialitate, precum şi a datelor din 
evidenţa contabilă; 

4. Răspunde de asigurarea, prin personalul desemnat, de gestionarea bunurilor materiale, 
respectiv primire, păstrare şi eliberare din gestiune, conform necesarului de consum al 
compartimentelor regiei; 

5. Răspunde de efectuarea evaluării şi/sau reevaluării patrimoniului regiei, în conformitate cu 
prevederile actelor normative specifice pe baza propunerilor şi în colaborare cu Compartimentul 
Achiziţii publice şi contracte; 

6. Răspunde de întocmirea contului de execuţie pentru transferurile primite de la Consiliul 
Judeţean Bihor ; 

7. Răspunde de întocmirea lunară a balanţelor  de verificare sintetice şi analitice ; 
8. Răspunde de furnizarea datelor necesare întocmirii situaţiilor simplificate  semestriale şi anuale 

precum şi de depunerea acestora la organele fiscale teritoriale în termenele legale; 
9. Răspunde de întocmirea registrelor contabile cerute de legislaţia în vigoare; 
10. Răspunde de ţinerea evidenţei materialelor, a pieselor de schimb, obiectelor de inventar pe 

sectoare de activităţi gestiuni, sub-gestiuni şi salariaţi; 
11. Răspunde de ţinerea evidenţei imobilizărilor corporale şi necorporale aflate atât în patrimoniul 

regiei cât şi în domeniul public, precum şi de ţinerea la zi a registrului mijloacelor fixe; 
12. Răspunde de asigurarea gestionării valorilor băneşti, efectuând încasări şi plăţi în lei şi valută 

cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; 
13. Răspunde de asigurarea întocmirii şi depunerii la organele fiscale teritoriale a declaraţiilor de 

impozite şi taxe; 
14. Răspunde de asigurarea valorificării rezultatelor inventarierii prin înregistrarea lor în evidenţa 

contabilă; 
15. Răspunde de întocmirea lunară a statelor pentru plata drepturilor salariale, concedii de odihnă, 

concedii medicale şi a altor drepturi salariale ale personalului, inclusiv a statelor pentru plata 
drepturilor băneşti ale colaboratorilor; 

16. Răspunde de corectitudinea drepturilor băneşti acordate şi calculate lunar personalului (salarii 
şi sporuri); 

17. Răspunde de asigurarea întocmirii şi depunerii declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate din 
cadrul regiei la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor;  

18. Răspunde de asigurarea întocmirii şi depunerii cererilor privind solicitarea indemnizaţiei de 
asigurări sociale de sănătate, conform legii, la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Bihor;  

19. Răspunde de corectitudinea adeverinţelor eliberate pentru atestarea anumitor drepturi salariale 
ale personalului; 

20. Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini primite ca urmare a unor hotărâri, decizii sau dispoziţii ale 
conducerii regiei. 
 

Art. 31 Compartimentul Achiziţii Publice şi Contracte este în subordinea şi conducerea 
nemijlocită a Contabilului Şef, cu următoarele atribuţiuni principale, care sunt şi ale 
Contabilului Şef: 
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1. Răspunde de elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi 
priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de 
atragere a altor fonduri;  

2. Răspunde de elaborarea şi actualizarea, ori de câte ori este nevoie, a Regulamentului privind 
iniţierea, atribuirea şi urmărirea contractelor de achiziţie publică, în vederea aprobării de către 
Consiliul de administraţie al regiei; 

3. Răspunde de elaborarea şi actualizarea, ori de câte ori este nevoie, altor proceduri sau 
regulamente privind domeniul său de activitate şi care sunt necesare bunei funcţionări a 
activităţii de achiziţii, în vederea aprobării de către Consiliul de administraţie al regiei; 

4. Răspunde de îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 
prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006; 

5. Răspunde de analizarea referatelor de necesitate şi caietele de sarcini aferente primite, de 
elaborarea documentaţiei de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 
documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă 
necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să 
fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

6. Răspunde de alegerea procedurii de achiziţie pentru fiecare contract de achiziţie publică, 
conform prevederilor legale; 

7. Răspunde de verificarea existenţei fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziţie solicitată 
în parte; 

8. Răspunde de stabilirea, prin notă justificativă, a criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor, 
precum şi a criteriilor de atribuire;  

9. Răspunde de elaborarea notelor justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire 
propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea 
conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;  

10. Răspunde de elaborarea propunerilor privind componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare 
contract care urmează a fi atribuit, inclusiv a membrilor de rezervă;  

11. Face parte din comisia de evaluare a ofertelor la procedurile de achiziţie, conform prevederilor 
legale, în calitate de membru în cadrul comisiei de evaluare cu drept de vot sau cu rol limitat 
numai la aspectele de organizare şi reprezentare, fără drept de vot; 

12. Răspunde de anunţarea din timp a membrilor comisiilor de evaluare privind achiziţiile 
organizate şi de punerea la dispoziţia acestora a documentaţiei întocmită pentru studiu şi 
însuşire; 

13. Răspunde de transmiterea anunţurilor/invitaţiilor de participare la proceduri în Sistemul 
Electronic al Achiziţiilor Publice după evaluarea conformităţii documentaţiei de atribuire de către 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, precum şi a 
anunţurilor de intenţie (unde este cazul); 

14. Răspunde de elaborarea şi transmiterea fişei de prezentare către Unitatea pentru Coordonarea 
şi Verificarea Achiziţiilor Publice (după caz); 

15. Răspunde de soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire, în colaborare 
cu compartimentele implicate; 

16. Răspunde de asigurarea aplicării şi finalizării procedurilor de atribuire, pe baza proceselor 
verbale şi a hotărârilor comisiilor de evaluare, prin încheierea contractelor de achiziţie publică 
sau anularea procedurilor (după caz);  

17. Colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor 
legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor de achiziţie publică încheiate 
(derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi, respectiv a compartimentelor 
solicitante);  

18. Primeşte de la compartimentele de specialitate ale regiei, procesele verbale de recepţie parţială 
(primară sau la terminare) şi finală a contractelor de achiziţie publică; 

19. Răspunde de întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedură atribuită printr-un 
contract de achiziţie publică, în baza proceselor verbale parţiale (primare sau la terminare) sau 
finale, privind informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi 
dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în termenele prevăzute în actele normative cu 
relevanţă; 

20. Răspunde de urmărirea respectării prevederilor legale la desfăşurarea procedurilor de achiziţie 
privind păstrarea confidenţialităţii documentelor dosarului achiziţiei publice şi a securităţii 
acestora;  
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21. Răspunde asigurarea constituirii şi păstrării dosarului achiziţiei publice, document cu caracter 
public; 

22. Răspunde de întocmirea documentelor justificative privind achiziţia directă de 
produse/servicii/lucrări conform solicitărilor compartimentelor interne ale regiei în conformitate 
cu rapoartele/referatele de necesitate fundamentate şi justificate ale compartimentelor 
solicitante avizate de către serviciul financiar contabil şi aprobate de conducerea regiei, 
conform prevederilor legale; 

23. Răspunde de întocmirea documentelor justificative privind achiziţia directă de 
produse/servicii/lucrări în conformitate cu rapoartele/referatele de necesitate fundamentate şi 
justificate ale compartimentelor solicitante, avizate de către serviciul financiar contabil şi 
aprobate de conducerea regiei, conform prevederilor legale; 

24. Răspunde de întocmirea documentelor justificative privind achiziţia de produse/servicii/lucrări 
cuprinse în Anexa nr. 2B din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, în conformitate cu 
rapoartele/referatele de necesitate fundamentate şi justificate ale compartimentelor solicitante 
avizate de către serviciul financiar contabil şi aprobate de conducerea regiei, conform 
prevederilor legale; 

25. Răspunde de operarea unor modificări sau completări ulterioare în programul anual al 
achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul 
compartimentului financiar contabil;  

26. Răspunde de întocmirea şi transmiterea Raportului anual privind contractele atribuite, în format 
electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent, către Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi  Monitorizarea Achiziţiilor Publice;  

27. Răspunde de colaborarea informaţională şi funcţională cu autorităţile competente şi instituţiile 
cu care regia are relaţii de subordonare sau colaborare şi sprijin în domeniul său de activitate 
când este desemnat de conducătorul regiei; 

28. Răspunde de arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor 
normative în vigoare;  

29. Răspunde de elaborarea şi implementarea politicii în domeniul calităţii serviciilor prestate de 
regie, asigurând un standard înalt de calitate în toate activităţile aeroportului prin aplicarea 
normelor specifice şi ale practicilor recomandate în domeniul serviciilor aeroportuare şi prin 
asigurarea resurselor necesare, conform standardelor de calitate naţionale şi europene. 

30. Răspunde de instruirea şi perfecţionarea angajaţilor în privinţa efectuării  serviciilor de calitate, 
prin verificarea permanentă a respectării sarcinilor funcţionale aprobate. 

 

Art. 32 Biroul Dezvoltare şi Întreţinere Infrastructură şi Mediu este în subordinea 
Directorului General, fiind  condus de un Şef de Birou, cu următoarele atribuţiuni principale, 
care sunt şi ale şefului de birou: 

1. Răspunde de întocmirea Listei obiectivelor de investiţii şi achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări, 
pe baza necesităţilor justificate şi fundamentate ale compartimentelor regiei în vederea 
elaborării/rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli, în colaborare cu Compartimentul de 
Achiziţii Publice şi Contracte.  

2. Răspunde de fundamentarea şi elaborarea programului propriu de dezvoltare, făcând propuneri 
pentru finanţarea obiectivelor cuprinse în program; 

3. Răspunde de întocmirea notelor de fundamentare sau referatelor de specialitate privind 
necesitatea elaborării unor documentaţii tehnico–economice (studii de fezabilitate, proiecte 
tehnice şi detalii de execuţie) ale obiectivelor noi de investiţii sau lucrări de intervenţii la 
construcţii existente (extinderi şi modernizări, reparaţii capitale, demolări de construcţii, etc.) şi 
pentru alte servicii specializate de proiectare, geodezice, topografice sau altele asemenea; 

4. Răspunde de întocmirea memoriilor tehnico-economice de specialitate privind finanţarea prin 
programe şi acţiuni susţinute de la bugetul de stat, documentaţii necesare accesării de Fonduri 
Europene sau alte finanţări diverse (Parteneriat Public Privat, etc.); 

5. Răspunde de urmărirea temelor de proiectare / necesităţilor contractuale ale regiei pentru 
finalizarea acestora, în colaborare cu elaboratorii documentaţiilor tehnico–economice sau 
executanţii de servicii specializate;  

6. Răspunde de obţinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizaţiilor şi aprobărilor de orice fel 
solicitate de diverse foruri pentru realizarea unor obiective noi de investiţii sau lucrări de 
intervenţie; 
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7. Răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recepţii (preliminare şi pe faze 
determinante, la terminarea lucrărilor, finale) pentru obiectivele de investiţii sau lucrări de 
intervenţie la construcţii; 

8. Răspunde de elaborarea cererilor de finanţare prin diverse Programe Operaţionale (Programul 
Operaţional Sectorial Transport, etc.), conform Ghidurilor Solicitantului, în vederea depunerii 
acestora la autoritatea de management pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile, 
necesare începerii, respectiv finalizării diverselor lucrărilor de execuţie, aferente obiectivelor de 
investiţii pentru care se solicită fonduri; 

9. Răspunde de organizarea şedinţelor Comisiei Tehnico–Economice a regiei, pentru avizarea 
documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor de investiţii, sau alte documentaţii 
tehnice care necesită avizul acestei comisii; 

10. Răspunde de promovarea, susţinerea şi punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului judeţean 
Bihor privind obiectivele de investiţii; 

11. Răspunde de elaborarea de programe şi strategii de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung; 
12. Răspunde de urmărirea contractelor de achiziţii servicii şi lucrări de investiţii, precum şi de 

urmărirea modului de executare din punct de vedere economic a acestora în funcţie de 
devizele contractate şi de situaţiile de lucrări confirmate şi semnate de diriginţii de şantier sau 
de alt personal tehnic din cadrul compartimentului desemnat prin decizie de Directorul General; 

13. Răspunde de întocmirea antemăsurătorilor pentru lucrările de investiţii sau alte lucrări de 
intervenţie în care are competenţe sau a fost desemnat prin decizie de Directorul General; 

14. Răspunde de elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei 
de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 

15. Răspunde de elaborarea notelor de fundamentare, expuneri de motive–rapoarte de specialitate 
către Consiliul judeţean Bihor pentru adoptarea de Hotărâri de Guvern sau hotărâri de Consiliu 
judeţean în domeniile în care biroul are atribuţii sau ca urmare a unor solicitări de colaborare 
sau nominalizării directe prin dispoziţii ale conducerii regiei; 

16. Răspunde de ţinerea evidenţei documentaţiilor cadastrale şi imobiliare ale regiei şi face 
propuneri de actualizare a acestora, când se impune acest lucru; 

17. Răspunde de colaborarea informaţională şi funcţională cu autorităţile competente şi instituţiile 
cu care regia are relaţii de subordonare sau colaborare şi sprijin în domeniul său de activitate 
când este desemnat de conducătorul regiei; 

18. Răspunde de respectarea legislaţiei şi a normelor privind protecţia mediului; 
19. Răspunde de activitatea de întreţinere a infrastructurii aeroportuare; 
20. Răspunde de redactarea propunerilor pentru planul de investiţii, reparaţii capitale şi curente, de 

întreţinere a infrastructurii şi tehnicii aeroportuare şi a planului de dotare şi aprovizionare 
tehnică; 

21. Răspunde de întreţinerea şi repararea suprafeţelor de mişcare (pista de aterizare – decolare, 
calea de rulare şi platforma de îmbarcare – debarcare) în vederea menţinerii în disponibilitate 
permanentă a acestora; 

22. Răspunde de întreţinerea tuturor clădirilor, spaţiilor şi instalaţiilor din patrimoniul regiei; 
23. Şeful de birou preia personal clădirile, spaţiile, instalaţiile şi tehnica aeroportuară repartizate 

biroului, după care le poate preda cu documente legale celor care le exploatează;  
24. Şeful de birou răspunde de cunoaşterea permanentă a stării tuturor clădirilor, spaţiilor, 

instalaţiilor şi a mijloacelor fixe din dotarea biroului, a cauzelor indisponibilităţii, defecţiunilor şi a 
responsabililor. Dacă nu cunoaşte responsabilii, şeful biroului este direct răspunzător cu 
consecinţele de rigoare (suportarea contravalorii pagubelor produse); 

25. Răspunde de întreţinerea şi funcţionalitatea instalaţiilor de alimentare cu apă, sanitare, a 
echipamentelor centralei termice şi a reţelei de încălzire, precum şi cele aferente evacuării 
apelor uzate; 

26. Răspunde de planificarea şi executarea lucrărilor de reparaţii curente la construcţii şi suprafeţe 
de mişcare aeroportuare, cu terţi sau în regie proprie; 

27. Răspunde, împreună cu Direcţia Operaţională şi Biroul Administrativ, Resurse Umane şi 
Securitatea Muncii de întreţinerea permanentă a zonelor de siguranţă, a spaţiilor verzi şi a 
suprafeţelor înierbate din perimetrul aeroportuar, luând imediat măsura intervenţiei atunci când 
este cazul; 

28. Răspunde de urmărirea executării calitative şi în timp a lucrărilor contractate, împreună cu 
dirigintele de şantier numit prin decizia Directorului General; 

29. Răspunde şi are obligaţia întocmirii şi actualizării permanente a planului (situaţiei) privind 
reţelele de apă şi canalizare existente în perimetrul aeroportului; 



Pagina 16 din 20 
 

30. Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini primite ca urmare a unor hotărâri, decizii sau dispoziţii ale 
conducerii regiei. 

 

Art. 33 Biroul Administrativ, Resurse Umane şi Securitatea Muncii este în subordinea 
Directorului General, fiind  condus de un Şef de Birou, cu următoarele atribuţiuni principale, 
care sunt şi ale şefului de birou: 

1. Răspunde de întocmirea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale regiei; 

2. Răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi profesionale, conform 
documentelor de organizare aprobate; 

3. Răspunde de elaborarea propunerilor pentru emiterea Deciziilor Directorului General referitor la 
condiţiile de angajare pentru funcţiile de execuţie ale regiei; 

4. Răspunde de îndeplinirea condiţiilor pentru ocuparea posturilor, făcând propuneri în acest sens 
Directorului General; 

5. Răspunde de corectitudinea întocmirii fişelor posturilor de către şefii compartimentelor pentru 
personalul din subordinea acestora, cu respectarea condiţiilor stabilite prin hotărâri ale 
Consiliului de administraţie sau dispoziţii ale Directorului General;  

6. Răspunde de verificarea realizării normei de muncă de către angajaţi, pe baza normativelor 
aprobate de conducerea regiei, prin servicii externe autorizate; 

7. Răspunde de ţinerea evidenţei tuturor planurilor de măsuri care trebuie aplicate la nivelul 
aeroportului şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor în termenele stabilite;  

8. Răspunde de organizarea examenelor sau a concursurilor de angajare sau promovare în funcţii 
a personalului, precum şi de întocmirea formalităţilor de angajare şi promovare a candidaţilor 
declaraţi “admis”; 

9. Răspunde de verificarea şi vizarea datelor înscrise în programele lunare de lucru şi pontajele 
compartimentelor; 

10. Răspunde de elaborarea şi iniţierea proiectelor de reglementări interne, precum şi actualizarea 
acestora, în vederea aprobării de Consiliul de Administraţie al regiei, Consiliului judeţean Bihor 
sau de alte autorităţi; 

10. Răspunde de ţinerea evidenţei şi urmărirea modului de îndeplinire a sarcinilor şi măsurilor 
rezultate din: 
• Legi şi Hotărâri de Guvern; 
• Ordine şi Dispoziţii ale Ministerelor; 
• Hotărâri ale Consiliului judeţean Bihor, Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului judeţean Bihor 

sau comunicări ale diferitelor Direcţii din cadrul Consiliului judeţean Bihor; 
• Hotărâri şi Planuri de măsuri adoptate de către Consiliul de administraţie; 
• Decizii sau Dispoziţii ale Directorului General al regiei. 

12. Răspunde de activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a angajaţilor, urmărind 
permanent derularea activităţilor până la finalizare; 

13. Răspunde de întocmirea graficului lunar cu personalul care asigură continuitatea conducerii, 
precum şi cu personalul care execută ofiţer de serviciu, atunci când aceste servicii sunt 
instituite; 

14. Răspunde de urmărirea implementării în regie a pontajului electronic pe bază de amprente;   
15. Răspunde de întocmirea programului de lucru şi pontajului pentru Directorul General, precum şi 

pentru personalul din subordine; 
16. Răspunde de certificarea şi avizarea pontajului zilnic al personalului operativ; 
17. Răspunde de planificarea şi urmărirea efectuării concediilor de odihnă de către întregul 

personal, cu respectarea prevederilor legale; 
18. Răspunde de completarea şi actualizarea permanentă a registrului general în format electronic 

de evidenţă a salariaţilor regiei (REVISAL) în vederea transmiterii acestuia la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Bihor; 

19. Răspunde de completarea şi actualizarea permanentă a dosarelor personale ale angajaţilor; 
20. Răspunde de corectitudinea adeverinţelor eliberate pentru atestarea anumitor drepturi de 

personal; 
21. Răspunde de respectarea, în toate compartimentele aeroportului, a reglementărilor privind 

securitatea şi sănătatea în muncă; 
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22. Răspunde de efectuarea verificării tuturor compartimentelor pe linia securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi face raport de informare a Directorului general, cu propuneri concrete, dacă este 
cazul, pentru îmbunătăţirea situaţiei; 

23. Răspunde de colaborarea informaţională şi funcţională cu autorităţile competente şi instituţiile 
cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

24. Răspunde de organizarea instruirii responsabililor şi angajaţilor pe linie de securitate şi 
sănătate în muncă, precum şi de aplicarea măsurilor de protecţie; 

25. Răspunde de întocmirea, actualizarea şi evidenţa documentaţiilor legale aferente implementării 
măsurilor de securitate şi protecţie a sănătăţii angajaţilor; 

26. Răspunde de verificarea îndeplinirii condiţiilor de securitate şi sănătate de către participanţii la 
muncă în cadrul comisiilor desemnate de Directorul General; 

27. Răspunde de organizarea, coordonarea şi controlul  activităţii administrative din cadrul regiei;    
28. Răspunde de organizarea şi coordonarea asistenţei medicale de specialitate, prin intermediul 

cabinetului medical din unitate, în scopul controlului şi asigurării medicale a personalului propriu 
şi al pasagerilor;     

29. Răspunde de repartiţia tuturor clădirilor şi spaţiilor din aeroport către direcţii (compartimente). În 
acest scop propune proiect de decizie către Directorul General; 

30. Răspunde de verificarea modului de gestionare a spaţiilor şi clădirilor repartizate, informând 
Directorul General asupra constatărilor; 

31. Răspunde de gestionarea şi întreţinerea tuturor spaţiilor publice cât şi de dotările acestora;  
32. Răspunde de gestionarea şi întreţinerea tuturor spaţiilor care nu au fost repartizate; 
33. Răspunde de preluarea şi administrarea clădirilor, spaţiilor instituţiei şi tehnicii aeroportuare 

repartizate serviciului; 
34. Răspunde de activitatea de aprovizionare şi cumpărare directă de materiale, produse şi bunuri, 

pe baza referatelor de necesitate aprobate de conducerea regiei;  
35. Răspunde de organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiilor 

verzi din incinta aeroportului; 
36. Răspunde de curăţenia în clădirile administrative, spaţii publice şi de deservire a pasagerilor; 
37. Răspunde de organizarea activităţii de întocmire a Nomenclatorului dosarelor arhivate din 

cadrul regiei, asigurând legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării 
nomenclatorului; 

38. Răspunde de urmărirea modului de aplicare a nomenclatorului arhivistic la constituirea 
dosarelor; 

39. Răspunde de preluarea de la compartimente a dosarelor constituite, pe bază de inventare şi de 
evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de 
evidenţă curentă; 

40. Răspunde de organizarea depozitului de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform 
prevederilor Legii Arhivelor Naţionale, de menţinerea ordinii şi curăţeniei în depozitul de arhivă, 
solicitând conducerii regiei dotarea corespunzătoare cu mobilier şi mijloace P.S.I.; 

41. Răspunde de pregătirea documentelor şi inventarele acestora în vederea predării la Arhivele 
Naţionale, conform legii; 

42. Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini primite ca urmare a unor hotărâri, decizii sau dispoziţii ale 
conducerii regiei. 

 

Art. 34 Biroul Securitate Aeroportuară, Informaţii Clasificate şi Informare Pasageri 
este în subordinea Directorului General, fiind  condus de un Şef de Birou, cu următoarele 
atribuţiuni principale, care sunt şi ale şefului de birou: 

1. Răspunde de asigurarea şi coordonarea, la nivelul aeroportului, prin personal propriu 
specializat, securităţii activităţii aeroportuare, în colaborare cu forţele militare şi civile destinate 
acestui scop; 

2. Răspunde de organizarea ansamblului activităţilor specifice de pază şi securitate aeroportuară; 
3. Răspunde de organizarea şi efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor şi 

procedurilor specifice de securitate aeroportuară, atât de către personalul regiei cât şi de 
personalul entităţilor prezente în perimetrul aeroportuar; 

4. Răspunde de asigurarea serviciului de informare a pasagerilor, în locul stabilit în acest sens; 
5. Răspunde de întocmirea în vederea aprobării şi centralizarea permanentă a Planului de pază al 

R.A. „Aeroportul Oradea”; 
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6. Răspunde de elaborarea, actualizarea şi difuzarea documentelor aferente activităţii de 
securitate aeroportuară; 

7. Răspunde de elaborarea şi actualizarea Programului de Securitate al Aeroportului Oradea;  
8. Răspunde de elaborarea şi actualizarea Programului de pregătire a personalului în domeniul 

securităţii aeroportuare; 
9. Răspunde de implementarea şi urmărirea respectării reglementărilor de securitate 

aeroportuară; 
10. Răspunde de implementarea, exploatarea şi funcţionarea sistemului integrat de securitate 

aeroportuară;  
11. Răspunde de implementarea şi respectarea măsurilor specifice spaţiului Schengen; 
12. Răspunde de pregătirea şi verificarea personalului care execută serviciul de pază; 
13. Răspunde de organizarea, pregătirea şi testarea personalului pentru care se solicită eliberarea 

permisului de circulaţie în zonele limitat securizate, pentru toate instituţiile care îşi desfăşoară 
activitatea în aeroport;  

14. Răspunde de întocmirea şi urmărirea aplicării şi actualizării permanente a Regulamentului 
privind circulaţia persoanelor şi vehiculelor pe suprafeţele de mişcare ale aeroportului; 

15. Răspunde de controlul (auditul) compartimentelor aeroportului pe linia respectării 
reglementărilor interne şi internaţionale specifice desfăşurării activităţii aeroportuare în deplină 
securitate, efectuat în baza dispoziţiilor Directorului General; 

16. Răspunde de elaborarea şi actualizarea fluxurilor de pasageri, în conformitate cu reglementările 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi cu recomandările Organizaţiei Internaţionale a 
Aviaţiei Civile (ICAO); 

17. Răspunde de eliberarea permiselor de acces persoane şi vehicule în perimetrul aeroportului, 
efectuând controlul şi verificarea utilizării permiselor de acces în perimetrul aeroportului; 

18. Răspunde de respectarea disciplinei în comunicaţiile radio; 
19. Răspunde de participarea, prin personal propriu, la activitatea de alarmare, căutare şi salvare 

a aeronavelor aflate în dificultate în zona de responsabilitate a aeroportului;                                                                                                                             
20. Răspunde de efectuarea în condiţii de securitate a activităţilor non-aeronautice care se 

desfăşoară în perimetrul aeroportului; 
21. Răspunde de colaborarea cu instituţiile de specialitate (Biroul Protecţie şi Intervenţie AT/AD, 

Poliţia Transporturi Aeriene, Poliţia de Frontieră, Biroul Vamal) prezente în aeroport pentru 
respectarea măsurilor de securitate aeroportuară; 

22. Răspunde de organizarea instruirii personalului propriu şi a personalului entităţilor prezente pe 
aeroport care au atribuţiuni pe linie de securitate aeroportuară; 

23. Răspunde de colaborarea cu Direcţia Generală Aviaţie Civilă din cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii şi cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română în vederea 
implementării normativelor de securitate aeroportuară; 

24. Răspunde de întocmirea, evidenţa, manipularea, multiplicarea şi gestionarea informaţiilor 
clasificate; 

25. Răspunde de elaborarea şi actualizarea documentelor aferente mobilizării la locul de muncă a 
personalului aeroportului; 

26. Răspunde de organizarea şi participarea la activităţi de audit, inspecţii, evaluări şi testări pe 
linie de securitate aeronautică; 

27. Şeful de birou preia personal spaţiile, instalaţiile şi tehnica aeroportuară repartizate biroului, 
după care le poate preda cu documente legale celor care le exploatează.  

28. Şeful de birou răspunde de cunoaşterea permanentă a stării tuturor spaţiilor, instalaţiilor şi a 
mijloacelor fixe din dotarea biroului, a cauzelor indisponibilităţii, defecţiunilor şi a 
responsabililor. Dacă nu cunoaşte responsabilii, şeful biroului este direct răspunzător cu 
consecinţele de rigoare (suportarea contravalorii pagubelor produse). 

29. Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini primite ca urmare a unor hotărâri, decizii sau dispoziţii ale 
conducerii regiei. 

 

Art. 35 Compartimentul Control Financiar de Gestiune şi Control Financiar Preventiv 
este în subordinea Directorului General, cu următoarele atribuţiuni principale : 

1. Răspunde de verificarea existenţei, integrităţii, păstrării şi pazei bunurilor sau valorilor de orice 
fel deţinute cu orice titlu; 

2. Răspunde de verificarea utilizării valorilor de orice fel, declasarea şi clasarea de bunuri; 
3. Răspunde de verificarea, în numerar sau prin cont, a încasărilor şi plăţilor, în lei şi valută, de 

orice natură, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor din acestea şi a altor obligaţii faţă de salariaţi; 



Pagina 19 din 20 
 

4. Răspunde de verificarea întocmirii şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnico-
operative şi contabile; 

5. Răspunde de întocmirea programului de lucru semestrial, aprobat de conducătorul unităţii; 
6. Răspunde de urmărirea realizării programului semestrial de control şi organizarea evidenţei 

simple a actelor de control încheiate, a altor acţiuni efectuate în afara programului aprobat, 
precum şi a principalelor rezultate obţinute (plusuri în gestiune, pagube constatate, sancţiuni 
aplicate, etc.); 

7. Răspunde de sesizarea periodică a conducerii unităţii pentru îmbunătăţirea activitaţii de 
gestiune a patrimoniului; 

8. Răspunde de încheierea actelor de control bilaterale (procese verbale sau note de constatare) 
pe baza propriilor verificări, cu indicarea prevederilor legale încalcate şi stabilirea exactă a 
consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi măsurile 
luate în timpul controlului şi cele stabilite a se lua în continuare; 

9. Răspunde de prezentarea conducerii unităţii a concluziilor controlului efectuat împreună cu 
măsurile ce se propun a fi luate în continuare în vederea înlaturării abaterilor şi tragerii la 
răspundere a celor care au săvârşit nereguli, au produs pagube sau au comis infracţiuni; 

10. Răspunde de informarea semestrială a Consiliului de administratie asupra condiţiilor în care s-a 
realizat programul semestrial de control, constatarile făcute şi măsurile luate, propunând, daca 
este cazul, luarea de măsuri pentru aplicarea riguroasă a legislatiei în domeniul financiar-
contabil, de gestiune şi control; 

11. Răspunde de verificarea prin sondaj, în detaliu câte un element de venit sau de cheltuială 
precum şi circuitul documentelor justificative; 

12. Răspunde de verificarea la toate tipurile de contracte a obligaţiei de constituire a garanţiei de 
bună execuţie, conform prevederilor contractului; 

13. Răspunde de verificarea si avizarea procesului verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix 
şi alte operaţiuni supuse vizei de C.F.P. stabilite şi aprobate prin decizii şi dispoziţii date de 
conducerea aeroportului; 

14. Răspunde de raportarea Directorului general despre activitatea desfăşurată trimestrial, anual şi 
ori de câte ori consideră necesar; 

15. Răspunde de exercitarea controlului financiar preventiv asupra documentelor în care sunt 
consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin 
aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe 
delegate în condiţiile legii; 

16. Răspunde de verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul controlului financiar 
preventiv din punct de vedere al: 
- respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor 
(control de legalitate); 
- îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt 
aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului  
(control de regularitate); 
- încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după (control bugetar). 

Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor 
justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii 
compartimentelor de specialitate emitente. 

17. Operaţiunile care privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se 
supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate 
juridică şi financiar contabilă; 

18. Are dreptul şi obligaţia de a refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în care, 
în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operaţiune care face obiectul controlului financiar 
preventiv nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate si încadrare in limitele creditelor 
bugetare sau creditelor de angajament, după caz, pentru acordarea vizei de control financiar 
preventiv; 

19. Răspunde de ţinerea evidenţei proiectelor de operaţiuni refuzate la viză; 
20. Răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul său de activitate; 
21. Răspunde disciplinar, patrimonial sau penal după caz, pentru pagubele, daunele, prejudiciile 

aduse aeroportului din vina şi în legătură cu munca sa, conform prevederilor Codului Muncii 
(Legea 53/2003); 
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22. Raspunde de comunicarea în timp util a rapoartelor de control şi a măsurilor corective către toţi 
cei implicaţi; 

23. Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său 
de activitate; 

24. Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a documentelor specifice controlului; 
25. Răspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor: interviu, examinarea documentelor şi 

a înregistrărilor; 
26. Răspunde de identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi a fraudelor; 
27. Are responsabilităţi în propunerea de măsuri pentru corectarea deficienţelor constatate, 

recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati, după caz; 
28. Răspunde de realizarea raportului de control pe baza evaluării obiective a capacităţii de a 

realiza obiectivele propuse în conformitate cu politica în domeniul calităţii; 
29. Răspunde de elaborarea normelor specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de 

legislaţia în vigoare. 
 

Art. 36 Compartimentul Secretariat şi Registratură este în subordinea Directorului 
General, cu următoarele atribuţiuni principale: 

1. Răspunde de primirea corespondenţei adresată aeroportului şi înregistrarea în registrul de 
evidenţă. 

2. Răspunde de primirea şi înregistrarea documentelor adresate Directorului General al regiei. 
3. Răspunde de transmiterea corespondenţei întocmită în unitate către instituţiile destinate. 
4. Răspunde de înregistrarea şi distribuirea corespondenţei repartizată de Directorul General 

compartimentelor din aeroport. 
5. Răspunde de urmărirea respectării termenelor stabilite prin rezoluţii ale Directorului General al 

regiei. 
6. Răspunde de primirea corespondenţei de la compartimente, de verificarea corectitudinii 

întocmirii acesteia şi de existenţa tuturor anexelor şi avizelor necesare sau invocate în vederea 
prezentării pentru soluţionat, sau, după caz, aprobat Directorului General. 

7. Răspunde de participarea la activităţile de protocol, împreună cu alt personal desemnat de 
către Directorul General. 

8. Răspunde de asigurarea activităţilor de secretariat. 
9. Răspunde de organizarea programului de audienţe la Directorul General al regiei. 

 
 

IX. Dispoziţii finale 
 

Art. 37 Atribuţiile compartimentelor pot fi completate prin hotărâri ale Consiliului de 
Administraţie al regiei sau dispoziţii ale Directorului General emise cu respectarea prevederilor 
legale. 

  

Art. 38 Regia Autonomă „Aeroportul Oradea” respectă şi răspunde de aplicarea 
prevederilor din legislaţia internă, precum şi de reglementările aeronautice interne şi 
internaţionale. 

 

     Art. 39 Prezentul regulament se completează cu orice alte dispoziţii sau prevederi legale. 
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