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1.PREZENTAREA GENERALĂ 

 

1.1.Scurta prezentare a societății 

 

S.N.”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A.este persoană juridică 

de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni. 

S.N.”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A își desfășoară 

activitatea în conformitate cu legile române, respectiv cu dispozițiile O.U.G.nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu cele ale Legii nr.31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată și ale Statutului societății(anexa nr.4 a H.G.nr.1096/2008 pentru 

modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național). 

Sediul social al societății este în România, localitatea Mihail Kogălniceanu, str.Tudor 

Vladimirescu, nr.4, județul Constanța. 

Capitalul social subscris și vărsat este în cuantum de 1.157.950 lei conform încheierii 

judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului nr.12171/24.02.2006, societatea 

fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/2498/1998; codul de inregistrare fiscală 

a societății este RO 11212645. 

Capitalul social este împărțit în 115.795 acțiuni comune cu o valoare nominală de 10 lei 

fiecare. 

Capitalul social este deținut astfel: 

 Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii-60% 

 Fondul Proprietatea S.A.-20% 

 Consiliul Județean Constanța -20% 

 

Obiectul principal de activitate al societății este efectuarea de prestații servicii, lucrări de 

exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate 

în proprietate sau concesionate, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și 

manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor 

aeroportuare pentru traficul de persoane, mărfuri și poștă precum și servicii de interes public 

general. 

 

1.2.Cadru instituțional 

 

 Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței 

corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de 

administrare constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției 

organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității 

manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor 
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acționarilor societății, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice. 

Raportul semestrial a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G 

nr.109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

 

 2.COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Pe parcursul Semestrului I al anului 2021, componența Consiliului de Administrație al 

S.N.”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A.a fost următoarea: 

 

 În perioada 01.01. -14.01.2021, având la baza prevederile Hotărârilor nr.8/03.09.2020, 

nr.11/04.11.2020 si nr.12/09.12.2020 ale Adunării Generale a Acționarilor, componența 

Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., 

a fost următoarea: 

  

 1.Florea Adrian – Răzvan 

 2.Vasilescu Constantina 

 3.Artagea Bogdan – Ionuț 

 4.Acatrinei Horia-Mihail 

 5.Cantaragiu Secil – Givan 

 6.Căpățînă Livia – Elena 

 7.Monea Gabriel 

 

În perioada 15.01.-28.01.2021, având la baza prevederile Hotărârilor nr.12/09.12.2020 si 

nr.1/13.01.2021 ale Adunării Generale a Acționarilor, componența Consiliului de Administrație al 

S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., a fost următoarea: 

  

 1.Florea Adrian – Răzvan 

 2.Romani Tony-Avramescu-Gruia 

 3.Artagea Bogdan – Ionuț 

 4.Acatrinei Horia-Mihail 

 5.Monea Gabriel 

 6.Popoacă Daniel 

 

În perioada 29.01-30.06.2021, având la baza prevederile Hotărârilor nr.12/09.12.2020,  

nr.1/13.01.2021, nr.2/29.01.2021, nr.3/24.02.2021, nr.4/16.03.2021 si nr.6/11.05.2021 ale 

Adunării Generale a Acționarilor, componența Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul 

Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., a fost următoarea: 

  

 1.Florea Adrian – Răzvan 

 2.Romani Tony-Avramescu-Gruia 

 3.Artagea Bogdan – Ionuț 

 4.Acatrinei Horia-Mihail 

 5.Monea Gabriel 



SMC-AE 
Editia 1/Revizia 7 

 

 

4/14 
 De expediat prin poştã    fax  e-mail  

D:\Documente\CA\2021\DE POSTAT PE SITE\Rap.act de adm.Sem I 2021\Rap.asupra act.de adm Sem I 2021.doc 

 
 

 

 6.Popoacă Daniel 

 7.Ștefan Paraschiv 

 

 3.EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR 

 

Pe parcursul semestrului I 2021 conducerea executivă a societății a fost asigurată astfel: 

 

1.Director general: 

 Artagea Bogdan – Ionuț  

2.Director economic: 

 Acatrinei Horia – Mihail  

3.Director Operațional 

 Șuta Nicușor    

 4.Director Dezvoltare 

 Moldoveanu Anca   

5.Director Tehnic 

 Zamani Gheorghe  

 

In semestrul I 2021, Directorul general al societății, respectiv domnul Artagea Bogdan – 

Ionuț, și-a desfășurat activitatea după cum urmează: 

- în baza mandatului de director general provizoriu, nr.372/21.10.2020, încheiat în 

conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011  actualizată privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârile nr. 53/21.10.2020 și 

nr.7/19.02.2021 ale Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 01.01.-12.05.2021 

- în baza mandatului de director general provizoriu, nr.102/08.04.2021, încheiat în 

conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011  actualizată privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârea nr. 18/08.04.2021 a 

Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 13.05.-30.06.2021; 

In semestrul I 2021, Directorul economic al societății, respectiv domnul Acatrinei Horia - 

Mihail, și-a desfășurat activitatea după cum urmează: 

- în baza mandatului de director economic provizoriu, nr.373/21.10.2020, încheiat în 

conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011  actualizată privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârile nr. 54/21.10.2020  și 

nr.8/19.02.2021 ale Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 01.01-03.06.2021. 

- în baza mandatului de director economic provizoriu, nr.103/08.04.2021, încheiat în 

conformitate cu prevederile art. 35 si art. 64^2 alin.1, din O.U.G.nr.109/2011  actualizată privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având la bază Hotărârea nr. 19/08.04.2021  a 

Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 04.06. -30.06.2021. 

  Celelalte funcții ale conducerii executive ale societății au fost asigurate în baza 

contractelor individuale de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii. 

 Activitatea directorului general aferentă semestrului I 2021 a fost prezentată Consiliului de 

Administrație al societății prin Rapoartele de activitate elaborate trimestrial în conformitate cu 

prevederile art.54 din O.U.G.nr.109/2011, respectiv Raportul de activitate nr. 6920/13.05.2021 

aferent trimestrului I 2021, prezentat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății 
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din data de 19.05.2021, Raportul de activitate aferent trimestrului II 2021, ce va fi prezentat în 

cadrul ședinței Consiliului de Administrație al societății din data de 22.09.2021. 

 

 4. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DETALII CU 

PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE 

 

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat pe legislația privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, pe cea aplicabilă societăților comerciale din România, 

coroborată cu legislația specifică entităților publice aflate sub autoritatea Ministerului 

Transporturilor și cu cea aplicabilă domeniului specific de activitate al societății. 

Pe parcursul Semestrului I 2021,  Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit într-

un număr de 9 ședințe ordinare, fiind emis un număr de 32 hotărâri, dintre care cele mai 

importante referindu-se la: 

-alegerea președintelui, vicepreședintelui Consiliului de Administrație al societății și a 

comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație(Hot.nr.1/21.01.2021); 

-monitorizarea situației litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care societatea 

este parte(Hot.2/21.01.2021, Hot.nr.6/19.02.2021, Hot.nr.12/25.03.2021, Hot.nr.23/08.04.2021, 

Hot.nr.31/09.06.2021); 

-aprobare demersuri referitoare la agenti economici care isi desfasoara activitate pe 

Aeroport(Hot.nr.2/21.01.2021, Hot.nr.23/08.04.2021, Hot.nr.31/09.06.2021); 

-aprobarea Listelor de investitii defalcate pe categorii de bunuri cu finanțare de la bugetul 

de stat  și cu finanțare din surse proprii pe anul 2021 si a modificarilor acestora 

(Hot.nr.3/21.01.2021, Hot.9/19.02.2021, Hot.nr.25/27.04.2021, Hot.nr.29/19.05.2021); 

-aprobarea încheierii contractului de asigurare de răspundere profesională pentru directorul 

general și pentru directorul economic(Hot.nr.4/21.01.2021); 

- aprobarea  schimbarii modalitatii de procesare ulterioară a mijloacelor fixe și a obiectelor 

de inventar (Hot.nr.5/21.01.2021); 

-monitorizarea activității directorului general al societății prin analiza Rapoartelor de 

activitate ale acestuia, elaborate trimestrial în confirmitate cu prevederile art.54 din 

O.U.G.nr.109/2011 (Hot.nr.6/19.02.2021, Hot.nr.27/19.05.2021); 

-monitorizarea situației creanțelor comerciale  înregistrate în evidențele contabile ale 

societății(Hot.nr.6/19.02.2021, Hot.nr.31/09.06.2021); 

-desemnarea  directorului general al societății, aprobarea si modificarea formei contractului 

de mandat  și a remunerației lunare brute a acestuia(Hot.nr.7/19.02.2021, Hot.nr.18/08.04.2021); 

-desemnarea  directorului economic al societății, aprobarea și modificarea formei 

contractului de mandat  și a remunerației lunare brute a acestuia(Hot.nr.8/19.02.2021, 

Hot.nr.19/08.04.2021); 

-aprobarea modificării structurii organizatorice și funcționale a 

societății(Hot.nr.10/19.02.2021, Hot.nr.14/25.03.2021, Hot.nr.30/19.05.2021); 

-monitorizare rezultate inventariere anuala 2020(Hot.nr.11/10.03.2021); 

-aprobarea încheierii de contracte de închiriere spații/suprafețe în incita Aeroportului 

(Hot.nr.15/25.03.2021, Hot.nr.26/27.04.2021, Hot.nr.31/09.06.2021); 

-aprobarea modificării  și completării Politicii de tarife a societății și tarife 

(Hot.nr.15/25.03.2021, Hot.nr.22/08.04.2021); 
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-aprobare scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, imobilizărilor necorporale, mijloacelor 

fixe de natura obiectelor de inventar și a obiectelor de inventar rezultate în urma inventarierii 

anuale a patrimoniului societății pe anul 2020 si aprobare comisie de scoatere din 

functiune(Hot.nr.16/25.03.2021); 

-aprobare modificare Regulament pentru portul uniformei de serviciu/echipamentului 

tipizat cu însemnele specifice pentru personalul aeroportuar(Hot.nr.17/25.03.2021); 

-avizarea BVC pentru anul 2021 si a modificarilor la acesta(Hot.nr.20/08.04.2021, 

Hot.nr.24/20.04.2021); 

-avizare propunere de modificare Statut al societatii(Hot.nr.21/08.04.2021); 

-aprobarea eșalonărilor la plată a debitelor înregistrare de agenții economici cu care 

Aeroportul are contracte încheiate(Hot.nr.26/27.04.2021); 

-adoptarea formei finale a Raportului privind activitatea de administrare pentru semestrul 

II 2020 în vederea prezentării acestuia către Adunarea Generală a 

Acționarilor(Hot.nr.27/19.05.2021); 

-adoptarea formei finale a Raportului  de evaluare a activitatii directorilor 

societatii(Hot.nr.27/19.05.2021); 

-avizarea situatiilor financiare anuale 2020(Hot.nr.28/19.05.2021); 

-monitorizare Situatie conventii de esalonare la plata(Hot.nr.31/09.06.2021); 

- aprobare modificare Procedurilor privind modul în care sunt determinate cheltuielile care 

intră sub incidența ajutorului de stat de exploatare si de investitii, exceptate de la obligația 

notificării, pentru anii 2021-2023, în baza O.M.T.I.C. nr.2144/15.12.2020(Hot.nr.32/09.06.2021). 

 

 5.PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII 

  

REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI  

 

La 30 iunie 2021 S.N. “Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta” S.A. a  

inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: 

- venituri totale - 19.023,72 mii lei 

- cheltuieli totale - 18.309,32 mii lei 

- rezultatul brut al exercitiului  

- profit -      714,40 mii lei 

- impozit pe profit  -          0,00 mii lei 

- rezultatul net al exercitiului  

- profit -      714,40 mii lei 

 

Situatia  economica–financiara la data de 30.06.2021 comparativ cu BVC :  

 

Executia bugetara  la data de 30.06.2021, se prezinta astfel :       

      

- mii lei - 
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INDICATORI 
Nr 
rd 

BVC 
aproba
t 2021 

BVC 
aprobat 
trim II 
2021 

BVC 
realiz

at 
30.06
.2021 

Diferente 

+/- % 

0 1 2 3 4 5 6 7 = 6-4 
8=6-

5 

9=6/
4*10

0 

10=6/
5*100 

I.     

VENITURI 
TOTALE  
(Rd.1=Rd.2+Rd.9+
Rd.10) 

1 
37.303,

47 
18.884,1

7 
18.91
0,54 

-18.392,93 
26,3

7 
50,6

9 
100,1

4 

  1   
Venituri din 
exploatare, din 
care: 

2 
37.245,

34 
18.854,8

5 
18.90
0,91 

-18.344,43 
46,0

6 
50,7

5 
100,2

4 

    a) 
din productia 
vanduta, din care: 

3 
3.717,3

4 
2.315,05 

2.432
,32 

-1.285,02 
117,
27 

65,4
3 

105,0
7 

    a1) din servicii prestate 4 
2.199,7

3 
1.448,58 

1.849
,47 

-350,26 
400,
89 

84,0
8 

127,6
7 

    a2) 
din redevente si 
chirii 

5 
1.159,3

2 
673,54 

411,3
8 

-747,94 
-

262,
16 

35,4
8 

61,08 

    a3) alte venituri 6 358,29 192,93 
171,4

8 
-186,81 

-
21,4

6 

47,8
6 

88,88 

    b) 
subventii, cf. 
prevederilor legale 
in vigoare 

7 
29.008,

00 
14.154,0

0 
14.15
4,00 

-14.854,00 0,00 
48,7

9 
100,0

0 

    c) 
alte venituri din 
exploatare 

8 
4.520,0

0 
2.385,80 

2.314
,58 

-2.205,42 
-

71,2
2 

51,2
1 

97,02 

  2   Venituri financiare 9 58,13 29,32 9,63 -48,50 
-

19,6
9 

16,5
7 

32,86 

II     

CHELTUIELI 
TOTALE  
(Rd.11=Rd.12+Rd.
23+Rd.24) 

10 
37.303,

47 
18.884,

17 
18.19
6,14 

-
19.107,34 

-
688,03 

48,78 96,36 

  1   
Cheltuieli de 
exploatare, din 
care: 

11 
37.253,

47 
18.859,

17 
18.192,

92 

-
19.060,5

6 

-
666,25 

48,84 96,47 

    A 
 cheltuieli cu bunuri 
si servicii 

12 
7.340,0

7 
3.928,0

8 
2.819,

96 
-4.520,11 

-
1.108,

12 
38,42 71,79 

    B 

cheltuieli cu 
impozite, taxe si 
varsaminte 
asimilate 

13 645,68 260,06 251,45 -394,23 -8,61 38,94 96,69 

    C 
cheltuieli cu 
personalul, din 
care: 

14 
22.153,

77 
11.072,

83 
11.927

,28 

-
10.226,4

9 
854,45 53,84 

107,7
2 

  C1 ch. cu salariile  15 
17.825,

04 
8.912,5

2 
10.126

,83 
-7.698,21 

1.214,
31 

56,81 
113,6

2 
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C2 bonusuri 16 
2.123,2

8 
1.061,6

4 
915,70 -1.207,58 

-
145,94 

43,13 86,25 

C3 
alte cheltuieli  cu 
personalul, din 
care: 

17 491,04 236,67 60,77 -430,27 
-

175,90 
12,38 25,68 

C4 
cheltuieli aferente 
contractului de 
mandat 

18 
1.084,6

9 
534,94 482,34 -602,35 -52,60 44,47 90,17 

C5 

cheltuieli cu 
asigurarile si 
protectia sociala, 
fondurile speciale si 
alte obligatii legale 

19 629,72 327,06 341,64 -288,08 14,58 54,25 
104,4

6 

    D 
alte cheltuieli de 
exploatare 

20 
7.113,9

6 
3.598,2

0 
3.194,

22 
-3.919,74 

-
403,98 

44,90 88,77 

  2   
Cheltuieli 
financiare 

21 50,00 25,00 3,22 -46,78 -21,78 6,44 12,88 

  3   
Cheltuieli 
extraordinare 

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III     
REZULTATUL 
BRUT 
(profit/pierdere) 

23 0,00 0,00 714,40 714,40 714,40 0,00 0,00 

IV     
IMPOZIT PE 
PROFIT 

24 291,85 136,31 0,00 -291,85 
-

136,31 
0,00 0,00 

V     

PROFITUL 
CONTABIL RAMAS 
DUPA 
DEDUCEREA 
IMPOZITULUI PE 
PROFIT, din care: 

25 -291,85 -136,31 714,40 1.006,26 850,72 -244,78 0,00 

VI     Plati restante 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII     Creante restante  27 689,65 960,61 0,00 -689,65 
-

960,61 
0,00 0,00 

                                                                               

STRUCTURA SI GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR 

 

Veniturile totale din activitatea aeroportului realizate la 30.06.2021 sunt in suma de 

18.910,54 mii lei. Gradul de realizare al veniturilor totale pentru primul semestru a anului 2021 

din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe primul semestru este de 100,14% si fata de bugetul 

de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2021 este de 50,69%. 

Veniturile din exploatare realizate la 30.06.2021, in suma de 18.900,91 mii lei, au o pondere 

de 99,95% in total venituri, iar gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 

2021 la 30.06.2021 este de 100,24% si anual de 50,75%. 

Veniturile din exploatare sunt formate din : 

a) venituri din productia vanduta, in suma de 2.432,32 mii lei, cu un grad de realizare fata 

de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat la 30.06.2021de 105,07% si fata de cel anual 

de 65,43%. Din total venituri aferente productiei vandute, gradul de realizare cel mai 

ridicat il au “veniturile din servicii prestate” si “alte venituri”.  



SMC-AE 
Editia 1/Revizia 7 

 

 

9/14 
 De expediat prin poştã    fax  e-mail  

D:\Documente\CA\2021\DE POSTAT PE SITE\Rap.act de adm.Sem I 2021\Rap.asupra act.de adm Sem I 2021.doc 

 
 

 

b) subventia aferenta activitatii de exploatare si inregistrata pe venituri la 30.06.2021 este in 

suma de 14.154,00 mii lei, si are un grad de realizare al bugetului de venituri si cheltuieli 

anual de 48,79% si in cel aprobat la 30.06.2021 de 100,00%. Ponderea subventiei in total 

venituri este de 74,85%, iar in total venituri din exploatare de 74,89%; 

c) alte venituri de exploatare, in suma de 2.314,58 mii lei, cu un grad de realizare fata 

de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat la 30.06.2021 de 97,02% si fata de cel anual de 

51,21%. 

 Diferenta de 9,63 mii lei, cu o pondere in total venituri de 0,05%, o reprezinta  veniturile 

financiare. Gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 2021 la 30.06.2021 

este de 32,86% si anual de 16,57%. 

 

STRUCTURA SI GRADUL DE REALIZARE A CHELTUIELILOR 

 

Cheltuielile totale din activitatea aeroportului realizate la 30.06.2021 sunt in suma de 

18.196,14 mii lei. Gradul de realizare al cheltuielilor pentru primul semestru a anului 2021 din 

bugetul de venituri si cheltuieli aprobat la 30.06.2021 este de 96,36% si fata de bugetul de venituri 

si cheltuieli aprobat pe anul 2021 este de 48,78%. 

Cheltuielile de exploatare au cea mai mare pondere in total cheltuieli in procent de 99.98%, 

diferenta de 0,02% reprezentand-o cheltuielile financiare. 

Cheltuielile de exploatare au un grad de realizare aferent bugetului aprobat pe anul 2021 la 

30.06.2021 de 96,47% si anual de 48,84% si au urmatoarea structura: 

- cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 2.819,96 mii lei: reprezinta 15,50% din total 

cheltuieli de  exploatare, cu un grad de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli 

aprobat la 30.06.2021 de 71,79% si un grad de incadrare in cel anual de 38,42%; 

- cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 251,45 mii lei: reprezinta 1,38% din total 

cheltuieli de  exploatare, cu un grad de incadrare in bugetul de venituri si cheltuieli 

aprobat la 30.06.2021 de 96,69% si in cel anual de 38,94%; 

- cheltuieli cu personalul in suma de 11.927,28 mii lei : reprezinta  65,56% din total 

cheltuieli de exploatare cu un grad de realizare de 107,72% in bugetul de venituri si 

cheltuieli aprobat la 30.06.2021 si un grad de incadrare in cel anual  de 53,84%; 

- alte cheltuieli de exploatare in suma de 3.194,22 mii lei : reprezinta 17,56% din total 

cheltuieli de exploatare cu un grad de realizare in bugetului de venituri si cheltuieli 

aprobat la 30.06.2021 de 104,46%, si un grad de incadrare in cel anual de 44,90%.   
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In structura, cheltuielile realizate la 30.06.2021 se prezinta astfel: 
 - mii lei - 

INDICATORI 
Realizat la 
30.06.2021 

CHELTUIELI TOTALE   18.196,14 

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18.192,92 

  A1 Cheltuieli privind stocurile: 1.404,74 

   -  cheltuieli cu materialele consumabile 500,61 

   -  cheltuieli cu combustibilii 206,26 

   -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 120,39 

   -  cheltuieli privind energia si apa 577,49 

  A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti: 393,49 

   -  cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 152,07 

   -  prime de asigurare 241,41 

  A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti: 1.021,74 

   -  
cheltuieli privind comisioanele si onorariul - cheltuieli 
notariale 

4,73 

   -  cheltuieli de protocol 11,11 

   -  cheltuieli de reclama si publicitate 1,13 

   -  cheltuieli de deplasare 27,52 

   -  cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 56,09 

   -  cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 16,70 

   -  alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 217,31 

   -  cheltuieli de asigurare si paza 178,87 

   -  cheltuieli cu pregatirea profesionala 32,35 

   -  alte cheltuieli 687,16 

INDICATORI 
Realizat la 
30.06.2021 

  B  Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  251,45 

  C. Cheltuieli cu personalul 11.927,28 

   -  Cheltuieli de natura salariala  11.042,53 

   -  Alte cheltuieli cu personalul 60,77 

   -  Cheltuieli aferente contractului de mandat  482,34 

   -  Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 341,64 

  D. Alte cheltuieli de exploatare: 3.194,22 

   -  cheltuieli cu majorari si penalitati 0,50 

   -  alte cheltuieli 16,46 

   -  ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 3.277,21 

   -  
ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si 
provizioane  

-99,95 

   -  venituri din provizioane  99,95 

2   Cheltuieli financiare  3,22 
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A1. Cheltuieli privind stocurile: 

 

Cheltuielile cu materialele consumabile cuprind achizitii necesare desfaturarii activitatii de 

exploatare si realizarii prestatiilor in conditii de siguranta si securitate precum si materialele 

necesare aplicarii masurilor impotriva COVID-19, cum ar fi: 

- piese de schimb si materiale auto; 

- materiale electrice si igienico-sanitare; 

- materiale pentru curatenie; 

- materiale birotica, imprimate tipizate, tonnere; 

- agent de degivrare; 

- materiale de intretinere infrastructura, comunicatii si PSI; 

- materiale de protectia muncii; 

- materiale de protectie civila si pentru securitate, etc.; 

 

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar cuprind, pe langa 

echipamentele de lucru si de protectie individuala necesare personalului pentru desfaturarea 

activitatii si mobilier necesar utilarii spatiilor de lucru. 

 

 A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, alte cheltuieli cu serviciile executate de 

terti, cuprind, in principal: 

- lucrari de revizii si mentenanta a aparatelor de securitate si siguranta aeroportuara, 

respectiv: contract de service pentru aparatele RX de control si securitate, contract de 

service pentru porti detectoare de metale, contract de service pentru aparate control de 

securitate tip EDS, contract de service aparate control de securitate tip E 3500; 

- lucrari de revizii si mentenanta pentru autospecialele si utilajele aeroportuare de handling 

din dotare; 

- lucrari de revizii si mentenanta pentru autospecialele SPSU; 

- revizie centrala alarma documente clasifificate; 

- verificari echipamente ISCIR; 

- servicii de salubrizare si colectare deseuri; 

- servicii de dezinfectie si deratizare, suplimentate de necesitatea aplicarii masurilor 

impotriva COVID-19; 

- etc. 

Subventia primita la 30.06.2021, conform prevederilor OMTI 2144/2020, de la bugetul 

de stat, privind acordarea unui ajutor de exploatare: 14.154 mii lei pentru primul semestru 

al anului 2021. 

1. Conform prevederilor art. 4 din O.M.T.I.C. nr. 2144 din 15.12.2020 privind privind 

acordarea unui ajutor de exploatare si a unui ajutor de investitii, exceptat de la obligatia notificarii, 

Societatii Nationale „Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta” – S.A., pentru 

anii 2021-2023, ajutorul de exploatare este menit sa acopere pierderile din exploatare ale 

aeroportului, constand in diferenta dintre veniturile aeroportului si costurile de exploatare 

suportate de aeroport. 
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Analiza executiei bugetare la 30.06.2021 privind subventia de exploatare:   - mii lei 

- 

Nr 

crt 
Domeniu de activitate  

Subventie anuala 

aprobata prin 

OMT 2144/2020 

Subventie 

repartizata 

an 2021 

Subventie 

consumata 

la 

30.06.2021 

Grad de 

utilizare  

( % ) 

0 1 2 3 4 
5 

=(4/3)*100 

1 
Subventie de exploatare 

aferente cifrei de afaceri 
32.231,00 29.008,00 14.154,00 48,79% 

 

 

I. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 30.06.2021 

 

La sfarsitul semestrului I al anului 2021, Aeroportul International Mihail Kogalniceanu 

Constanta, inregistreaza urmatoarele creante si datorii comerciale: 

 

1. CREANTELE COMERCIALE  la 30.06.2021 sunt in suma de 1.693,93 mii lei, si sunt 

formate din: 

 Clientii neincasati  din activitatea proprie sunt in suma de 1.463,45 mii lei, din care: 

- clienti interni  :         984,29 mii lei 

- clienti externi :         479,16 mii lei 

 Clientii in litigiu in suma de 230,48 mii lei; 

Calcul subventiei la 30.06.2021 conform Ordinului 2144 / 2020 : 
 

mii lei 

    Venit aj 

expl 
Venituri totale - 1.832,80 

Ch.aj expl Cheltuieli  - 14.643,08 

Cota aj expl Cota parte din cheltuieli generale  - 
Calculata 

lunar 

Ch.totale  Total cheltuieli  aj expl - 14.643,08 

    CALCUL COMPENSATIEI la 30.06.2021: 
  

(Vaj expl  + Profit din activitatea curenta ) - Ch.totale aj expl  

= 
  -13.439,60 

SUBVENTIA PRIMITA: 
 

14.154,00 

SUBVENTIE – diferenta disponibila            714,40 
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La 30.06.2021 societatea inregistreaza creante restante in suma de 655,83 mii lei, dupa cum 

urmeaza: 

 Clienti restanti in suma de 425,35 mii lei, grupati pe transe de vechime astfel: 

-  peste  90 zile:             167,78 mii lei 

-  peste  60 zile:                 4,21 mii lei 

-  peste  30 zile             115,42 mii lei 

-  sub 30 de zile:            137,94 mii lei 

 Clientii in litigiu in suma de 230,48 mii lei 

Principalii 4 clienti restanti sunt, dupa cum urmeaza: 

DENUMIRE Sold total 

Sold restant 
Sold in 

termen Intre 1-30 

de zile 

Intre 31-60 

de zile 

Intre 61-90 

de zile 

Peste 90 

de zile 

BLUE WINGS S.R.L. 122.856,87 15.038,65 15.038,65 424,63 2.123,02 90.231,92 

ANSAMBLE 

INFLIGHT SRL 
68.800,64 12.572,91 6.021,01 0,00 0,00 50.206,72 

VEGA OFFSHORE 

S.R.L. 
548.315,97 94.386,30 83.426,83 0,00 0,00 370.502,84 

WIZZ AIR 

HUNGARY LTD 
176.794,37 162,14 0,00 260,57 103.596,08 72.775,58 

TOTAL 916.767,85 122.160,00 104.486,49 685,20 105.719,10 583.717,06 

2.  DATORIILE principale ale societatii la 30.06.2021 sunt in suma de 2.736,09 mii lei si sunt 

formate din: 

 Furnizorii din activitatea proprie sunt in suma de  548,93 mii lei.  

Societatea nu inregistreaza furnizori restanti la 30.06.2021. 

 Alte imprumuturi si datorii asimilate : 299,76 mii lei; 

 Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate: 718,31 mii lei; 

 Datorii de personal neridicate in suma de 3,98 mii lei,  

 Datoriile cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat: in suma de 816,11 mii lei; 

 Datorii la bugetul local: in sump de 246,52 mii lei; 

 Alte datorii: in suma de 102,48 mii lei. 
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6.RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE ALE SOCIETĂȚII 

 

Contabilitatea este organizată şi condusă conform Legii Contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, Societatea aplicând Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Operaţiunile financiar-contabile au fost consemnate şi înregistrate în contabilitate în mod 

cronologic şi sistematic în documente justificative şi în registrele de contabilitate prevăzute de 

Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul M.F. 

nr. 2861/2009. 

 Raportarile contabile la data de 30.06.2021 au fost întocmite pe baza documentelor 

contabile în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu prevederile 

O.M.F.P.nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare consolidate. 

 La baza întocmirii raportarilor contabile au stat datele din balanța de verificare a conturilor 

sintetice, încheiată la data de 30.06.2021, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor 

analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor financiar contabile aferente perioadei 

de raportare. 

 Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și 

realizării indicatorilor economico-financiari raportați, o poartă directorul general al societății și 

conducătorul compartimentului financiar-contabil(directorul economic). 

   

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

al 

S.N.”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” S.A. 

 

 

FLOREA ADRIAN – RĂZVAN   ____________________________ 

 

ROMANI TONY-AVRAMESCU-GRUIA  ____________________________ 

 

ARTAGEA BOGDAN – IONUȚ   ____________________________ 

 

ACATRINEI HORIA – MIHAIL   ____________________________ 

 

MONEA GABRIEL     ____________________________ 

 

POPOACĂ DANIEL    ____________________________ 

 

COJOCARU DOINA-TEODORA   ____________________________ 
 


