
 
 

      ROMÂNIA                                                         PROIECT 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                              

 
  

HOTĂRÂREA NR. 
din 29 aprilie 2010 

privind aprobarea obiectivelor şi  criteriilor de performanţă pe anul 2010, 
pentru directorii SC „ Parc Industrial Mureş” SA şi R.A „ Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş” 

          Consiliul Judeţean Mureş, 
          Având in vedere Expunerea de motive nr.5924/26.IV.2010, a Direcţiei  Economice,  
          În conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) şi  3 din O.U.G. nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,  
          In temeiul prevederilor art.91alin.(1), lit. d) şi 97 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locală, republicată, 

                                              h o t ă r ă ş t e : 

 
          Art.1(1) Se aprobă obiectivele şi  criteriile de performanţă  pe anul 2010, pentru  directorul 
SC „ Parc Industrial Mureş” SA, conform anexei nr.1. 

         (2) Se mandatează d-na Maria Şerban, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A, să voteze 
obiectivele şi criteriile de performanţă aprobate în condiţiile alin.(1), şi să stabilească în sarcina 
Consiliului de Administraţie obligaţia încheierii unui act adiţional la contractul de mandat 
reglementat de OUG nr.79/2008, având la bază aceste obiective şi criterii de performanţă , în 
termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii A.G.A. 

Art.2 (1) Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2010, pentru directorul 
R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, conform anexei nr.2. 

          (2) Consiliul de Administraţie al R.A.” Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” va 
încheia cu directorul general al regiei, un act adiţional la contractul de mandat  reglementat de 
OUG nr.79/2008, având la bază obiectivele şi criteriile de performanţă aprobate în condiţiile 
alin.(1), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 

Art.3 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice  a Consiliului Judeţean, d-nei 
Maria Şerban,  Consiliilor de administraţie şi directorilor celor doi operatori economici, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

    PREŞEDINTE 
 
Lokodi Edita Emöke                                       

  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                                                              SECRETAR  
 
          Paul Cosma  
         



ANEXA NR.1 
la Hotărârea Consiliului                   
Judeţean nr.____/2010 

 
 
 

OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ 
PENTRU DIRECTORUL S.C.”PARC INDUSTRIAL MUREŞ”SA 

PE ANUL 2010 
 
 
 

1. OBIECTIVE 
 

 - plata la scadenţă a obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe) 
         -  achiziţionare teren pentru extinderea Parcului Industrial Mureş, Platforma 
Ungheni-Vidrasău 

- realizarea investiţiilor privind îmbunătăţirea utilităţilor în interiorul Parcului  
    Industrial 
                      - extensie staţie de pompare şi epurare ape menajere;  
    - realizare iluminat public în interiorul parcului; 
                      - reparaţii la clădirea administrativă şi clădirile tehnice; 
     - dispecerizare instalaţii aferente Parcului Industrial; 

- administrarea Incubatorului de Afaceri din cadrul Parcului Industrial Mureş-
Ungheni(încheierea contractului de administrare, realizarea şi desfăşurarea 
preincubării, selectarea şi incubarea a 20 de firme în cadrul Incubatorului de 
Afaceri 

 
 

2. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

  indicatorului 

 
 
Mod de calcul 

 
UM 

Nivel de 
realizat 

(cumulat de la 
01.01.2010) 

Coeficient 
de ponderare 

1. Cifra de afaceri Grafic lunar mii lei min.2100 0,3 
2 Lichiditatea globală Active circulante 

Datorii curente 
indice min.2 0,1 

3. Datorii restante  zile  
Max 60 

 
0,2 

4. Cheltuieli la 1000 lei 
venituri 

Cheltuieli totale x 1000 
Venituri totale 

lei Max.850 0,2 

5 Productivitatea muncii Cifra de afaceri 
   Nr. personal 

Mii 
lei/sala

riat 

180 0,2 

 Coeficient global de 
îndeplinire a criteriilor 

   1,0 

 
 
 
 
 



 
 
          ANEXA NR.2 

la Hotărârea Consiliului               
Judeţean nr.____/2010 

 
 

OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ 
PENTRU DIRECTORUL R.A „ Aeroportul Transilvania- Tîrgu Mureş” 

 
1. OBIECTIVE 
 

- Menţinerea în  funcţionalitate  operativă a Aeroportului 
- Continuarea şi finalizarea investiţiilor de modernizare infrastructură şi a 

suprafeţelor de mişcare 
- Diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor aeroportuare 
- Definitivarea fluxurilor şi a echipamentelor de securitat în conformitate 

cu normele aeroportuare UE 
- Identificarea şi atragerea de fonduri externe necesare dezvoltării 

infrastructurii aeroportuare; 
- Plata la scadenţă a serviciului datoriei; 
- Promovarea potenţialului regional şi a serviciilor aeroportuare pentru 

atragerea de operatori aerieni şi pasageri; 
 

2. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 
 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

  indicatorului 

 
 
Mod de calcul 

 
UM 

Nivel de realizat 
(cumulat de la 
01.01.2010) 

Coefici
ent de 
ponder

are 
1. Venituri proprii Grafic lunar Mii lei Min.2122* 0,1 
2. Perioada de recuperare a 

creanţelor 
Creanţe totale x nr. zile 
 Cifra de afaceri 

zile max.30 zile 
intern şi 

max.60 zile 
extern 

 
0,1 

3. Perioada de rambursare a 
datoriilor 

Datorii totale x nr. zile 
 Cifra de afaceri 

zile max.30 zile 0,1 

4. Ponderea cheltuieli cu 
personalul în costuri 

Ch. cu pers x 100 
Costuri totale 

% max.46* 0,1 

5 Productivitatea muncii W Venituri proprii 
Nr.personal 

Mii 
lei/pers 

Min.26,0 0,1 

6. Zile de inoperabilitate 
aeroportuară din motive 
tehnice imputabile regiei 

 zile 0 0,2 

7 Grad de autofinanţare Venituri proprii x 100 
Cheltuieli totale 

% min.31,5* 0,1 

8 Realizarea Programului 
de investiţii şi reparaţii 

Grafic lunar pe 
obiective 

Mii lei I=3948,0 
 R= 931,0 

0,2 

 TOTAL    1,0 
 
* În funcţie de nivelul aprobat în BVC 



                                                  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.5924/26.IV.2010 
          
 
     EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea obiectivelor şi  criteriilor de performanţă 
pe anul 2010, pentru directorii S.C.„ Parc Industrial Mureş” S.A.  

şi R.A.” Aeroportul Transilvania –Tîrgu Mureş” S.A. 
 
 

SC „ Parc Industrial Mureş” SA, societate cu acţionar majoritar Consiliul Judeţean şi 
Regia Autonomă „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” sunt operatori economici aflaţi sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

 În conformitate cu prevederile art.2 din  OUG nr.79/2008  privind măsuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici , pentru directorii agenţilor 
economici nominalizaţi mai sus s-au încheiat contracte de mandat în condiţiile Legii 
nr.31/1990, contracte care au luat locul contractelor de performanţă anterioare.  

         În sensul prevederilor art. 2 din Ordonanţă, Consiliului Judeţean îi revine sarcina să 
aprobe  obiectivele şi criteriile de performanţă ce urmează a fi îndeplinite anual, în cadrul 
contractului. 

 În aceste condiţii, ţinând cont de  obiectivele şi criteriile de performanţă ale 
directorului SC „ Parc Industrial Mureş” SA şi  R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureş”pentru anul 2009, modul de realizare a acestora, propunerile Consiliilor de 
administraţie ale celor doi agenţi economici, precum şi precizările OUG nr.79/2008, se 
propun condiţiile de performanţă pentru anul 2010. 

1. S.C. „PARC INDUSTRIAL MUREŞ” S.A. 

Societatea s-a  înfiinţat în aprilie 2003 , şi a înregistrat în anul 2006 primele venituri, în 
valoare de 44,13 mii lei. În anii 2007 şi 2008, activitatea Parcului a crescut, înregistrându-
se o cifră de afaceri de  799,40 mii lei în 2007 şi 1874 mii lei în 2008, ca urmare a creşterii 
suprafeţelor concesionate. De asemenea, la sfârşitul anului 2009, cifra de afaceri a crescut 
la 2933 mii lei. 

Astfel, directorul societăţii a îndeplinit   obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite 
prin HCJ nr.70/25.06.2009,pentru anul 2009, după cum urmează: 

Realizarea obiectivelor 

Conducerea societăţii a raportat  următoarele: 

 

         1. plata la scadenţă a obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe)  



Toate obligatiile fiscale au fost platite inainte sau la termenul de scadenta ale 
acestora 

 
2. realizarea investiţiilor privind îmbunătăţirea utilităţilor în interiorul Parcului  

    Industrial: 
2.1 extensie reţea electrică de medie tensiune;  

Extensia la reţeaua de medie tensiune  a fost preluată si realizată în parte de către 
S.C. SPRINT INVESTMENT SRL, companie care isi desfasoară activitatea in 
perimetrul Parcului Industrial, preluând şi investiţia aferentă de peste 300.000 de 
Euro in punctul de conexiune si reţea interioară de M.T. in Parcul Industrial. 
Investitia s-a finalizat si s-a pus in functiune in toamna anului 2009. 

2.2 extensie staţie de pompare şi epurare ape menajere 
  S-a realizat un cămin de măcinare si preluare ape menajere, respectiv extensia 

reţelei de canalizare menajeră aferentă acestui cămin, unde se preiau apele 
menajere de pe partea vestică a platformei Parcului Industrial (de la canalul clopot 
către partea din Sînpaul) valoarea acestei lucrări fiind de cca 27.000 lei. 

2.3 reparaţii la clădirea administrativă şi clădirile tehnice  
S-au realizat lucrările de reparatii la clădirea administrativă prin anvelopare tencuiala 

si zugrăveli in exterior al întregii clădiri, reparaţii de refacere a hidroizolaţiei la 
peretele cortină de pe faţada vestică a clădirii, respectiv reparaţii interioare la 
birourile 16 si 35 prin reparatiii înlocuiri plăci rigips, si zugrăveli, valoarea lucrării 
de reparaţii fiind de 39.000 lei. 

2.4 realizare iluminat public în interiorul parcului; 
2.5  dispecerizare instalaţii aferente Parcului Industrial; 
    Iluminatul public in incinta Parcului Industrial nu s-a realizat in anul 2009, având 

in vedere că realizarea acestei reţele este in strânsă legătură cu dezvoltarea reţelei 
de M.T. in interiorul parcului. Dezvoltarea reţelei de M.T. s-a realizat in toamna 
anului 2009, urmând ca reţeaua de iluminat public şi dispecerizare instalaţii in 
perimetrul parcului să se realizeze în cursul anului 2010. 

2.6 asigurarea unor servicii conexe concesionarilor Parcului Industrial (transport, 
alimentaţie publică, servicii bancare etc.) 

 
Pentru anul 2010 , Consiliul de administraţie propune în plus  două obiective noi şi 

anume  
- Achiziţionare teren pentru extinderea Parcului Industrial Mureş, Platforma 

Ungheni-Vidrasău şi 
- Administrarea Incubatorului de Afaceri din cadrul Parcului Industrial Mureş-

Ungheni(încheierea contractului de administrare, realizarea şi desfăşurarea 
preincubării, selectarea şi incubarea a 20 de firme din cadrul Incubatorului 
de Afaceri) 

 

În ceea ce priveşte criteriile de performanţă situaţia realizărilor  pe anul 2009 şi 
propunerile Consiliului de administraţie  pe anul 2010 se prezintă conform tabelului de mai 
jos: 

 



 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

  indicatorului 

 
 
Mod de calcul 

 
UM 

 
Nivel de 
realizat 
2009 

cf.HCJ 
70/2009 

 
Realizat 

2009 

Coeficient 
de 

ponderare 

Nivel  de realizat 
(cumulat de la 
01.01.2010) 

Coeficient 
de ponderare 

1. Cifra de afaceri Grafic lunar mii lei min.1900 2.933 0,3 min.2100 0,3 
2. Lichiditatea globală  

Active circulante 
Datorii curente 

 
       

 
indice 

min.2 14,84 0,1 min.2  
0,1 

3. Datorii restante  
 
     

 
zile 

max.60 0 0,2 max.60 0,2 
 

4. Cheltuieli la 1000 lei 
venituri 

Cheltuieli totalex1000  
Venituri totale 

lei 
 

max.800 690 0,2 max.850  
0,2 

5 Productivitatea 
muncii 

 
Cifra de afaceri 
Nr.personal 
 

Mii 
lei/salariat 

min.158,3 225,6 0,2 min.180 0,2 

 Coeficient global de 
îndeplinire a 
criteriilor  

    1,0  1,0 

 

 



 

 

 

În ceea ce priveşte rezultatele,conform bilanţului, faţă de veniturile totale de 
3.339,95mii lei şi cheltuielile totale de 2.305,05 mii lei , s-a înregistrat  un profit brut de 
1034,89  mii lei , în timp ce prin scăderea impozitului, profitul net este în sumă de 876,49 
mii lei,  propus a fi reinvestit în achiziţie de teren pentru extinderea societăţii. 

Atât obiectivele cât şi criteriile de performanţă pentru anul 2010 propuse de 
Consiliul de Administraţie pentru directorul general al societăţii, se regăsesc în Anexa nr.1 
la prezentul proiect de hotărâre. 

 2.R.A. „ AEROPORTUL „ TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ” 

Modul de îndeplinire a criteriilor de performanţă pentru directorul regiei şi propunerile 
pentru anul 2010, atât ale Consiliului de administraţie cât şi ale Consiliului Judeţean , sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 

 



 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea 
indicatorului 

 
 
Mod de 
calcul 

 
UM 

Program 2009 
 cf.HCJ 

nr.70/2009 

Realizat 2009 % 
de 

ponde
rare 

Nivel de 
realizat 

(cumulat de 
la 

01.01.2010) 
Propunere 

CA 

Coef
. 

de 
pond
erare  

Propunere 
CJM 

Coef.de 
ponderare 

1. Venituri 
proprii 

Grafic 
lunar 

Mii lei min.2500*  2.312,1 lei d.c. 
448,0 lei tarif 

securitate 
pt.investiţii 
neutilizat 

0,1 2650 0,1 Min.2570,4* 
d.c 448,0 lei 

tariful de 
securitate 
reportat 

pt.investiţii 

0,1 

2. Perioada de 
recuperare a 
creanţelor 

Creanţe 
totale x 
nr.zile 

 Cifra de 
afaceri 

zile Max 30 zile 
intern şi 

max.60 zile 
extern 

28 intern 
49 extern 

0,1 max.30 zile 
intern şi 

max.60 zile  
extern 

0,2 max.30 zile 
intern şi 

max. 60 zile 
extern 

0,1 

3. Perioada de 
rambursare a 
datoriilor 

Datorii 
totale x 
nr.zile 

Cifra de 
afaceri 

zile max 30 zile 15,71 0,1 max.30 zile 0,1 Max.30 zile 0,1 

4. Ponderea 
chelt. cu 
personalul în 
costuri 

Chelt. cu 
pers x 
100 
Costuri 
totale 

% Max. 44 43,3 0,1 max.44* 0,1 Max.46* 0,1 

5 Productivitat
ea muncii W 

Venituri 
proprii 
Nr.perso
nal 

mii lei/ 
pers. 

 min.30,49 22,7 0,2 - - Min.26,0        0,1 

6. Zile de 
inoperabilitat
e 
aeroportuară 

 zile 0 0 0,1 0 0,2 0 0,2 



din motive 
tehnice 
imputabile 
regiei 

7. Grad de 
autofinanţare 

Venituri 
proprii x 
100 
Cheltuiel
i totale 

% Min.35* 28,5 0,1 min.39 0,1 Min.31,5 0,1 

8. Realizarea 
Programului 
de investiţii 
şi reparaţii 

Grafic 
lunar pe 
obiective 

Mii lei I=12.919.410 
 R=1.045.000  

 

I= 10.894,2 
R= 1021,73 

0,2 Valori din 
BVC 

0,2 I=3948,0 
R=931,0 

      0,2 

 TOTAL       1,0  1,0 

    * în funcţie de nivelul aprobat în BVC



 

În conformitate cu datele prezentate în tabel, veniturile proprii pentru activitatea 
curentă au fost realizate în proporţie de 74,6%, indicatorul fiind influenţat de anularea unor 
curse ale operatorilor, din motive comerciale, pe fondul crizei economice actuale. 

Nerealizările veniturilor proprii influenţează în mod direct indicatorii „productivitatea 
muncii” şi „gradul de autofinanţare”, care au scăzut în mod proporţional. 

Pentru anul 2010 se propune menţinerea criteriilor de performanţă din anul 2oo9, cu 
niveluri de realizat , corelate cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. 

Obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2010 pentru directorul R.A „ Aeroportul 
Transilvania-Tîrgu Mureş” se regăsesc în Anexa nr.2 la proiectul de hotărâre. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre 
alăturat. 

  

 
   
   DIRECTOR ,                                               VICEPREŞEDINTE, 
   Bartha Iosif                                                     Szabo Árpád   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Monica Dohotariu 
             Silvia Moldovan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


