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Nr. ieşire 5751 / data: 27/04/2020

Buletin informativ
2020
I. INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
I.1 CADRUL LEGAL
Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la S.N.
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. (S.N. A.I.M.K.C. S.A.), în
condiţiile Legii 544 / 2001.
S.N. A.I.M.K.C. S.A. este obligată să asigure persoanelor, la cererea acestora,
informaţiile de interes public solicitate.
Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente :
autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea
informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea
informaţiei de interes public
numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită
primirea răspunsului. Raspunsul la solicitarea primita va fi transmis solicitantului conform art. 7
Legea 544 / 2001.
În situaţia în care o persoană se consideră vătămată de S.N. A.I.M.K.C. S.A. în privinţa
dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, contestarea se va realiza în
conformitate cu prevederile stipulate la art. 21-22, capitolul III, SANCŢIUNI, din Legea 544 /
2001.
I.2 LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE PUSE LA DISPOZIŢIA PUBLICULUI
DE CĂTRE
S.N. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA S.A
- Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
(H.G. nr. 523 / 1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a ’’ Aeroportul Internaţional Mihail
Kogălniceanu Constanţa’’ S.A., H.G. nr. 123 / 2006 pentru modificarea H.G. 523 / 1998 privind
înfiinţarea Societăţii Naţionale ’’Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa ’’
S.A., H.G. nr. 1096 / 2008 pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea
aeroporturilor de interes naţional, Ord. 316 / 2011 privind aprobarea certificării ca aeroport
internaţional a Aeroportului Mihail Kogălniceanu – Constanţa, Ord. 379 / 2018 privind
acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale
"Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pentru anii 2018-2020 și
Ord. 1110/2018 privind acordarea unui ajutor de investiţii, exceptat de la obligaţia notificării,
Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., pentru
anii 2018-2020.
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Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresă
de e-mail, pagină de internet )
Programul de funcţionare
Conducerea instituţiei publice
Programul de audiențe al conducerii instituției
Coordonate de contact ale instituției
Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor
Declarațiile de avere și declarațiile de interese pentru persoanele din cadrul instituției (cf.
legislației în vigoare)
Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul instituției precum și condițiile de participare și cerințele specifice
Structura responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice
Informațiile publicate pe site-ul instituției
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
Programe şi strategii proprii
Materiale informative postate de instituție
Acte normative în domeniul de activitate al instituției
Comunicate de presă
Informaţii privind mediul
Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se
consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de instituție.
Se consideră documente produse și/sau gestionate aparținând Aeroportului Internațional Mihail
Kogălniceanu Constanța toate tipurile de documente prevazute în Nomenclatorul arhivistic al
instituției. Lista documentelor produse și/sau gestionate de A.I.M.KC. este disponibilă în cadrul
Sistemului de Management al Calitații, implementat de către instituție.
II. DATE GENERALE
II.1. ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA
Societatea Naţională ’’ Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa ’’ S.A,
este persoană juridică de naţionalitate romană, organizată ca societate pe acţiuni, cu sediul în
comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa, în conformitate
cu prevederile H.G. 523 / 1998 actualizată.
În conformitate cu prevederile H.G. 523 / 1998, dobândeşte statutul de societate
naţională prin reorganizarea Regiei Autonome ’’ Aeroportul Internaţional Constanţa - Mihail
Kogălniceanu ’’ ( art. 1).
În prezent denumirea societăţii este: Societatea Naţională ’’ Aeroportul Internaţional
Mihail Kogălniceanu - Constanta” S.A., conform prevederilor H.G. 123 / 2006.
Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A
are ca scop efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare
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şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea
asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional
şi/ sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi
poştă, precum şi servicii de interes public naţional. (Statul Societăţii Naţionale Aeroportul
Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A., Anexa nr. IV la H.G. 1096 / 2008).
În conformitate cu prevederile Ord. 316 / 2011 al Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. îndeplineşte
condiţiile de certificare ca aeroport internaţional.
În contextul politicilor de securitate regională și luând în considerare importanţa
strategică a infrastructurii aeroportuare aflată în administrarea Societăţii Naţionale „Aeroportul
Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S A, se aprobă prin Ord. 379 / 2018 un ajutor
de exploatare și prin Ord. 1110/2018 un ajutor de investiţii Societăţii Naţionale ”Aeroportul
Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A, ajutoare exceptate de la obligaţia
notificării, pentru anii 2018-2020.
II.2 COORDONATE DE CONTACT
Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa” S.A.
Str. Tudor Vladimirescu nr. 4
Comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
Cod poştal - 907195, România
Telefon : Secretariat 0241.255.100 (int. 101)
Fax : 0241.508.022
E-mail : aeroport@mk-airport.ro
Web-site : www.mk-airport.ro
AFS : LRCKRAYD
SITA : CNDAPXH
Cod OACI : LRCK
Cod IATA : CND
II.3 PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa este operaţional 24 h / 24 h.
Administraţie aeroport: Luni - Joi: orele 07.30 - 16.00 , Vineri: 07.30 - 13.30 .
Programul de audiențe al Directorului General (cu înscriere prealabilă la Secretariat)
Joi: 10:00 - 12:00
Tel: 0241.255.100 (int.101)
Fax: 0241.508.022
Email: aeroport@mk-airport.ro
II.4 CONDUCEREA COMPANIEI
Adunarea Generală a Acţionarilor :
Ionescu Mihail Victor
Clim Mihaela
Petcu Ramona Zena
Meteş Adrian Calin

- Reprezentant Ministerul Transporturilor
- Reprezentant Ministerul Transporturilor
- Reprezentant Consiliul Judeţean Constanţa
- Reprezentant S.C. "Fondul Proprietatea" S.A.
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Consiliul de Administraţie :
Matichescu Mirela Florența
Artagea Bogdan Ionuț
Horia Mihail Acatrinei
Florea Adrian Răzvan
Cantaragiu Secil Givan
Vasilescu Constantina
Capățână Livia Elena

- Președinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

Conducerea companiei :
Director General
Director Operaţional
Director Economic
Director Tehnic
Director Dezvoltare
Director resurse umane și juridic

- Artagea Bogdan Ionuţ
- Şuta Nicuşor
- Acatrinei Horia Mihail
- Zamani Gheorghe
- Moldoveanu Anca
- Șargu Irina Petronela

II.5 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR
Structura organizatorică a S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa
S.A se poate consulta pe site-ul aeroportului sau la cerere, pe suport de hârtie sau electronic.
Detalii despre atribuţiile structurilor din conducere sunt prezentate în H.G. 523/1998 actualizată
iar referitoare la atribuţiile compartimentelor din cadrul S.N. Aeroportul Internaţional Mihail
Kogălniceanu - Constanţa S.A., sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie sau electronic.
II.6 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ RESPONSABILĂ CU DIFUZAREA
INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC
Serviciul Reglementări Aeronautice, Asigurarea Calităţii şi Relaţii Publice
Specialist în Relaţii Publice: Elena Catalina Vîță
Telefon : 0241.255.100 (int. 148), 0733.730.940
Fax : 0241.508.022
E-mail : informatii_publice@mk-airport.ro
II.7 SURSE FINANCIARE, BUGET, BILANŢUL CONTABIL
Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu” Constanţa S.A.
este o societate comercială pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează şi
funcţionează pe bază de gestiune economică, fiind constituită astfel: 60% Statul Român prin
Ministerul Transporturilor, 20% Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa şi 20%
“Fondul Proprietatea” S.A. (H.G. 1096 / 2008, Art.4, Anexa nr. IV, Art.8)
Sursele de finanţare se asigură din venituri proprii, sume alocate de la bugetul de stat,
credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea
regulamentelor comunitare privind concurenţa, fonduri externe nerambursabile, acordate în
condiţiile legii, precum şi forme legale de participare a capitalului privat şi alte surse legal
constituite. (H.G. 1096 / 2008, Art.4).
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Sursele provenite din tariful de securitate, constituite în conformitate cu prevederile
legale specifice, pot rămâne în soldul de disponibilităţi băneşti la sfârşitul anului, urmând să fie
utilizate cu aceeaşi destinaţie în anul următor.(H.G. 1096 / 2008, Anexa nr. IV, Art. 22, alin.2)
Societatea are obligaţia de a organiza şi de a conduce contabilitatea proprie, în condiţiile
legii. Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau
altei persoane care are obligaţia gestionarii unităţii respective. Organizarea şi conducerea
contabilităţii se efectuează în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82 / 1991, republicată, şi ale
reglementărilor contabile aplicabile. Societatea întocmeşte situaţiile financiare anuale,
repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor şi
dispoziţiilor legale în vigoare. Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale
a acţionarilor, fiind însoţite de raportul consiliului de administraţie, de raportul auditorului
statuar sau de raportul cenzorilor, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a
acţionarilor, aceste situaţii financiare anuale, însoţite de procesul verbal al şedinţei adunării
generale a acţionarilor, sunt publicate în format electronic pe site-ul www.e-guvernare.ro. (H.G.
1096 / 2008, Anexa nr. IV)
II.8 PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII
În anul 2019 au fost realizate următoarele obiective de investiții:
Obiective de investitii noi:
Amenajare bandă pistă și R.E.S.A. (proiect multianual).
Dotări independente:
Bariere acces auto;
Autoturism (prin Program RABLA) ;
Telefon mobil;
Fișet metalic antifoc;
Container modular;
Aspirator profesional;
Aspirator avion.
Proiectare, studii de fezabilitate, studii, expertize:
Studiu de fezabilitate Supraveghere video control acces;
Studiu de teren și obstacolare.
Alte cheltuieli de investiții:
Upgrade program contabilitate;
Masurători profile transversale și longitudinale la PDA 18-36.
Expertiză, proiectare, asistență tehnică, probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și
de execuție privind reparațiile capitale, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea
avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:
Expertiza+F.U.(DALI+Pth+DE) Upgrade balizaj luminos la PDA dir.36 (proiect
multianual);
Expertiza+DALI în vederea modernizării sistemului de iluminat al terminalului de
pasageri;
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Modernizare și reabilitare sistem electroenergetic (proiect multianual).

Proiecte de viitor în scopul dezvoltării aeroportului 2020 - 2021
Obiective de investitii în continuare:
Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.
Dotari independente:
Cântar electronic tip platformă cu rampă;
Schelă aluminiu;
Container vestiar;
Electropompă apă potabilă stație hidrofor;
Mașina spart pardoseli;
Aparat foto cu accesorii;
Imprimantă multifuncțională;
Arma de vânătoare cu destinație utilitară;
Firme luminoase;
Filtru dedurizare apa;
Caseta luminoasă follow-me;
Tun sperietoare;
Înregistrator conversații de radiocomunicatii sol-sol;
Stație E/R aeronautică;
Caști convorbire cu aeronava;
Ghișeu bagaje pierdute, ticketing;
Remorcă tractabilă cu rampa încărcare;
Sisteme all-in-one afișare;
Unități centrale mini PC.
Proiectare, studii de fezabilitate, studii, expertize:
Studiu de fezabilitate Amenajare spațiu depozitare temporară deșeuri.
Alte cheltuieli de investiții:
Upgrade program SKIDOMETER;
Documentație tehnică pentru aviz securitate la incendiu – Amenajare bar și spațiu pentru
fumat plecări interne;
Expertiză, proiectare, asistență tehnică, probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și
de execuție privind reparațiile capitale, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea
avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:
Expertiza tehnica Stație hidrofor;
Expertiza, Proiect, executie puncte de prelevare emisii la costurile centralelor termice;
Expertiza+DALI Reconfigurare fluxuri auto si reabilitare pavilion administrativ
Expertiza+DALI Extindere și modernizare PC2
Expertiza+DALI Extindere Remiza PSI
Expertiza+DALI Relocare centrala termică aerogară plecări
Expertiza+DALI Reabilitare termică terminale pasageri
Expertiza+DALI Reconfigurare check-in terminal plecări curse externe
DALI+PTh+PAC- Scară spirală cupolă
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Reactualizare expertiză+DALI Reabilitare conductă de apă magistrală;
Reactualizare expertiză Modernizare și reabilitare sistem electroenergetic – Etapa II
Reabilitare conductă apă (PTh, PAC, Executie);
Modernizare sistem iluminat aerogară plecări și luminat stradal din incinta AIMKC
Armonizarea sistemului PAPI 36 și corelarea punctului de țintă cu ILS 36

Proiecte propuse la finanțare din fonduri externe nerambursabile (în diferite faze de
promovare):
Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe A.I.M.K.C. (echipamente de
control securitate, autospecială PSI, ambulanță, spațiu carantină);
Creșterea siguranței traficului de pasageri pe A.I.M.K.C. (echipamente aeroportuare –
dispozitiv de măsurare a coeficientului de frânare, autofreză zăpadă, perii cap tractor, degivror
pistă);
Upgrade balizaj luminos la PDA dir. 36;
Sistem supraveghere video, control acces la A.I.M.K.C.
II.9 INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
În conformitate cu art. 26, alin. 1 din H.G. nr. 878 / 2005 actualizată privind accesul
publicului la informaţia privind mediul, S.N. A.I.M.K.C. S.A. informează trimestrial publicul,
prin afişare pe propria pagină web a Listei informaţiilor publice de mediu, disponibile la cerere,
pe suport de hârtie sau suport electronic. Aceeași listă cu informațiile publice privind mediul
este raportată trimestrial către Ministerul Transporturilor.

Bogdan Ionuţ Artagea
DIRECTOR GENERAL
Elena Cătălina Vîță
Specialist în relaţii publice
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