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RAPORT  DE  ACTIVITATE
2011

              Dintre realizarile anului 2011 mentionam:
 S-au incheiat noi contracte de operare cu companiile C&I CORPORATION , MIR AERO SRL,

D.G. Inter  Aviation pentru curse charter private, si s-au prelungit contractele incheiate in
anul trecut: pentru curse aeronautice in regim taxi, pentru zboruri scoala si UM 01835.

 In  ceea  ce  priveste  traficul  aerian,  neavand  curse  regulate  de  pasageri,   au  tranzitat
aeroportul 1174 pasageri  si au fost 1417 miscari aeronave.

 Transportul de marfa – au fost procesate 883,4 tone de marfa pentru DHL International ,
SC World Media Trans   si alte companii cu care colaboram realizand o crestere fata de
anul 2010 cu 17 %.

 S-a incheiat  un nou contract  de  inchiriere  destinat  activitatilor  comerciale  cu  Menzies
Aviation.

 S-a incheiat un contract de colaborare cu Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului
Administratiei  si  Internelor  pentru  deschiderea  Punctului  Aeromedical  SMURD  pe
Aeroportul Arad.

 Am colaborat foarte bine cu toate instituţiile statului care işi desfăşoară activitatea pe 
 Am  participat  la  conferinta  Inter  Airports  de  la  Munchen  eveniment  care  a  reunit

companiile aeriene din Europa.
 In acest an Terminalul Cargo a fost folosit ca spatiu de depozitare in cadrul programului

european de distributie  ajutoare alimentare (Planul anual European de furnizare ajutoare
alimentare in beneficiul persoanelor cele mai defavorizate),  manipulandu-se un numar de
1 652 tone faina, malai, paste fainoase, biscuiti, orez si lapte praf. 

 In  decursul  anului  Terminalul  Cargo  a  fost  desemnat  pentru depozitarea  unui  lot  din
bunurile achizitionate pentru implementarea Proiectului „ Sistem de Management Integrat
al Deseurilor Solide in judetul Arad”. 

 In data de 07 decembrie 2011, Autoritatea Aeronautica Civila Romana a inchis directia 27
datorita trecerii autostrazii in apropierea Aeroportului Arad.

Obiectivele  si  indicatorii  de  performanta pentru  anul  2011  au  fost  realizati  pe  ansamblu,
gradul de indeplinire a acestora depaseste cifra unu, astfel:

 In urma contractelor încheiate si  activităţilor prestate in 2012, veniturile proprii ale
aeroportului au fost de  1 976 850  lei fiind realizate in proportie de 78 %. Datorita
reducerii traficului aerian, in contextul crizei mondiale, veniturile proprii au scazut cu
12% fata de anul 2010. 

1



 AEROPORTUL ARAD                                               CUI. R 5752187          
Calea Aeroportului nr.4                                                                               Reg. Com J02/772/1998

Arad-310059, Romania                                                                               ABN AMRO BANK 
ARAD                   

 Cheltuielile cu personalul s-au incadrat in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat pentru anul 2010, gradul de realizare este de 89 %

 Productivitatea muncii, in suma de 62 269 lei/salariat a fost realizata in proportie de
95,3  %

 Solvabilitatea patrimoniala este de 86 %
 Lichiditatea generala este foarte buna, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din

active curente

 In anul 2011 s-au realizat urmatoarele investitii:
 S-au efectuat doua studii de fezabilitate:

o Studiu de fezabilitate pentru extindere pista de decolare / aterizare cu
350 m;

o Studiu de fezabilitate amenajare platforma de imbarcare debarcare;
 S-a efectuat un studiu de masuratori de obstacolare corespunzator pragului 27

decalat cu 180 metri.
 S-au  efectuat  lucrari  de  renovare  la  cladirea  Corp  Garda  pentru  activitatea

serviciului SMURD

 Am depus proiecte  prin Programul Operational Sectorial „TRANSPORT ” Domeniul
Major  de  Interventie  2.4  –  Modernizarea  si  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport
aerian.
o extindere platforma de imbarcare / debarcare
o  prelungirea pistei decolare / aterizare cu 350 m 

 Pentru anul 2012 ne propunem:
o investitii majore in transformarea terminalului Cargo in aerogara;
o deschiderea directiei 27 si decalarea pragului cu 180 metri;
o reconfigurarea sistemului de balizaj pe directia 27 conform pragului decalat;
o atragerea de operatori aerieni;
o achizitia unor utilaje dupa cum urmeaza:

- degivror( utilaj dezghet, aeronave)
- Ground power (echipament pornire aeronave)
- Airfield friction tester( echip.determinare distanta de franare)
- Scari de pasageri
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