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RAPORT  DE  ACTIVITATE

01.01.2012 – 31.12.2012

Subsemnatul Bălăcel Dan Traian, in calitate de Director General la S.C Aeroportul Arad
S.A, potrivit atributiilor din fisa postului pentru anul 2012 prezint urmatorul raport anual de
activitate:

Aeroportul  Arad  are  ca  obiect  principal  de  activitate  efectuarea  de  prestatii,  servicii  de
exploatare,  intretinere,  reparare,  dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul sau
aflate  in  proprietate  sau  concesiune,  in  vederea  asigurarii  conditiilor  pentru  aterizarea  –
decolarea  si  manevrarea  la  sol  a  aeronavelor  in  trafic  national  si  international,  asigurarea
serviciilor  aeroportuare pentru traficul  de persoane,  marfuri  si  posta,  precum si servicii  de
interes public.

Misiunea si obiectivele Aeroportului Arad sunt atragerea de fonduri structurale, ajutoare
de stat in vederea modernizarii infrastructurii aeroportuare, curse regulate interne si externe,
colaborarea cu companii  aeriene pentru efectuarea de zboruri  in regim taxi,  curse  charter,
zboruri scoala, colaborarea cu companii de prestari servicii  precum si cu institutiile statului
care isi desfasoara activitatea pe Aeroportul Arad. 

              Dintre realizarile anului 2012 mentionam:
 S-a incheiat contractul de operare cu compania WIZZAIR avand 2 (doua) curse externe pe

saptamana in Bergamo(Italia) incepand cu data 30.06.2012
 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, avand curse externe regulate de pasageri, in anul 2012
au tranzitat aeroportul   15018  pasageri si au fost  2276 miscari aeronave.

 Transportul de marfa – au fost procesate 772 tone de marfa pentru DHL International ,
       SC World Media Trans   si alte companii cu care colaboram. 
 S-a  incheiat  un  nou  contract  cu  Menzies  Aviation  destinat  activitatilor  de  handling  de

pasageri.
 S-au incheiat contracte de inchiriere pentru curse auto cu Asociatia Sportiva Drag Racing

Events si Protect Serv pentru organizarea de prezentari a companiei BMW.
 S-a prelungit  contractul de colaborare cu Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului

Administratiei  si  Internelor  pentru  functionarea  Punctului  Aeromedical  SMURD  pe
Aeroportul Arad.

 Am colaborat  foarte  bine  cu  toate  instituţiile  statului  care  işi  desfăşoară activitatea  pe
aeroport: Poliţia de Frontieră, Vama, S.R.I., Poliţie Transporturi Aeriene.

 La toate auditurile din anul 2012, atât din partea Autorităţii Aeronautice Civile cât şi din
partea altor instituţii implicate în activitatea aeronautica am primit calificative FB.
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 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   2 156.5 tone faina, malai, paste fainoase, biscuiti, orez , fasole, mazare si zahar.
 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  domeniul  operational  s-a  asigurat  coordonarea  intregii  activitati  desfasurate  pe
platformele  aeroportuare  conform  reglementarilor  specifice  activitatii  si  conduitei  din
perimetrul aeroportului, obligatoriu pentru agentii economici si pentru persoanele fizice. S-a
supravegheat  permanent  lucrarile  de  constructii  din  perimetrul  aeroportuar,  astfel  incat
acestea  sa  nu  pericliteze  desfasurarea  in  deplina  securitate  si  siguranta  a  activitatii
aeroportuare.

-In domeniul tehnic s-a urmarit:
           -asigurarea administrarii,  exploatarii,  dezvoltarii  si  intretinerii  echipamentelor  si
instalatiilor aeroportuare si a infrastructurii aeroportuare;

             - elaborarea, aprobarea si aplicarea normelor tehnice proprii, adaptate la specificul
dotarii pentru intretinerea bazei aeroportuare;

Obiectivele  si  indicatorii  de  performanta  pentru  anul  2012  au  fost  realizati  pe  ansamblu,
gradul de indeplinire a acestora depaseste cifra unu, astfel:

 In urma contractelor încheiate si  activităţilor prestate in anul 2012, veniturile proprii
ale aeroportului au fost de  2.102.400 lei  fiind realizate in proportie de 78% fata de
prevederile bugetului de venituri si cheltuieli; fata de realizarile anului 2011 , veniturile
proprii au crescut cu suma de 108 980 lei respectiv cu  5,5%.

 Cheltuielile cu personalul s-au incadrat in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat  pentru  anul  2012,  au  fost  maI  mici  cu  10% fata  de  prevederile  bugetare;
economia s-a realizat pe seama neocuparii locurilor vacante.

 Productivitatea muncii, raportata la veniturile proprii, in suma de 45.932 lei/salariat a
fost realizata in proportie de  85 % fata de prevederile bugetului aprobat.

 Solvabilitatea patrimoniala este buna, de   84 %.
 Lichiditatea generala este foarte buna, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din

active curente.

 In anul 2012,  in domeniul investitiilor s-au realizat urmatoarele:
 S-a achizitionat o scara pentru imbarcare pasageri in suma de 67.290 lei
 S-a realizat proiectul tehnic si lucrarea de reconfigurare a sistemului de balizaj pe

directia 27 conform pragului decalat in suma totala de 2.393.371 lei
 S-au achizitionat trei calculatoare in suma de 5.940 lei

2



 AEROPORTUL ARAD                                               CUI. R 5752187          
Calea Aeroportului nr.4                                                                               Reg. Com J02/772/1998
Arad-310059, Romania                                                                            ABN AMRO BANK ARAD

 Pentru anul 2013 ne propunem:
o investitii  in transformarea terminalului Cargo in aerogara;
o atragerea de operatori aerieni;
o achizitia unor utilaje dupa cum urmeaza:

- degivror( utilaj pentru dezghet aeronave)
- Ground power (echipament pornire aeronave)
- Airfield friction tester ( echip.determinare distanta de franare)
- Convertizor frecventa
- Freza pentru curatat zapada
- Modernizarea sistemului de control acces
- Scara pentr imbarcat-debarcat pasageri
- Tractor pentr deservire platforma 

Situatia numarului de pasageri 2008 – 2012
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Diagrama marfa imbarcata 2008 – 2012
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Diagrama miscari aeronave 2008 - 2012
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