
RAPORT
privind activitatea Aeroportului Arad in anul 2018

I. Prezentarea generala 

Societatea Comerciala Aeroportul Arad SA, societate comerciala de interes
local si  subordonata Consiliului Judetean Arad, functioneaza pe baza de gestiune
economica  si  autonomie  financiara,  in  conditiile  Ordonantei  de  Urgenta  a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.111/2017 precum
si   a  Legii  nr.31/1990  a  societatilor  comerciale  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare.

Aeroportul  Arad  beneficiaza  de  compensatii  de  la  bugetul  Consiliului
Judetean Arad in conditiile Ordonantei de Urgenta nr. 61/2011 pentru reglementarea
unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare, cu specific deosebit
de inters local, cu modilicarile si completarile ulterioare.
 Obiectul  de  activitate  al  Aeroportului  Arad  este  cel  prevazut  in  actul
constitutiv al societatii comerciale in conformitate cu Legea nr.31/1990 precum si
cele care rezulta din reglementarile nationale si internationale de aeronautica civila
aplicabile.

Sursele de finaniare

Finantarea Aeroportului Arad se asigura din venituri proprii si in completare,
de  la  bugetul  judetean,  sub  forma  de  transferuri  curente  aprobate  anual  prin
Hotararea  Consiliului  Judetean  Arad.  In  anul  2018  valoarea  transferurilor  de  la
Consiliul  Judetean  Arad  pentru  cheltuieli  de  functionare  (de  intretinere  si
administrare) au fost in suma de 5 484 745  lei, diferenta de cheltuieli fiind acoperita
din venituri proprii.

Serviciul de interes economic general (SIEG) a fost incredintat aeroportului
prin  Hotararile  Consiliului  Judetean  Arad  nr.  214/2011  si  nr.  14/2014,  cu
modificarile ulterioare, cu valabilitate pana in data de 31.12.2019. In acest  SIEG
sunt cuprinse cvasitotalitatea activitatile aeroportuare.

II. Obiectivele Aeroportului Arad in anul 2019
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Conducerea executiva a Aeroportului Arad a fost asigurata pana in data de
11.05.2018  de  catre  domnul  inginer  sef  Grec  Mircea   avand  statut  de  director
interimar iar din data de  14.05.2018 dl  Mosneag Ovidiu  a fost numit director
general  prin  Decizia  nr.16  /  27.04.2018  emisa  de  Consiliul  de  Administratie
Aeroportului Arad. 

Obiective fundamentale ale managementului societății pe perioada de mandat de 
3 ani a Directorului General

Orizontul  2018-2021 urmărește  continuarea liniei  de dezvoltare a societății
prin consolidarea obiectivelor strategice pe care S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății, cât și țintele generale
de performanță economică, după cum urmează:
         1.  Exploatarea optimă a activităţii  de transport  de pasageri  și  CARGO,
construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri existente;

2.  Monitorizarea  permanentă  a  costurilor  de  operare  şi  reducerea  acestora
folosind inovaţia aplicată;

3. Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în
continuare a societăţii, cât şi rambursarea creditelor şi stimularea personalului;

4. Modernizarea spaţiilor de lucru existente; 
5. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă

a angajaţilor;
6.  Aplicarea  politicilor  de  management  durabil  pentru  monitorizarea

resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu;
7. Elaborarea şi implementarea politicilor de responsabilitate socială;
8.Asigurarea securităţii  şi  sănătăţii  angajaţilor S.C. AEROPORTUL ARAD

S.A.
          Principalul obiectiv al Aeroportului Arad ramâne atragerea de noi operatori
aerieni  low  cost  şi  mărirea  frecvenţelor  de  operare  pentru  cursele  regulate  de
pasageri precum şi deschiderea de noi rute internaţionale şi interne (în special cu
Italia, Spania și UK). 
         Consider că obiectivele care vor aduce creşterea numărului de pasageri şi
implicit creşterea veniturilor, ar fi:
 Asigurarea serviciilor aeroportuare la nivelul de securitate şi siguranţă cerute
de reglementările aeronautice aplicabile în vederea îndeplinirii serviciului de interes
public acordat de Consiliul Județean Arad.
 Asigurarea serviciilor aeroportuare în siguranţă pentru toţi operatorii aerieni,
clienţi, aşa cum este stabilit în HCJ Arad nr.214/2011, cu încasarea compensaţiei
pentru serviciul public prestat.
 Creşterea gradului de autofinanţare a societăţii prin:
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- atingerea unui numar de 6.500 pasageri  în  2017,  urmând ca până în  2021
numărul acestora să crească la 16.000 pasageri / an;
- creşterea veniturilor din taxe de operare concomitent cu menţinerea acestor
taxe la un nivel atractiv pentru companiile aeriene;
- creşterea veniturilor din activităţi non-aeronautice;
- creşterea veniturilor din activitatea de handling;
- scăderea cheltuielilor de exploatare;
 Elaborarea unei strategii de marketing în vederea atragerii companiilor aeriene
naţionale şi europene cu flotă compatibilă cu infrastructura aeroportuară prin:
- promovarea municipiului şi judeţului Arad din punct de vedere economic şi
turistic în cooperare cu companiile aeriene potenţiale cliente; 
- atragerea de companii LOW COST pentru operarea pe/de pe Aeroportul Arad,
vizând, în primul rând, companiile BLUE AIR, RYAN AIR, ADRIA, CORENDON
și ATLASS JET;
- realizarea unui parteneriat cu organizațiile de turism pentru participări comune
la promovarea destinației Arad;
- mobilizarea unor factori externi generatori de trafic spre Arad;
- găsirea unor soluții de operare a unor curse care să reflecte cerințele populației
din arealul deservit de către Aeroportul Arad;
- diversificarea activităţilor non-aeronautice aducătoare de venituri.

 Achizitionare corpuri iluminat exterior cu led -  Enel Energie – 60 878,47 
fara TVA

 Elaborare documentatii tehnice fazele: Studiu de fezabilitate si proiect tehnic
cu detalii de executie pentru platformele Apron 1,platforma Apron 2 si 
pozitia de parcare a elicopterului la Aeroportul Arad – 68 521,20

 Executie marcaje platformele Apron 1 si 2 si pozitia de parcare a 
elicopterului,conform Proiect elaborare documentatii tehnice fazele: S.F 
+P.T – 72.639,61

 Executie lucrari de reparatii fatada terminal T1 – 142 525,20

III. Activitatea economica a Aeroportului Arad in anul 2018

Majoritatea activitatilor aeroportuare s-au desfasurat in cadrul Serviciului de 
Interes Economic General acordat de CJ Arad catre Aeroportul Arad in 
conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 61/2011, cu modificarile si
complctarile ulterioare, pentru reglementarea unor masuri privind finantarea 
regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local.
Particularitatile activitatii desfasurate se regasesc in prevederile legislative 
mentionate astfel:

-  administrarea si exploatarea bazei aeroportuare proprii;
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-asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din 
dotare
-realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, 
asigurind siguranta si securitatea aeronavelor, instalatiilor, cladirilor, pasagerilor si 
bunurilor transportate sau in tranzit, in conformitate cu prevederile rcglementarilor 
nationale si internationale in domeniu;
-dezvoltarea, modemizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, 
echipamentelor, instalaliilor si constructiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, 
precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
- realizarea cooperarii , potrivit competentelor, cu institutiile statului cu atributii in 
perimetrul aeroportuar.
Pentru activitatile desfasurate in cadrul SIEG aeroportul a primit compensatii din 
partea CJ Arad ca diferenta intre costuri si veniturile realizate in cadrul serviciului 
incredintat.

Nr.
Crt
.

E X P L I C A T I E Prevederi BVC
31.12. 2018

Realizari
31.12. 2018

Grad de 
realizare %

1. Venituri totale, din care :
-venituri proprii:
     - servicii prestate
     - chirii
     - alte venituri 
(ex.recuperari consumuri)
-transferuri CJA la venituri
-transferuri SPICE
-alte venituri din exploatare
(venituri din subventii 
pentru investitii)
-venituri financiare

 
10051

 
1329

 
499

 
401

 
429

6234

                         
2438

50

                 9
215
1324                 

885
362
77

5682

2143

42

91.68
99.62

177.35
90.27
17.95

91.14

              87.9
0           

84

2. Cheltuieli totale  :
-cheltuieli cu bunuri si 
servicii:
   - chelt.privind stocurile
   - chelt.priv serviciile 
executate de terti

10051
2230

 
766                     

115

                   
9215

1960
593

 
313

91.68
87.89
77.41

273.04
78.13
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    - chelt .cu ale servicii 
executate de terti
-chel.cu impozite , taxe
-cheltuieli cu personalul
-alte chelt de expl.-
amortizari
-cheltuieli financiare

1349

363
2344 
4944
170        

1054

296
2022
4889

48

81.54
86.26
98.89
28.24

Rezultat –profit/pierdere 0 0 -
Situatia prezentata mai sus este definitiva deoarece la ora actuala (30.01.2019) 
balanta la 31.12.2018  este definitivata avand in vedere inchiderea de an financiar. 
Pana la depunerea Situatiilor financiare la 31.12.2018 mai pot sa apara elemente care
ar putea modifica situatia prezentata la acesta data.

       Controlul intern, vizează asigurarea conformităţii cu legislaţia în vigoare; 
aplicării deciziilor luate de conducerea entităţii; bunei funcţionări a activităţii interne
a entităţii;  fiabilităţii informaţiilor financiare;  eficacităţii operaţiunilor entităţii;  
utilizării eficiente a resurselor; prevenirii şi controlul riscurilor de a nu se atinge 
obiectivele fixate etc.
      Activitatea de control intern managerial s-a desfasurat conform programului de 
dezvoltare a SCIM pe anul  2018.
       Controlul intern managerial a fost organizat  avand in vedere  stabilirea de catre 
membrii comisiei de implementare a procedurilor de lucru, a obiectivelor specifice, a
indicatorilor de masurare a acestora, a listelor de activitatiti , a riscurilor asociate. 
Este intocmit registrul de riscuri, evaluarea riscurilor fiecarui compartiment fiind 
monitorizate, revizuite, actualizate si raportate. Datele referitoare la stadiul 
implementarii si la autoevaluarea sistemului la 31.12.2018 au fost transmise 
Consiliului Judetean Arad conform Ordinului  400/2015 precum si stadiul 
implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la data de 
31.12.2018.

IV.Activitatea tehnico - operationala

In anul 2018 Aeroportul Arad a inregistrat urmatoarele rezultate in activitatea
de deservire a aeronavelor:
- Numar de miscari   2 908
- Numar pasageri  11.433
- Cargo 48 660 kg

In anul 2018 s-a continuat operarea de curse charter pe sezonul de vara de
catre Prestige Tours si Christian Tours, cu destinatia Antalya.Cursele s-au dovedit
un real succes, gradul de incarcare fiind de cel putin 95% cu un aport semnificativ la
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veniturile aeroportului realizate din activitatea operationala.
    O  parte  importanta  din  activitatea  operationala  a  reprezentat-o  operarea
elicopterului SMURD.
    Inexistenta curselor regulate de pasageri sau marfa a impus restrangerea
programului operational astfel ca am emis NOTAM de inchidere a pistei pe
perioada de noapte, intre orele 10.00 – 7.00.In acelasi mod am redus categoria
aeroportului la Cat.4 de salvare si stingerea incendiilor.
   Deservirea aeronavelor charter din sezonul de vara s-a facut cu dificultate datorita
numarului  insuficient  al  personalului  din  Serviciul  de  handling,  fiind  nevoiti  sa
folosim personal din alte servicii  operationale,  situatie in care se pune in pericol
siguranta operationala.

Principala activitate desfasurata de Aeroportul Arad, pe langa cea de deservire
la sol a aeronavelor, a fost cea de finalizare a certificarii aeroportului dupa noile
reguli  stabilite  de  Regulamentul  CE  nr.216/2008  privind  standardele  comune  in
aviatia  civila  si  Regulamentul  (UE) nr.139/2014 de stabilire  a cerintelor  tehnice,
operationale si  organizationale pentru aerodromurile civile,  precum si  certificarea
Aeroportului Arad ca si agent handling. Actiunea s-a desfasurat cu succes astfel ca
Aeroportul Arad a obtinut Certificatul de autorizare RO – 01 pe termen nelimitat,
avand  specificate  6  neconformitati  la  infrastructura  de  aerodrom care  vor  trebui
rezolvate pana in anul 2024
        In vara anului 2018 s-a organizat evenimentul AOA Show la care au participat
mii de persoane, fiind un foarte bun prilej de a promova Aeroportul Arad

1.  SERVICIUL DE SALVARE AEROPORTUARA

- asigurarea suportului necesar pentru desfasurarea in conditii optime din 
punct de vedere al PSI a activitatilor organizate in incinta Aeroportului Arad

- participarea la toate exercitiile saptamanale de pregătire și instructajele 
solicitate de catre Aeroportul Arad

 -    efectuarea mentenanței zilnice la autovehiculele din dotare
- Dotarea autospecialelor cu anvelope noi (APCAAT 10 buc, Angloco 4 buc) 

in valoare de 31.256 ron autospecialele  fac parte din planul de interventie in
situatii de urgenta (PSI) si de interventie la aeronave conform Reg. 
139/2014, PIAC AD SSI.  

- Verificarea aparatelor de respirat autonom Drager 3 buc in valoare de 450 
ron, verificare anuala obligatorie conform PIAC AD SSI

- Dotarea autospecialelor cu girofaruri albastre 2 buc x 200 ron in 
conformitate cu cerintele in vigoare in ceea ce priveste dotarea 
autospecialelor de aeroport.

- Dotarea cu truse medicale de prima interventie  in valoare de 7600 ron, 
necesar pentru dotarea salvatorilor de pe cele 2 autospeciale de stins incendii
conform cu Reg 139/2014, PIAC AD SSI editia 02 Caracteristici minime 
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pentru configurarea autospecialelor SSI (9), a cerintelor formulate de catre 
auditorii AAR in raportul de audit de supraveghere nr. R-01/S2 din 10-
12.10.2018.

- Servicii periodice de verificare si incarcare cu pulbere ABC a instalatiei de 
stingere de pe autospeciala Angloco in valoare de 6320 ron

- Furtun PSI tip C 6 buc in valoare de  1800 ron conform Reg 139/2014
- Furtun PSI tip B 6 buc in valoare de 1920 ron conform Reg 139/2014
- Tevi de refulare tip Csi B in valoare de 570 ron conform Reg 139/2014
- Hidrant portativ din dotarea autospecialelor 2 buc in valoare de 2000 ron 

conform cerintelor PIAC AD SSI
- Curs de prim ajutor pentru personalul aeroportului in valoare de 4500 ron 

necesar pentru a indeplini cerintele impuse de Reg.139 PIAC-MED Editia 
4/2018 Amendamentul 1.

- Masca de protectie individuala model Drager  “Panorama Nova Pozitiva 
(PP)” pentru aparatele de respirat Automat pulmonar model “LDV Plus 
presiune pozitiva" inclusiv furtun 3 buc in valoare de 2900 ron in 
conformitate cu reglementările specifice domeniului de activitate al Doc. 
9137  Manualul serviciului de aeroport, partea 1: Salvarea și stingerea 
incendiilor; PIAC-AD-SSI, cap 4: 

Echipamente de protecție a personalului încadrat în serviciul de salvare și 
stingere a incendiilor

- Anvelopa fata tractor U650  (dimensiunea 7.50-20) 2 buc in valoare de 640 
ron

- Schimb ulei si filtre pentru autospeciala Angloco in valoare de 400 ron
- Incarcare si verificare stingatoarele din dotare(P6,P3,P50,G3) in valoare de 

2972 ron, reincarcare+verificare anualaobligatorie conform datelor tehnice, 
perioadei de garantie, si normativelor in vigoare(normativul P118/2015 si 
Legea 307/2006,OMAI 138/2015)

- Achizitie stingator P50 in valoare de 1000 ron conform  Legii 307/2006, 
OMAI 138/2015). Stingatorul P50 de la depozitul de carburanti trebuie 
inlocuit deoarece cel existent este intr-o avansata stare de degradare, si nu se
mai poate reincarca

- Sa achizitionat un boiler electric necesar desfasurarii activitatii serviciului 
SSA in valoare de 460 ron

- Reparatii hidroizolatii tip terasa la acoperisul remizei de pompieri in valoare
de 13 000 ron

- Operatii de intretinere (zugravire, inlocuire geamuri, calorifere, etc.) si 
amenajare remiza de pompieri si sala de pregatire

Dotarea cu tinuta de iarna a serviciului in valoare de 7200 ron Dotare necesara
pentru echiparea pompierilor pentru a putea desfasura activitatile conform R.O.F.
si a regulamentelor in vigoare
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2. DEPARTAMENTUL OPERATIONAL 
- Efectuarea intructajului personalului privind circulatia pe suprafata

de miscare,precum si a eliberarii permiselor de circulatie care erau expirate 
din anul 2016,

- Calificarea si autorizarea dispecerilor de sol in conformitate cu cerintele 
A.A.C.R, actiune inceputa in 30 martie 2018 si finalizata in luna aprilie 
2018,

- Intretinerea suprafelelor inerbate precum si actiunea de defrisare a RESA, 
actiune care s-a efectuat pana in luna octombrie 2018,

- Repararea gardului perimetral cu ajutorul personalului de la handling.
- Au fost vopsite calele pentru aeronave ,sau achizitionat popici pentru 

delimitarea aeronavelor si s-a achizitional o casca dedicata de emisie 
receptie pentru asigurarea comunicarii dispecer-echipaj
aeronava.

- Schimbarea manecilor de vant datorita uzurii acestora.
- Achizitionarea de acumulatori pentru scara S1 in vederea inceperii operarii 

zborurilor charter.
- Instruirea personalului compartimentului handling in vederea operarii 

zborurilor charter.
- Stergerea marcajelor de pe pista de aterizare/decolare precum si a 

marcajelor pentru calile de rulaj B;C si D.
- Angajarea prin concurs a doua persoane la compartimentul handling ca si 

incarcatori-descarcatori.
- Angajarea termporara a patru studenti pe perioada temporara pentru 

deservirea zborurilor charter ca si agenti check-in,
- S-au continuat efectuarea corectilor,respectiv a planului de actiuni corective 

si punerea in aplicare a acestuia.
- S-a efectuat autorizarea Aeroportului Arad ca si agent de handling si

sau efectuat lucrari de reparatie si vopsire a utilajelor din dotare in vederea 
autorizarii acestora in urma auditului.

- Repararea luminarelor acoperisului de la T2 cu sprijinul angajatilor de la 
compartimentul handling. 

- Asigurarea intruirii personalului pe cele 4 trimestre prin programul de 
instruire anual.

- Obtinerea unui contract de prestari de servicii in vederea analizei lichidului 
de degivrare.

- Initierea unor note de informare privind tarifele percepute de Aerportul 
Arad.

- Amendarea draftului de contract trimis de catre compania TAROM in 
vederea inceperii operarii pe Aeroportul Arad.
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- Asigurarea inceperii a unui curs bazic handling deservire aeronave pentru 
angajatii compartimentului handling precum si a cursului de basic check-in 
cu ajutorul RAS.

- Agentii de deservire aeronave au efectuat cursul de degivrare/anti inghetare 
cu firma RAS la sediul Aeroportului Arad.

- Achizitionarea un PC dedicat conform cerintelor A.A.C.R.
- Elaborat procedura de monitorizare a conformarii di a  managementului de 

date aeronautice.
- S-au inceput demersurile privind scolarizarea personalului in vederea 

operarii companiei TAROM prin efectuarea unui test de SMS on-line ca si 
cerinta pentru viitoare auditare.

- S-a efectuat un audit de catre compania Carpatair cu privire la securitate si 
pe linie de handling.

- Pentru studiul de obstacolare prin programul SPICE s-a trimis graficul 
privind inceperea studiului la AAR.

- S-a avut in vedere prezenta la doua work-shop-uri, cel de la Cluj respectiv 
Sibiu.

- Intocmit nota de fundamentare privind bugetul pe 2019 cu necesarul
pentru compartimentul handling.

3. MANAGEMENTUL SIGURANTEI

RAPORT ANUAL privind siguranta aeronautica si stadiul implementarii
SMS la Aeroportul Arad

 

          Prezentul raport incearca sa identifice principalele realizari ale Aeroportului
Arad  in  ceea  ce  priveste  siguranta  aeronautica  avand  ca  baza  Sistemul  de
Management  sl  Sigurantei  cu  toate  componentele  sale.Raportul  incearca  sa
identifice principalele prioritati de siguranta in fiecare compartiment operational
bazandu-se in mare parte pe date,dar luand in considerare si alte elemente cum
ar fi: infrastructura de aerodrom,dotarea tehnica,personalul disponibil si gradul de
calificare al acestuia,conformitatea infrastructurii de aerodrom si a procedurilor
operationale cu cerintele reglementate,etc.Toate evenimentele de aviatie civila
evidentiate in acest raport au fost investigate intern in conformitate cu cerintele
reglementate de Regulamentul UE nr.376/2014 ,Regulamentul UE nr.1018/2015,
RACR- REAC editia din 2016, precum si cu procedura interna de investigare.

1.Activitatea aeronautica in anul 2018 

1. Numar miscari aeronave,   total                             2937,din care;

2.Numar miscari elicopter EC135 SMURD                  955
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3.Numar miscari aeronave militare                                73
4.Numar miscari charter pasageri(inclusiv Antalya)     114
5.Numar miscari aeronave cargo                                   34
6.Numar miscari LAGA                                              1.761

6.Numar operatiuni LVP                                                   4
7.Numar operatiuni in conditii meteo adverse:
   vant,ploaie abundenta,pista contaminata 
   cu zapada sau gheata :                                         nedeterminat
8.Numar operatiuni in conditii de noapte                  nedeterminat

   2.Accidente si incidente:
Numar accidente:    nu au fost

              Numar incidente:  2 si anume:
a. Coliziune alimentator de combustibil cu aeronava D – EIEH de pe platforma

auto.Exista raport de investigare interna
b. Eroare de incarcare a bagajelor  in  aeronava YR -  BAZ.Exista raport  de

investigare interna.
    3.Evenimente de tip Runway Incursions ,1 eveniment:
          Traversarea pistei de catre tractorul U650 fara aprobarea TWR.Nu exista raport de
investigare interna.Pentru scaderea pericolului de aparitie a evenimentelor de tip Runway
Incursions  este  necesara  completarea  barierelor  fizice  pe  fostele  cai  de
rulare(TWYB,C,D) si  iluminarea corespunzatoere a acestora pe tim de noapte sau de
operare LVP.Este nevoie de instruirea periodica a personalului operational in ceea ce
priveste circulatia pe suprafata de miscare si comunicatiile sol- sol pe aerodrom.
    4.Evenimente de tip Runway Excursions – nu au fost raportate
          Desi  nu  au fost  raportate  astfel  de evenimente,din  cauza infrastructurii  de
aerodrom(pista scurta si pante transversale neconforme in zona TDZ 27) este nevoie sa
se  faca  instruirea  periodica  a  personalului  operational  de  inspectie  a  suprafetei  de
miscare in ceea ce priveste procedura operationala de inspectie a suprafetei de miscare
si a zonelor cu servituti aeronautice precum si asigurarea caracteristicilor de frecare pe
pista  contaminata(apa,zapada,slush,gheata  .Pana la  rezolvarea acestor  neconformitati
din DAAD – LRAR -01 se va inspecta suprafata de miscare dupa fiecare ploaie iar in
cazul unor ploi mai abundente(peste 10 litri/mp),daca se observa acumulari de apa pe
pista,  se  va  proceda  oprirea  operarii  pana  la  scurgerea  apei.Se  va  face  informarea
aeronautica corespunzatoare de catre directorul operational.

    5.Evenimente Bird Strike :
        Nu au fost raportate evenimente de tip Birdstrike.Exista emis NOTAMA0201/2019   .
Au fost consemnate in fisele de inspectie a suprafetei de miscare 11 cazuri de prezenta a
pasarilor in zonele :ILS GP,Apron 1 si Apron 2, fiind urmata procedura operationala de
inlaturare a lor(ciori,uliu,tarca,fazani).

    6.Evenimente Wildlife ;
       Nu au fost raportate evenimente de tip Wildlife care sa conduca la coliziune cu
aeronava.Au existat  in  anul  2018  cinci  cazuri  de  animale  prezente  pe suprafata  de
miscare :caini,iepuri  si  caprioara  ,fiind  declansata  procedura  operationala  pentru
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indepartarea  lor.Cauza  acestor  evenimente  o  reprezinta  starea  precara  a  gardului
perimetral in anumite portiuni,mai ales in zona unde gardul este din material plastic, fiind
necesara inlocuirea lui.
        

    7.Cedari ale sistemului de balizaj 
   Nu au fost raportate situatii de cedari ale sistemului de balizaj sau ale sistemului de
electroalimentare.

   8.Defectiuni ale sistemului de balizaj : 
           Nu au fost consemnate defectiuni majore ale sistemului de balizaj care sa faca
inoperabil acest sistem in totalitate sau pe parti  componente.Sistemul computerizat de
monitorizare  operare  si  monitorizare  a  functionarii  balizajului,situat  in  centrala
electrica,inregistreaza toate defectele de tipul: rezistenta de impamantere mica,punere la
pamant  pe fider  primar  sau secundar,regulator   de  curent  constant  nealimentat,lampi
arse(poate sesiza o singura lampa nefunctionala pe un regulator IDM 8000 si cel putin 3
lampi nefunctionale pe un regulator IDM 7000).
         Defecte uzuale ale sistemului de balizaj,dar care nu au pus in niciun moment in
pericol functionarea sistemului,au fost:lampi arse,lampi rupte datorita sectiunilor frangibile
slabite,cablu  intrerupt(primar  sau  scundar),garnituri  la  lampile  incastrate
imbatranite,transformatoare  de  separatie  defecte(arse),conectori  defecti(arsi).Cele  mai
multe defecte au fost de tipul:

- lampi  arse  pe  TDZ  –  din  cauza  prezentei  apei  in  corpul  lampilor
incastrate(etansare defectuoasa a cuvei si lipsa garnituri)

- lampi arse pe TWY CL A
- transformator de separatie arse,de diverse puteri,din cauza vechimii lor.

  Deocamdata  nu  putem  asigura  conformarea  completa  cu  CS  ADR-DSN.S.890  –
Monitoring.Aceasta se poate realiza prin efectuarea unei lucrari foarte costisitoare privind
adresabilitatea fiecarei lampi.

    9.Mijloace vizuale de aerodrom
     Marcajele de pe suprafata de miscare(mai putin Apron 2) sunt in stare buna,conforme
cu  specificatiile  de  certificare  din  baza  de  certificare.In  anumite  portiuni  ale  pistei,in
special in zonele de TDZ,sunt depuneri de cauciuc,care ar trebui inlaturate.Pe pista exista
cateva zone si anume racordurile marcajului axial de pe fostele cai de rulare B,C, unde
marcajul  galben a fost acoperit  cu vopsea neagra.Acestea trebuie sterse.Marcajele la
cele doua platforme Apron 1 si Apron 2 sunt in etapa de reconfigurare,lucrare care se va
finaliza pana in luna aprilie 2019.

    10.Situatii de urgenta : Nu au fost

    11.Starea suprafetei de miscare
         Suprafata betonata a pistei se comporta foarte bine datorita si traficului aerian
scazut.Nu am avut cazuri de operare a aeronavelor de categorie superioara(cod D).Toate
defectele de pe pista sunt identificate si cartografiate si se tine sub observatie evolutia
acestora in timp.Pentru defecte (fisuri sau rupturi de mucgii sau de colt de dala) care
constituie  pericol  pentru  aeronava  s-a  intervenit  imediat  de  catre  personalul  de
mentenanta aeroportuar.
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     Portanta caii de rulare Alpha este mai mica decat cea a pistei aceasta conducand la
DAAD-LRAR-04.Aceasta impune restrictii  in  ceea ce priveste MTOW si  evaluarea de
siguranta in cazuri cand ACN>PCN la TWY A.Suprafata asfaltata a TWY A este in conditii
bune.
    Apron  2  nu  ridica  probleme in  ceea  ce  priveste  starea  suprafetei  betonate  si  a
portantei.
     Problemele de iluminare a Apron 2 pentru care a fost emis DAAD – LRAR-06 se vor
rezolva in trim.II/2019.+

   12. Determinarea si evaluarea conditiilor de franare pe pista contaminata
         Aeroportul Arad are un echipament Sarsys de determinare continua a coeficientului
de  frecare  pe  pista.Se  constata  ca  personalul  operational(dispecer  sol)  nu  cunoaste
suficient de bine procedura de evaluare a caracteristicilor de franare pe pista contaminata
cu  zapada,  slush  sau  gheata.Nu  a  fost  aprofundata  metodologia  de  evaluare  a
caracteristicilor de franare pe pista contaminata in conformitate cu ADR.OPS.A.005,GM1-
Conditions of the movement area and related facilities.Identificarea contaminantului a fost
facuta defectuos in cateva cazuri,iar baza SNOWTAM emisa nu a fost corespunzatoare
intotdeauna.Este nevoie urgenta de un instructaj al personalului de inspectie operationala
in ceea ce priveste procedura operationala de profil.
    
   13. Raportarea si investigarea interna a evenimentelor de aviatie civila
       Exista procedura operationala de raportare a evenimentelor de aviatie civila cuprinsa
in  Manualul  de  aerodrom,elaborata  in  conformitate  cu  Regulamentul  UE  nr
376/2014,Regulamentul  UE  nr.1018/2015,precum  si  RACR-REAC  editia  2016.Pentru
cele doua evenimente din anul 2018 au fost facute raportarile obligatorii.Nu au existat
raportari voluntare privind evenimente de aviatie civila in anul 2018.
      Exista rapoarte de investigare a celor doua evenimente elaborate conform procedurii
interne de investigare.

14. Stadiul implementarii SMS
           Exista realizata editia 03/2018 a Manualului SMS care a fost transmis la AACR
pentru  verificare  si  acceptare.Desi  exista  un  compartiment  functional  ,,Securitate
aeroportuara si SMS” acest compartiment inca nu are un responsabil SMS.Prin decizie
interna a fost numit ca si Responsabil de siguranta dl Guler Ioan dar care are ca atributii
principale conducerea Serviciului de salvare aeroportuara,astfel ca implementarea SMS
in activitatea operationala decurge foarte greu.Nu tot personalul operational are facuta
pregatirea  initiala  in  domeniul  SMS(ex.serviciul  handling,serviciul  salvare)  astfel  ca
politica  de  siguranta,responsabilitatile  in  ceea  ce  priveste  siguranta,igentificarea
pericolelor si  a riscurilor  asociate precum si  masurile de reducere a riscurilor  nu sunt
suficient  de  bine  constientizate  de  intregul  personal  operational.Nu  se  cunoaste
procedura  de  raportare  obligatorie  si  voluntara  a  oricaror  evenimente  sau  situatii  cu
implicatii asupra operarii in siguranta a aeroportului.Activitatea de identificare si control al
riscurilor in fiecare sector operational nu functioneaza corespunzator,din aceasta cauza
exista situatii periculoase cu un ridicat potential de risc care nu se raporteaza(ex.cedari
ale echipamentelor de handling,ceari ale autospecialelor RFF,incalcari ale procedurilor
operationale si ale celor de handling).S-au constata ezitari in ceea ce priveste modul de
actiune al compartimentelor implicate in operari LVP.
          Este necesara infiintarea unui compartiment separat in organigrama care sa se
ocupe  de  aplicarea  zi  de  zi  a  SMS  si  care  sa  fie  subordonat  din  punct  de  vedere
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operational managerului de siguranta.
           Cu toate acestea obiectivele de siguranta,indicatorii  de siguranta stabiliti  in
conformitate cu Planul National de Siguranta a Aviatiei Civile 2018-2022 au fost realizati
in majoritate tinand seama de nivelul precursorilor in cazul fiecarui indicator de siguranta.
Atasez prezentului raport obiectivele si indicatorii de siguranta stabiliti in Manualul SMS
editia 03/2018,in vigoare si stadiul implementarii SMS.

             

      
4    Securitate Aeronautică vs Cargo general/bunuri periculoase vs 
Documente clasificate

    
 Au  fost  implementate  măsurile  de  securitate  aeroportuară  privind  accesul  în

terminalele T1, 2 și 3, prin stabilirea zonelor de acces, atât fizic cât și electronic, în
special pentru perioada zborurilor charter ;

 Au fost aplicate politicile de securitate cibernetică, parțial, doar la calculatoarele
aferente  compartimentului  pe  care  rulează  sistemele  de  control  acces  1  și  2,
precum și sistemul TVCI ;

 În  luna mai  2018,  ARW, a  fost  auditat  pe  linie  de  A.V.S.E.C.  În  urma acestei
activități a fost elaborat de către A.A.C.R. ”Raportul privind auditul de securitate
aeronautică nr. A/18/02/AACR/ARW/AP ”, în urma căruia au fost constatate un
număr de 7 (șapte), neconformități, respectiv :

 Programul de securitate al aeroportului  / Operatorul aeroportuar va lua în
considerare adaptarea/modificarea PSA ARW, astfel încât măsurile de
securitate  descrise  să  fie  în  concordanță  cu  măsurile  de  securitate
implementate efectiv/ T-30.11.2018/ Implementat ;

 Programul de control intern al calității aeroportului  / Recomandarea a fost
implementată pe timpul misiunii de audit ;

 Programul  de  pregătire  al  aeroportului   /  Operatorul  aeroportuar  va
elabora,  actualiza  și  aplica  un  Program  propriu  de  pregătire.  Pentru
implementarea  acestei  recomandări,  au  fost  întreprinse  următoarele
acțiuni :

 A fost elaborat  P r o g r a m de pregătire în domeniul securităţii
aviației  civile al Aeroportului Internațional ARAD, aprobat de către
A.A.C.R.,  prin  adresa  nr.  27564/18.10.2018,  conform  Programul
naţional  de  pregătire  în  domeniul  securităţii  aviaţiei  civile  -
PNPSAC, din 11.06.2018, capitolul 4, subcapitolul 4.2, punctul 4.2.4.

 Pentru a putea realiza activitatea de pregătire a personalului ARW, pe
linie de AVSEC, managerul de securitate a elaborat în conformitate cu
legislația în vigoare un număr de patru cursuri (modulele 1, 5, 14, 26 /
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conform P.N.P.S.A.C. 2018),  care au fost analizate și aprobate de către
A.A.C.R., concomitent cu susținerea examenului de certificare pentru
instructor AVSEC.

 Pentru a putea asigura pregătirea personalului societății  în domeniul
securităţii activităţilor de aviaţie civilă, pentru implementarea si aplicărea
prevederilor legislative naţionale (conform PNPSAC) si internaționale,
precum  și  pentru  îmbunătăţirea  metodelor  de  predare  folosind  noi
mijloace şi tehnologii de instruire, a fost achiziționat un video proiector și
un  ecran  de  proiecție,  necesare  pentru  activitatea  de  pregătire
A.V.S.E.C.

 Demarcații   / Operatorul aeroportuar se va asigura că demarcația dintre
zona publică și zona de operațiuni aeriene este atât identificabilă, cât și
sub forma unei  obstrucții  fizice  care  împiedică accesul  neautorizat  al
persoanelor / Recomandarea a fost implementată pe timpul misiunii de
audit, respectiv a fost montat un gard nou pe o lungime de 250 de metri,
pentru separarea  zonei de operațiuni aeriene, de zona public ;

 Accesul  în  zona  de  securitate  cu  acces  restricționat   /  Operatorul
aeroportuar  va  întreprinde  demersurile  necesare  pentru  certificarea
personalului  care  efectuează  activități  de  control  acces  la  ARW  /
Implementat.

 Cerințe  privind  legitimațiile  de  membru  de  echipaj  și  legitimațiile  de  
aeroport  în  Uniune /  Operatorul  aeroportuar  se  va  asigura  că  se
efectuează  verificarea  antecedentelor  conform  prevederilor  punctului
11.1.3.  din  Anexa  la  Regulamentul  UE  nr.  1998/2015  și  Operatorul
aeroportuar  se  va  asigura  că  persoanele  care  dețin  /li  se  va  emite
legitimație de aeroport vor beneficia de pregătire conform cerinței 11.2.6.
din Anexa la Regulamentul UE nr. 1998/2015 / Implementate.

 Cerința  1.5.2./  1.5.3./1.5.4.din  Anexa  la  Regulamentul  UE  nr.  
1998/2015 / Operatorul aeroportuar va asigura respectarea activităților
specifice,  a  frecvenței  și  a  mijloacelor  desfășurării  activităților  de
patrulare în  vederea asigurării  frecvenței  stabilite  prin  analiza de risc
elaborată  de  AACR  și  Operatorul  aeroportuar  se  va  asigura  că
activitățile de patrulare sunt impredictibile.și Operatorul aeroportuar va
întreprinde toate demersurile necesare pentru certificarea personalului
care efectuează supravegherea și patrularea la aeroport / Implementate.

 În luna octombrie 2018, ARW, a primit aprobat de la A.A.C.R., Programul Intern de
Pregătire pe linie de AVSEC, concomitent cu certificarea șefului C.M.S.S.A. ca și
înstructor de securitate.

 În  luna noiembrie  2018,  ARW, a fost  inspectat  pe linie  de A.V.S.E.C.  În  urma
acestei activități nu au fost constatate neconformități.

14



 A  fost  încheiat  Contract   efectuare  servicii  de  pază/supraveghere/patrulare
perimetrală aeroport,  în luna martie 2018,  conform legii 333/2003  și PSA ARW
2017 ediția 1 pentru anul 2018 .

 A fost încheiat Contract service echipamente RX, tip ASTROPHISIC pentru control
de securitate,  actualizare bibliotecă imagini (TIP), în luna mai 2018 .   La această
dată, echipamentele de control de securitate cu raze x și porțile de control sunt
conforme.
Sunt în derulare activitățile de mentenanță la echipamentul de control de securitate
cu raze x amplasat la Terminalul Cargo ;

 A fost încheiat un nou Contract în luna  octombrie 2018 având ca și obiecte de
activitate   servicii  de  mentenanta  si  intretinere  a  echipamentelor  de  securitate
(TVCI- Terminalele 1, 2 și 3),  servicii de reparare si de intretinere a sistemelor de
control al accesului (Terminalele 1, 2 și 3),  servicii  de reparare si de  întreținere
tehnică  sistem  de  alimentare  senzorial  pentru  centrală  monitorizare  incendiu,
servicii de reparare si de întreținere tehnică bariere acces în zona publică (parcări
exterioare),  respectiv,  mentenanță  și  întreținere  tehnică  sistem  de  alimentare
cititoare  cartelă,  placă  control  și  mecanisme acționare  bariere.  Prin  încheierea
acestui  contract,  urmare  a  lucrărilor  de  mentenanță  și  întreținere  tehnică,  se
dorește funcționarea,  actualizarea și  menținerea sistemelor de securitate  la  noi
parametrii/standarde de funcționare, conform legislației în vigoare. 

 La această dată, ARW, deține :

  Certificat  de  Autorizare  nr.  AAH-24/2018,  fiind  autorizat  agent
aeronautic de handling ;

 Manual  Handling  Bunuri  Periculoase/  MHBP  1.0-2018  /  cu  numărul
23347/29.08.2018-A.A.C.R. prin care ARW este avizat și poate accepta
la  expediție,  dispozitive  de  siguranță  asamblate,  piese  de  schimb,
folosite în industria auto (airbaguri, volane cu airbag încorporat,  centuri
de siguranță cu declanșare la impact)   dispozitive care conțin  pentru
declanșare,  în  funcție  de  destinație,  capse  detonante  din  Clasa  1  /
Divizia  1.4.G.  -  Articole  și  substanțe  ce  nu  prezintă  un  pericol
semnificativ  sau  Clasa  9  –  Substanțe  și  articole  periculoase
diverse, inclusiv substanțe periculoase pentru mediul înconjurător.

  Până la această dată au fost procesate în regim cargo :

 Un număr de 5 (cinci) zboruri cargo bunuri periculoase, cu o cantitate
totală de 6.910 kg. procesate ;

 Un număr de 7 (șapte) zboruri cargo general, cu o cantitate totală de
40.560 kg. procesate .

 Pe linie de documente clasificate :

 A fost finalizată inventarierea anuală a documentelor clasificate.

 A  fost  executată  pregătirea  personalului  cu  acces  la  documente
clasificate.
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 A  fost  întocmit  și  înaintat  la  U.M.  0667  Timișoara  spre  aprobare,
P.P.S.I.C.

5 DEPARTAMENTUL TEHNIC 

1. Fundamentarea bugetului aeroportului pentru 2018
2. Aprobare in CJ Arad a schemei de finantare ex ante pentru deschiderea

de noi curse de pe Aeroportul Arad
3. Am finalizat  lucrarea de reconfigurare  a  balizajului  axial  al  pistei  si

TWY 
4. Am realizat prin autodotare luminile de protectie a pistei Guar Lights pe

TWY A.
5. Proiect de refacere marcaje pe Apron 1 si 2
6. Initializare procedura modernizare sistem de iluminare Apron 2
7. Exploatare si mentenanta Centrala termica
8. Mentenanta  aerodromului  conform POA-RA-MA in limita  resurselor

financiare alocate
9. Indeplinesc  functia  de  Manager  de  mentenanta  conform

Regulamentului UE nr.139/2014
10.Fundamentarea programului de investitii al aeroportului pe anul 2018 si

2019 din punct de vedere tehnic
11.In anul 2018 s-au desfasurat auditurile de supraveghere S1 si S2 ale

AACR  la care am participat activ.
12.Autorizare ISCIR cazane centrala termica
13.S-a executat intretinerea suprafetei inierbate  cca 100 ha.
14.S-a realizat calibrarea sistemului de balizaj si a sistemului PAPI de 

operare  CAT II; ;
15.Reparatii sistem de distributie incalzire in T1 ;
16.Reparatii curente sistem de balizaj
17.Reparatie sistem de benzi pentru benzi transportoare
18.Reparatie Degivror ,echipament esential pentru operarea in siguranta a

aeronavelor.
C. Reglementare aeronautica
1. Revizia  tuturor  procedurilor  operationale  si  de  handling  folosite  in  mod

curent  in  activitatea  operationala:handlingul  pasagerilor  PRM,Low
visibility,Plan  de  urgenta,degivrare,alimentarea  cu  combustibil  a
aeronavelor,mentenanta  aerodromului,circulatia  pe  suprafata  de
miscare,managementul  platformei,inspectarea  suprafetei  de
miscare,mijloace  vizuale  de  aerodrome,combaterea  pasarilor  si
animalelor,masuri de siguranta pe perioada desfasurarii de lucrari.

2. Manual de handling editia 2018
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3. Manual aerodrom editia a 4-a

6 DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE

Luând în analiză misiunile de mai sus, CRU a realizat următoarele activități:
- S-a asigurat în limita posturilor aprobate personalul necesar pentru desfășurarea
activităților din toate locurile de muncă existente în societate, corelativ cu solicitările
șefilor locurilor de muncă.
- s-a executat activitatea compartimentului prin:

- angajare de personal
-  modificarea  contractului  individual  de  muncă  a  unor  salariați  prin

schimbarea  locului  de  muncă,  promovarea  ca  urmare  a  organizării  unor
concursuri, etc.
S-au executat și următoarele activități legate de resurse umane:

- efectuarea tuturor operațiunilor din activitatea salariaților în aplicația REVISAL,
aplicație urmărită de Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad;
-  lunar  s-a  întocmit  situațiile  financiare prin  care  am  urmărit  încadrarea  în
cheltuielile cu salariile, alocat și aprobat prin BVC;
-  s-a  urmărit  lunar  acordarea  drepturilor  salariale  pentru  toți  angajații  conform
prevederilor CCM aplicabil și a contractelor individuale de muncă:
- s-a completat aplicația REVISAL pentru orice modificare survenită în activitatea
salariaților din societate – 10,
- au fost întocmite adeverințe pentru diferite instituții, la solicitarea salariaților – 5,
- au fost întocmite adeverințe pentru grupe de muncă – 5,
- au fost întocmite adeverințe pentru sporuri la salar – 5,
- au fost întocmite adeverințe pentru sporuri de noapte – 5,
- au fost întocmite adeverințe pentru perioada de după 01.01.2011 când s-au scos din
folosință carnetele de muncă – 2,
- au fost emise adrese interne, lunare, pentru acordarea unor drepturi salariale  - 5
- s-au calculat 3 vocații de pensii,
- operare modificări drepturi salariale 26 persoane, privind salariul minim brut pe
tață garantat în plată,
- trimestrial se întocmesc graficele de tură, confrom prevederilor Regulamentului
intern al societății.
-  s-au  întocmit  referate  pentru  acxordarea  drepturilor  salariale  aferente  orelor
suplimentare pentru Compartimentul security,  d-lui Ștefănuț Mircea.
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- periodic se solicită și se depun la dosarul personal fișele medicale de aptitudini,
pentru salariații care sunt scadenți la aceste vizite mediale periodice.
- au fost organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, astfel:

- 1 post director operațional
- 1 post administrator
- 1 post de expert achiziții publice
- 1 post incărcător-descărcător
- 1 post de referent achiziții publice
- 1 post dispecer sol
- 1 post operator handling pasageri

 - 1 post referent securitate aeroportuară
 - 1 post inginer securitate aeroportuară.
- S-a  fundamentat  şi  întocmit  proiectul  de  buget  anual  -  necesar  constituirii

cheltuielilor cu salariile, cu toate obligaţiile ce decurg din acesta;
- S-a urmărit încadrarea în cheltuielile cu salariile lunare alocat prin buget, precum şi

încadrarea salariilor de bază în limitele de salarizare stabilite prin anexa la CCM
aplicabl;

          DEZVOLTAREA TRAFICULUI DE PASAGERI

La data de 14.05.2018 cand s-a facut numirea Directorului General , nu au
existat nici un contract de operare cu nicio companie aeriana pentru trafic regulat de
pasageri si nici nu au existat negocieri in derulare, fapt consemnat in Procesul verbal
de predare/primire intocmit cu aceasta ocazie.
 In  luna  octombrie  2018  s-a  reusit  reluarea  contactelor  cu  urmatoarele
companii aeriene:Ryanair, TAROM, Blueair, Eurowings.Au avut loc intalniri directe
intre  domnii Grec Mircea si  Mosneag Ovidiu si reprezentantii acestor companii cu
urmatoarele rezultate:

- Compania Ryanair a fost contactata de dl Grec Mircea prin contacte directe,
ultima data la Budapesta la East and Central European Aviation Conference.In urma
acestor contacte a avut loc vizita dl presedinte Cionca Iustin la sediul din Dublin al
companiei.

-  Compania  TAROM a  fost  contactata  de  mai  multe  ori  incheindu-se  un
contract de operare in data 01.12.2018.

- Cu companiile Blueair, Corendon Airlines urmeaza semnarea de contracte
de  operare  pentru  cursele  charter  de  Antalya  si  Tunisia  ale  tour-operatorului
Christian Tours si Paralela 45.

In  oricare  situatie,  companiile  aeriene  solicita  ajutor  financiar  pentru
deschiderea de rute  noi,astfel  incat  si  Aeroportul  Arad va trebui  sa  acorde acest
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ajutor conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene  2014/C99/03. In acest sens
a fost aprobata  Hotararea  Consiliului Judetean  Arad   a schemei ex-ante de ajutor
financiar pentru companii aeriene.
          In ceea ce priveste datele certe privind operarea aeronavelor pe Aeroportul
Arad, in acest moment, dupa intalniri si negocieri cu operatorii de turism, s-a anuntat
public mentinerea curselor charter pentru sezonul de vara, incepand cu 31.05.2019
cu destinatia Antalya, 4 (patru) curse pe saptamana si destinatia Tunicia, o curse pe
saptamana. Aceste curse au fost anuntate de tour-operatorii Christian Tours, Prestige
Tours, Paralela 45 si Tez Tour.
          Dupa aprobarea in CJ Arad a schemei de ajutor financiar pentru companiile
aeriene care deschid rute noi de pe Aeroportul Arad, vom putea spera si la curse
regulate de pasageri din toamna anului 2019.

DIRECTOR GENERAL
MOSNEAG OVIDIU
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