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1. Necesitatea dezvoltării aeroportului Harghita 
Înființarea aeroporturilor sau dezvoltarea celor existente pentru a putea oferi servicii superioare este 

motivabilă doar dacă este facilitată de mediul politic și cel economic. Necesitatea trebuie să fie 

motivată, iar influența aeroportului trebuie să fie pozitivă atât în domeniul economic, cât politic și 

socio-politic.  

În viața și economia țărilor, conexiunea cu țările străine și cea între regiuni, cât și mișcarea oamenilor 

și produselor este asigurată prin transport, astfel organizarea eficientă a circulației este condiția 

esențială a unei economii funcționabile. Un aeroport funcționabil, fiind parte a infrastructurii 

transportului, servește țara și regiunea cu posibilitățile oferite de transportul aerian.  

Fără diminuarea importanței transportului rutier și feroviar, trebuie să fie menționat, că prin 

încetarea granițelor de piață și comerț, rolul transportului aerian a devenit mult mai semnificativă. 

Aeroportul este poarta regiunii pentru extinderea relațiilor umane și comerciale cu regiunile 

îndepărtate. Zborurile comerciale fac posibil transportul aerian în exteriorul țării și între orașele 

țărilor mai îndepărtate.  

Aeroportul funcțional este condiția esențială pentru dezvoltarea comercială și industrială a regiunii. 

Serviciile aeroportului asigură turismul și creșterea veniturilor din turism. Efectele pozitive ale 

aeroporturilor operaționale pot fi observate în cazul activităților comerciale, industria hotelieră, 

sport, transport local, comerț cu amănuntul, atât în cazul comunităților mici, cât și a comunităților 

mari. 

Pe lângă efectele pozitive care ajută la dezvoltarea regiunii, trebuie menținute și efectele asupra 

prețurile terenurilor, care vor crește, fapt care justifică activitatea promotorilor imobiliari, care 

favorizează terenurile din aproprierea aeroporturilor. Asta înseamnă că aeroporturile atrag și 

favorizează dezvoltarea activităților din industria construcțiilor.  

Efectul politic al aeroportului comercial se manifestă în cooperarea aeroportului cu companiile 

aeriene. Serviciile aeriene asigură această cooperare, astfel este în interesul aeroportului să aibă  

relații bune cu chiriașii, partenerii de concesiune și cu alte companii în incinta terenului administrat, 

ceea ce reprezintă de fapt infrastructura aeriană elaborată, ținând cont de obiectivele strategice. 

Managementul aeroportului, cooperând cu unitățile comerciale, reprezintă un rol politic special în 

transportul aerian, având un efect asupra economiei din zonă.  

În zilele noastre aeroporturile cele mai aglomerate favorizează în general contractele bilaterale cu 

companiile aeriene mari. Această tendință se poate să schimbe în viitor. Cel mai important factor 

generator este reprezentat de apariția companiilor aeriene noi. Varietatea în dimensiunea, 

capacitatea de pasageri și în versiunea aeronavelor, cât și a pieței care deservește aeronavele 

(aeroporturi, deservirea aeronavelor și pasagerilor la sol) rezultă din faptul că noile companii aeriene 

necesită facilități îmbunătățite pentru deservirea aeronavelor, pentru care este nevoie și de 

implementarea tehnologiilor noi.  



 

4 
 

Aeronavele cu raze mici, nu necesită aceeași activități de handling (handlingul de bagaje, handlingul 

de marfa etc.) și nu necesită aceleași facilități ca în cazul aeronavelor mari. În cazul noilor idei de 

afaceri, companiile aeriene înființate după o nouă strategie, reprezintă o pondere în creștere în 

traficul unui aeroport.  

Este tipică companiilor aeriene low-cost folosirea de noi strategii de afaceri care pot fi constatate 

prin apariția tehnologiilor noi pentru handlingul pasagerilor, influențând designul arhitectural al 

terminalelor care diferă în totalitate de soluțiile tradiționale. Conform nevoilor companiilor aeriene 

low-cost, sunt necesare mai multe zone pentru handlingul pasagerilor și sunt necesare mai puține 

servicii pentru handlingul bagajelor. La preluarea bagajelor nu sunt necesare benzi și balanțe etc. 

Pentru dezvoltarea aeroportului Hargita Airport sunt date toate cerințele politice și economice. 

Județul Harghita este interesat în fluxul transportului de persoane și al produselor, este interesat în 

dezvoltarea economică a regiunii și a țării, vrea să contribuie la dezvoltarea acestor factori prin 

programul de dezvoltare al aeroportului.  

Programul de dezvoltare al aeroportului, în momentul de față, dorește să asigure condițiile necesare 

pentru zborurile comerciale cu avioane mici.  

Este previzibil că transportul aerian low-cost trebuie să aibă un rol decisiv în programul de dezvoltare 

al aeroportului. Practicile internaționale au arătat că aviația generală (aeronave mici) se dezvoltă 

automat cu creșterea economică. Această afirmație este adevărată și invers, adică asigurarea 

condițiilor necesare pentru aviația generală, ajută creșterea economică. Avioanele care participă în 

circulația aeriană generală, necesită locuri de parcare pe termen scurt sau lung. Trebuie asigurată 

parcarea continuă a aeronavelor mici și în hangare.  

Luând în considerare ideile de mai sus, în faza de dezvoltare actuală, proiectăm un aeroport în  care 

vor predomina aceleași aspecte economice care sunt prezente și în cazul companiilor aeriene 

regionale, low-cost cu avioane mici. Dezvoltarea aeroportului va fi realizată în așa fel încât să avem 

posibilitatea de a dezvolta infrastructura și în viitor pe lângă funcționarea continuă a aeroportului. În 

prima etapă a programului de dezvoltare, facilitățile minime necesare, care asigură funcționarea 

aeroportului sunt următoare:  

- pistă având dimensiuni de 1200x25 m, dotată cu instrumente care ajută în navigația zborurilor la 

vedere (VFR); 

- o clădire cu o suprafață de 1500-2000 m2, pentru asigurarea serviciilor handling a pasagerilor și a 

bagajelor și pentru alte servicii aeroportuare, parcarea aeronavelor etc.  

2. Facilități pentru dezvoltarea aeroportului Harghita 

 Facilități necesare pentru circulație 

o Pista asfaltată 

o Iluminarea pistei, marcaje 

o Radionavigație 
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o Instrumente meteorologice 

 Facilități comerciale ale aeroportului  

o Clădiri pentru asigurarea serviciilor handling a pasagerilor și a altor servicii 

o Conexiune cu drumuri publice și locuri de parcare 

o Facilități pentru parcarea continuă și/sau pe termen lung a aeronavelor (hangare) 

 Controlul traficului aerian și securitatea aeroportuară  

o Controlul traficului aerian 

o Securitatea aeroportuară 

 Infrastructura aeroportuară  

o Infrastructură/apă, canalizare, energie electrică, telecomunicații. 

3. Facilitățile necesare pentru circulația pe aeroport 

3.1 Pista asfaltată 

Aeroportul reprezintă o facilitate pentru asigurarea traficului aeronavelor. Se dorește ca condițiile 

meteorologice și capacitatea portantă a solului să influențeze în proporție cât mai mică aterizarea, 

decolarea și rulajul aeronavelor pe sol.  

Influența condițiilor meteorologice poate fi micșorată prin instrumente meteorologice, iar influența 

capacității portante a solului pot fi soluționată prin asfaltarea pistei. În cazul pistelor cu iarbă prin 

creșterea umidității a solului, în special primăvara și toamna, putem observa adâncirea urmelor de 

rotă ale aeronavelor pe pista aeroportului din cauza forței de presiune care apare la roțile avioanelor. 

Aceste deformări pe suprafața pistelor cu iarbă au un efect de reducere a performanței motoarelor 

(se reduce puterea utilă a motoarelor) necesară pentru atingerea vitezei de decolare, conducând la 

faptul că pe suprafața aripilor aeronavei nu se formează ascensorul necesar pentru decolare.  

Viteza de rulaj la sol a aeronavei nu are nici o importanță semnificativă.  

La determinarea dimensiunii unei piste aeriene, trebuie luate în considerare proprietățile tehnice ale 

diferitelor tipuri de aeronave, care satisfac cerințele transportului aerian.  

La elaborarea conceptului de dezvoltare al aeroportului trebuie luate în considerare proprietățile 

aeronavelor existente în circulație care au determinat dimensionarea pistei aerian. Datele specifice 

ale tipurilor de aeronave sunt prezentate în tabelul 1.   

Conform dimensiunii pistelor, dar ținând cont și de alte aspecte, ICAO (International Civil Aviation 

Organization) – din care face parte și România - pistele și aeroporturile se clasifică în mai multe 

categorii. În tabelul 2 sunt prezentate dimensiunile pistelor de diferite categorii.  

În tabelul 2, numărul se referă la aeroport, iar litera se referă la pistă. Recomandările trebuie să fie 

luate în considerare, clasificarea internațională se acordă după verificarea respectării cerințelor.  
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Tabelul 1: Anvergură, distanța de decolare și numărul pasagerilor în cazul mai multor tipuri de aeronave 

Tipul aeronavei Anvergura 

aripilor 

metri 

Distanța de 

decolare  

metri 

Numărul 

pasagerilor 

 

Cessna Grand  Caravan 15,87 631 14 

Cessna 172 11 690 3 

Cessna 680 19,34 366 7-9 

Dash 8–100, 

8–200 

25,8 800 37 

Dash 8-300 27,4 800 50 

Dash 8–500 28,4 800 78 

Beachcraft Super King 16,61 810 13 

Beachcraft  

1900D 

17,64 1160 19 

Learjet 85 17,28 810 8 

Learjet 45  1500 9 

Challenger 300 19,5 1400 16 

Citacion Longitude 26 930 12 

F 406 Caraván 15 889 12 

Chancellor 414A  13,5 600 8 

L410 UVPE 19,8 565 19 

Jetstreem 41 18,42 1200 30 

Saab 340 E 21,44 1200 34 

ATR 42-200, -300 

-320, -500,-600 

24,57 1100 42-52 

Dash 8-Q 400 17,64 1160 19 
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Tabelul 2: Categorii de aeroporturi ICAO 

Nr. cod a 

aeroportu

lui 

Referință - 

lungimea pistei 

m 

Cod literă 

a pistei 

Anvergură  

m 

Ampatament  

m 

Lățimea 

pistei 

m 

1 <800 A <15 <4,5 <18 

2 800-1199 B 15–23,99 4,5–5,998 18–23 

3 1200-1799 C 24–35,99 

 

6,0–8,99 23–30 

4 ≥1800 D 36–51,99 9,0–13,99 30–45 

  E 52–64,99 9,0–13,99 45 

  F 65–79,99 14,0–15,99 45 

 

Asfaltarea traseurilor pentru rulajul la sol nu este necesară. Drenajul bandei selectată pentru rulajul 

la sol poate fi realizată prin proiectarea pantelor. După nevoie putem să introducem dispozitive în 

banda selectată pentru rulaj, care derulează apa acumulată. În cazul traseurilor neasfaltate este o 

soluția tehnică acceptabilă îmbunătățirea stratului superior a solului de exemplu prin metodele de 

stabilizare mecanice.  

3.2 Marcajele și luminile pistei 

3.2.1 Marcajele pistei 

Regulile pentru efectuarea zborurilor la vedere se folosesc în cazul pistelor aeroporturilor mici și 

mijlocii. Aceste pistele de obicei sunt dotate cu marcaje de identificare vizuală. În cazul pistelor 

asfaltate marcajele de identificare pot fi marcajele pentru zona de apropiere și luminile laterale de 

prag, marcajele zonei punctului de luare a contactului cu pista (305 metri de la zona de siguranță), 

numerotarea pistei (orientarea pistei) și liniile mediane pentru marcarea mijlocului pistei.  

Pentru marcarea pistei în cazul nostru, se folosesc marcajele prezentate în figurile următoare, din 

stânga cu "17R".  
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3.2.2 Zona de apropriere și luminile laterale de prag 

Luminile sunt montate simetric față de axa pistei, pe ambele părți la o distanță de 10 metri în fiecare 

parte. Sunt lumini direcționate, sunt vizibile numai de la axa pistei. Culoarea luminii este albă, având 

o frecvență de 60 și 120 pâlpâiri pe minut.  

3.2.3 Far de lumină pentru identificarea aeroportului 

Ajută la identificarea aeroportului. Farul de lumină emite lumina orizontal - vertical într-un interval 

de 1-10 grade. Sursa de lumină este sferică, rotativă sau funcționează prin descărcări ale unui 

condensator (bliț), montat în poziție fixă. Aeroporturile pot fi identificate după combinația culorilor 

emise.  

Conform regulilor pentru efectuarea zborurilor la vedere, distanța de vedere verticală nu poate să fie 

mai mică decât 300 metr, iar distanța orizontală trebuie să fie cel puțin 3 mile marine, deci 5500 

metri.  

3.3 Radionavigație 

Abordarea aeroportului poate fi efectuată conform prevederilor zborului instrumental și al zborului 

la vedere.   

Aceleași proceduri sunt posibile și la abordarea finală a aeronavei înainte de aterizare.  

Condițiile necesare pentru abordarea pistei după regulile zborului instrumental vor fi asigurate cu un 

NDB (Non Directional /radio/Beacon). Tot același NDB va ajuta piloții la abordarea finală a pistei, la 

aterizare, care va fi efectuată conform regulilor zborului la vedere.  

NDB are rolul la abordarea aeronavei, conform regulilor zborului instrumental la determinarea 

poziției aeronavei într-un plan orizontal.  
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În cazul prezentului proiect, scopul este de a asigura abordarea aeroportului după regulile zborului 

instrumental, asigurarea zborului instrumental la abordarea finală a pistei nefiind necesară.  

Ținând cont de cele menționate nu este obligatorie instalarea unui sistem NDB pe aeroport. Fără 

NDB este posibilă abordarea aeroportului după regulile zborului la vedere, fiind o abordare care se  

bazează pe instrumente tehnice. 

Cel mai optim punct pentru instalarea sistemului NDB este reprezentat de axa pistei.  

NDB face parte din sistemele de radionavigație standardizată de ICAO. NDB este un  transmițător 

radio instalat la nivelul solului.  

Undele radio emise de transmițător pe unda de frecvență aflată între 190 kHz-1750 kHz urmăresc 

curbura pământului.  

Cealaltă componente este receptorul ADF /Automatic Direction Finder/ de la bordul aeronavei. 

Receptorul identifică semnalul transmițătorului și dă informații pilotului despre direcția aeronavei în 

raport de poziția sistemului NDB. Cu ajutorul acesteia pilotul aeronavei poate determina poziția 

actuală pe suprafața pământului.  

3.4 Instrumente meteorologice 

La folosirea aeroportului proiectat am luat în calcul procedurile zborului la vedere.  

Zborurile după regulile zborului la vedere pot fi efectuate la un aeroport numai dacă condițiile meteo 

corespund prevederilor reglementate la nivel internațional și național.  

La aeroport este necesară monitorizarea constantă a condițiilor meteorologice. Datele măsurate, 

condițiile atmosferice trebuie să fie comunicate către piloții aeronavelor.  

În cazul proiectului nostru este necesară măsurarea următoarelor condiții meteorologice: 

 Vizibilitatea orizontală 

 Vizibilitatea verticală 

 Direcția și viteza vântului 

 Temperatura 

 Presiunea atmosferică 

Cerința minimă pentru efectuarea zborului la vedere constituie vizibilitate orizontală,  care trebuie să 

aibă cel puțin 1.500 de metri și vizibilitatea verticală 300 de metri.  

Informațiile care se referă la viteza vântului, temperatura și presiunea atmosferică, reprezintă date 

informative pentru pilotul aeronavei.  

Instrumentele de măsurare funcționează într-un mod automat continuu. Asigură transmiterea 

datelor meteo la locul desemnat al aeroportului, unde aceste date sunt stocate și transmise 

utilizatorilor, piloților și pentru serviciile de control aerian din regiune. Aceste date trebuie să fie 

accesibile, după nevoie și pentru serviciile de trafic aerian.  
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4. Facilitățile comerciale a aeroportului 

4.1 Clădire pentru transportul persoanelor, terminalul de pasageri 

Rolul terminalului este asigurarea condițiilor necesare pentru transportul aerian al pasagerilor și 

bagajelor. La aeroport pasagerul schimbă modul de călătorie, aici este pregătit pentru această 

schimbare. Pregătirea aceasta se numește activitate handling pasageri și bagaje. Schimbarea modului 

de călătorie, activitățile handling de bagaje și de pasageri sunt cel mai sensibile faze al transportului 

aerian.  

La realizarea soluțiilor de construcție, precum și la alegerea instrumentelor și echipamentelor 

tehnologice trebuie să fie luate în considerare cele menționate mai sus.  

La activitățile handling pasageri, aspectul cel mai important este confortul și rapiditatea. Pentru 

operatorul aeroportului, pe lângă luarea în considerare a aspectelor importante din punctul de 

vedere al pasagerilor, este important ca transportul pasagerilor și a bagajelor la sol în incinta 

terminalului și între terminal și aeronava, să fie eficient și economic. Este un aspect important pentru 

operator, îndeplinirea cerințelor crescânde de transport fără modificări majore, iar dacă acestea sunt 

inevitabile, realizarea îmbunătățirilor să fie implementabilă, fără oprirea traficului la aeroport.  

Dimensiunile terminalului și serviciile acestuia sunt determinate ținând cont de tehnologia 

activităților de handling și intensitatea traficului la aeroport.  

Terminalul de pasageri în aeroport  este așezat într-un loc central în raport cu pista aeroportului, 

pentru a asigura simetria căilor de rulaj și astfel asigurarea operațiilor de rulaj cost-eficiente.  

Locurile de parcare ale aeronavelor, unde se realizează îmbarcarea și debarcarea pasagerilor și 

încărcarea și descărcarea mărfurilor, influențează în mod direct proiectarea terminalului de pasageri.  

În cazul nostru proiectăm soluții simple de construcții și de tehnologie la terminalul de pasageri. În 

versiunea asta check-in-ul și sosirea pasagerilor se realizează în același spațiu. Handling-ul pasagerilor 

care pornesc și care sosesc se realizează la aceeași nivel, dar separat. Pasageri trec într-un hol de 

așteptare printr-o ieșire, de unde merg pe jos la aeronavă. 

Dezvoltarea versiunii simple este liniară. Dezvoltare înseamnă că, versiunea simplă va fi construită 

repetat juxtapus, astfel va crește capacitatea terminalului, va crește fațada și fața terminalului de 

pasageri. Asta este posibilitatea de dezvoltare cea mai bună pentru adaptare la cererile de trafic.  

În continuare sunt prezentate trei exemple. Toate cele trei terminale de pasageri sunt funcționale în 

momentul de față.  
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Prima poză înfățișează aeroportul MEIDL AIRPORT, construcția asigură posibilități de dezvoltare, 

posibilități de adaptare la cererile de trafic, luându-se în considerare aspecte tehnice și economice.  

La dimensionarea capacității și suprafața terminalului de pasageri, traficul de pasageri este factorul 

decisiv. Handlingul pasagerilor care pornesc la drum necesită mai mult timp. Cei care sosesc 

împreună cu experiența de sosire, în funcție de motivația psihologică încearcă să părăsească 

aeroportul cât mai repede. 

La proiectarea terminalului de pasageri, factorii decisivi sunt tipurile de aeronave,  diferitele versiuni 

ale aeronavelor ATR. În cazul aeronavelor ATR, dacă 70% a scaunelor sunt ocupate, trebuie să 

calculăm cu 30 de pasageri la fiecare zbor. Ținând în cont de simultaneitate, traficul la aeroport va fi 

de la început de 60 de persoane pe oră. Pentru handlingul de pasageri trebuie să calculăm un 

însoțitor, la fiecare trei pasageri.  
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Astfel rezultă că suprafața terminalului de pasageri trebuie să fie în jurul 800-1000 m2. Suprafața 

terminalului este influențată și de serviciile oferite în incinta clădirii.  

4.2 Spațiul de parcare a aeronavelor 

4.2.1 Parcarea aeronavelor 

O categorie a locurilor de parcare este reprezentată de locurile unde se efectuează deservirea 

aeronavelor care au aterizat sau urmează să decoleze.  

În locul de parcare se efectuează îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, descărcarea și încărcarea 

bagajelor.  

Locurile de parcare sunt așezate în aproprierea terminalului de pasageri. În cazul aeroportului 

proiectat, cel mai important ar fi ca pasagerii și serviciile de deservire la sol a aeronavelor să poate să 

acceseze pe jos aeronava din terminalul de pasageri.  

Este necesar ca capacitatea de portanta a solului destinat locului de parcare să fie constantă, să nu 

fie influențată de umiditatea solului. Cerința minimă poate fi asigurată prin stabilirea mecanică a 

solului sau prin stabilizarea solului cu un material de fixare. Determinarea soluției tehnice concretă 

este posibilă numai în cunoștința proprietăților mecanice a solului.  

Numărul locurilor de parcare va determina fluxul de circulație aeriană. Pentru  pornirea terminalului 

de pasageri sunt necesare de 2-3 locuri de parcare. Luând în considerare mărimile geometrice a 

familiei de aeronave tip ATR, mărimea unui loc de parcare/staționare trebuie să fie de 35x35 m, 

echivalent cu o suprafață de 1200 m2.  

O altă categorie reprezintă locurile de parcare, care asigură staționarea de lungă durată sau 

depozitarea aeronavelor. În lipsa cunoașterii a nevoilor cu categoria respectivă nu ne ocupăm.  

4.3 Conexiuni rutiere și locuri de parcare  

4.3.1 Conexiunile rutiere  

Ținând cont de serviciile aeroportuare planificate de către noi, pentru viitorii pasageri și personalul 

aeroportului, accesul la aeroport va fi asigurat prin realizarea conexiunilor rutiere.  

Accesul la aeroportul Ciceu în prezent este posibil prin folosirea drumurilor naționale și comunale. 

Pentru accesarea aeroportului, direcția principală va fi asigurat prin drumul folosit și în prezent, drum 

care se situează lângă drumul național DN 12, la 1+700 km de Miercurea-Ciuc, drumul având o 

lungime totală de 0,8 km. Drumul de acces trebuie reconstruit având în vedere următorii factori: 

lărgimea, pavarea și crearea a două benzi de circulație pe lungimea totală a drumului. Va fi necesară 

crearea unui nod rutier și a unei treceri la nivel cu calea ferată, care se pot transforma în noduri 

separate, ținând cont de nevoile rutiere în viitorul apropiat.  

Din punct de vedere al accesului aeroportului este important și drumul de acces, cu o lungime de 3 

km, care se ramifică de la drumul județean DN 13A.  În cazul drumului de acces trebuie efectuate 
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următoarele lucrări: restaurarea pavajului și crearea a două benzi de circulație pe lungimea totală a 

drumului.  

4.3.2 Locuri de parcare pentru vehicule 

Pentru a determina dimensiunea locului de parcare pavată, care va fi amplasată în fața clădirii 

aeroportului, în vederea parcării autovehiculelor rutiere, trebuie luat în considerare numărul 

pasagerilor.   

Una dintre modalitățile de transportare a pasagerilor la aeroport este reprezentată de modalitatea 

prin care pasagerul este transportat de către rudele, prietenii sau de membrii familiei  (însoțitorii) 

prin folosirea  unui vehicul personal. Având în vedere că însoțitorul, de obicei, așteaptă cel puțin 

până la sfârșitul procedurii de control vamal, intervalul oral de parcare al autovehiculelor poate varia  

între 1 - 1,5 ore.   

În cazul pasagerilor care au aterizat, intervalul orar de așteptare al însoțitorilor este semnificativ mai 

scurt, variind undeva între 30-40 de minute. 

O altă soluție reprezintă transportarea pasagerilor cu taxiuri sau alte mijloace de transport comun, 

care nu necesită locuri de parcare, fiind necesară asigurarea locurilor de staționare pentru vehiculele 

respective, în fața terminalului de pasageri. 

Prin cadrul proiectului de dezvoltare în procesul de dimensionare al locurilor de parcare trebuie să 

calculăm aproximativ 20 de autovehicule mici, număr care poate fi extinsă oricând, în funcție de 

exigența aeroportului.  

4.4 Hangare pentru depozitarea și parcarea aeronavelor 

Pe aeroport funcționează în prezent un hangar adecvat pentru depozitarea aeronavelor din categoria 

light și ultra light.   

În incinta aeroportului în caz de nevoie se pot construi hangare adecvate pentru depozitarea 

aeronavelor. În acest caz planul general trebuie să conțină eventualele locuri de amplasare ale 

hangarelor de aviație. Proiectul de dezvoltare al aeroportului nu prevede amplasarea de noi hangare 

de aviație. 

5. Controlul traficului aerian și securitatea aeroportului 

5.1 Controlul traficului aerian 

În Europa sarcinile legate de gestionarea, dirijarea traficului aerian în spațiul aerian al unei țări se 

efectuează ca o responsabilitate de stat.  În Europa coordonarea serviciilor aeriene între diferite țări, 

gestionarea unitară a zborurilor este efectuată de către Eurocontrol. Astfel serviciile naționale de 



 

15 
 

control al traficului aerian, cât și activitatea efectuată de Eurocontrol este supravegheată de către 

Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO). 

Într-un aeroport cerințele legate de aparatele tehnice folosite în controlul traficului aerian și cerințele 

profesionale ale personalului implicat în activitate, sunt determinate de către autoritatea aeronautică 

locală, având în vedere prevederile Organizației Internaționale a Aviației Civile.  

Cerința minimă prevede ca orice aeroport să aibă un turn de control ATS dotat cu aparate tehnice 

necesare pentru efectuarea controlului de trafic aerian și cu personalul calificat în domeniu.    

În cadrul proiectului de dezvoltare turnul de control ATS al aeroportului nu va fi o clădire 

independentă, va fi construit deasupra terminalului pasagerilor, cum se poate observa și în cazul 

aeroportului Meidl.  

Denumirea turn de control se referă la locul serviciului de control, care trebuie să fie la o înălțime, 

care face posibil serviciul de control al personalului fără nici un obstacol, asigurând  vizibilitatea 

necesară pe toată suprafața incintei, dar și asupra spațiului aerian.  Personalul ATS trebuie să aibă 

vizibilitate asupra traficului aerodromului. Astfel trebuie să fie vizibilă și mișcarea vehiculelor care 

deservesc funcționarea aeroportului în incinta aeroportului. 

Piloții aeronavelor primesc toate informațiile necesare pentru efectuarea zborului  de la Serviciul de 

Informare Aerian (FIS). Serviciul FIS în timpul activității poate să folosească echipamentele tehnice 

folosite de către Controlul de Trafic Aerian (ATC), nefiind necesar crearea unui sistem propriu de 

operare. În proiectul nostru de dezvoltare vom opta pentru folosirea aceluiași echipament tehnic. 

Serviciul FIS va primi toate informațiile necesare legate de efectuarea zborurilor, informații 

meteorologice, instrucțiunile actuale ale serviciului de trafic aerian național.   

Totodată, serviciul FIS pune la dispoziția personalului din aeronave toate informațiile necesare în 

vederea pregătirii pentru  zbor și nu în ultimul rând  pentru elaborarea planului de zbor. Tot serviciul 

FIS  este cel care verifică rapoartele personalului aeronautic. 

 Locul de operare al serviciului FIS va fi în terminalul pasagerilor.    

Este recomandată solicitarea opiniei Autorității Aeronautice în privința achiziționării echipamentului 

corespunzător, având în vedere echipamentele folosite în prezent în țară. În conformitate cu opinia 

autorității respective se poate cere ofertă de preț de la potențialul furnizor.  

5.2 Siguranța aeroportului  

Cerințele aeroporturilor civile sunt reglementate de către ICAO (Organizația Internațională a Aviației 

Civile). Planul general elaborat pentru dezvoltarea aeroportului trebuie să includă soluții tehnice 

privind garantarea cerințelor de siguranță.  

Cerințele de siguranță se referă atât la clădirile care se află pe teritoriul aeroportului, cât și la 

protejarea zonei acestuia. Clădirea aeroportului, terminalul, ținând cont de cerințele de siguranță se 
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disting în două părți. Prima parte a clădirii este accesibilă atât pentru pasageri, cât și pentru public. În 

a doua parte a clădirii pot intra pasagerii numai după efectuarea controlului de securitate, aceasta 

fiind o cerință de bază a securității aeroporturilor.  Această cerință trebuie luată în considerare pe 

durata proiectării terminalului pentru pasageri. În stadiul prezent al pregătirii proiectului este 

importantă protecția zonei în care se efectuează operațiunile de zbor, zonă  care poate fi accesată 

numai de către persoane autorizate, conform prevederilor de siguranță. 

Dimensiunea suprafeței selectate pentru dezvoltarea aeroportului este de 30 ha. 

Dincolo de cerințele de siguranță, având în vedere modul de utilizare a terenului nesemnificativ din 

punct de vedere a dezvoltării, este importantă împrejmuirea perimetrului zonei de operare a 

aeronavelor. Separarea incintei cu o barieră fizică, împiedică accesul animalelor pe teritoriul 

aeroportului, astfel eliminând riscul de a pune în pericol circulație aeronavelor. 

6. Infrastructura aeroportului  

6.1  Infrastructură /apă, canalizare, energie electrică, telecomunicații etc. 

Secțiunea trebuie să fie elaborată de către specialiști locali, care au cunoștințe în domeniu. Trebuie 

evaluate zonele de legătură, disponibilitatea capacităților, aliniamentele de conectare etc. 

7. Situația actuală a aeroportului  din Ciceu 

7.1 Strategia FIDIBE 

FIDIBE este un proiect de dezvoltare transnațional, reprezintă prima prioritate a programului SEE pus 

în aplicare în sud-estul Europei care poartă numele inovație și dezvoltarea afacerilor. Consiliul 

Județean Harghita s-a alăturat ca partener consorțiului condus de Közép-Pannon Regionális 

Fejlesztési Zrt. Obiectivele proiectului includ analizarea potențialului de inovare al regiunilor 

partenere și dezvoltarea cooperării între parcurile de inovare și tehnologie.  

În cadrul proiectului s-a creat o strategie care propune analizarea sustenabilității  unui parc industrial 

în județul Harghita.  În primul rând se determină locația, luând în considerare o serie de aspecte, 

inclusiv calificarea populației, industria actuală și accesibilitatea regiunii. Următorul pas este 

specializarea parcului industrial, iar în final se face analiza sustenabilității parcului.  

După analizarea tuturor aspectelor, regiunea Ciucului s-a dovedit a fi cea mai potrivită pentru crearea 

unui parc industrial. Ca profil al parcului industrial s-a evidențiat industria de prelucrare a lemnului și 

industria alimentară. 

Din punctul de vedere al funcționalității este foarte importantă accesibilitatea parcului industrial. 

Județul Harghita nu este momentan accesibil prin transport aerian, cele mai apropiate aeroporturi 

internaționale se găsesc în Târgu-Mureș (153 km), Bacău (140 km), la o distanță de două ore cu 
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mijloacele de transport obișnuite. Nici în cazul aeroportului din Brașov situația nu este diferită, 

județul Harghita a luat parte în calitate de asociat la lucrările de construcție.  

Accesibilitatea aeriană este foarte importantă în ceea ce privește atragerea investitorilor străini, 

precum și exportarea în străinătate. Având în vedere că în viitorul apropiat crearea unui aeroport 

internațional nu este justificată, strategia propune înființarea unui aeroport de mici dimensiuni care 

ar oferi servicii de trafic regional și ar putea primi zboruri charter.    

 

Figura 1.: Locațiile menționate de strategia FIDIBE pentru crearea unui aeroport 

Strategia menționează trei locații pentru crearea unui aeroport:  

Regiune Localitate Situația actuală Propunere de dezvoltare 

Ciuc Ciceu 

Aeroport 

agricol/rural cu 

aeronave mici 

Dezvoltarea unui aeroport regional 

operând zboruri regulate 

Odorheiu- 

Secuiesc 
Vârful Cekend Există doar o idee 

Dezvoltarea unui aeroport mic fără 

zboruri  regulate 

Gheorgheni Lăzarea 
Aeroport mic 

agricol 

Dezvoltarea unui aeroport mic fără 

zboruri  regulate 
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Dintre cele trei aeroporturi enumerate strategia evidențiază locația Ciceu, deoarece regiunea 

Ciucului a fost desemnată ca fiind cea mai potrivită pentru înființarea unui parc industrial.  Strategia 

nu analizează sustenabilitatea unui astfel de aeroport, fiind necesară elaborarea unui studiu specific 

în acest sens.  

7.2 Descrierea aeroportului 

Aeroportul se situează la granița localităților Miercurea-Ciuc și Ciceu, pe partea stânga a drumului 

național 12, cum se poate vedea și în figura de mai jos. Terenul aeroportului (25 ha, din care 3 ha 

reprezintă teren intravilan și 22 ha teren extravilan) este proprietatea domnului Antal András.  

Codul aeroportului: LRMC 

Coordonatele aeroportului:  462334.783 N; 254631.031 E  

Pista de decolare-aterizare a aeroportului se încadrează în categoria 2C, având suprafața de 1200x 80 

m, este nivelată și acoperită cu iarbă. 

3 hangare aparțin aeroportului (2 hangare: 14x22 m, 1 hangar: 30x40 m). 
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Figura 2.: Locul de amplasare al aeroportului 
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Figura 3.: Imagini aeriene și de la sol ale aeroportului  

8. Alte opțiuni privind dezvoltarea aeroportului Ciceu 

Întreținerea unui aeroport presupune întotdeauna eforturi mari, rar întâlnim situații în care un 

aeroport poate fi întreținut fără folosirea fondurilor publice. Cu scopul de a reduce sprijinul financiar 

din fondurile publice, este nevoie de exploatarea altor oportunități financiare pe lângă taxa de 

aeroport.  

Situații de urgență 

Dacă marcăm toate aeroporturile din țară pe harta României, inclusiv aeroporturile mici și 

aeroporturile rurale, agricole, vom observa că în județul Harghita numărul aeroporturilor este 

descrescător față de celelalte județe, aspect care poate fi hotărâtor într-o situație de urgență. O 

aeronavă de dimensiune mică aflată într-o situație de urgență nu ar putea să efectueze o aterizare 

forțată, nefiind suficiente pistele aeriene.  Situația este similară și în cazul inspectoratelor de urgență, 

lipsa unei piste aeriene în regiune, care ar putea fi utilizată în caz de urgență de către inspectoratul 

ISU din regiune, ar reduce semnificativ șansele populației aflată într-o asemenea situație.  
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Considerăm că este importantă implicarea inspectoratului de urgență, a pompierilor și echipajelor de 

pe ambulanță în procesul de dezvoltare a aeroportului. Din colaborarea cu instituțiile respective ar 

rezulta reducerea costurilor de investiții și de întreținere și ar conduce la creșterea gradului de 

siguranță al regiunii, implicit dezvoltarea turismului din regiune. Au început deja negocierile oficiale 

cu autoritățile competente pe această temă.    

Atragerea întreprinderilor prin serviciile aeriene 

Un aeroport pe lângă transportul de pasageri și transportul de mărfuri asigură o serie de opțiuni, 

oportunități. Este posibilă atragerea noilor întreprinzători, de exemplu zborul de agrement, 

fotografierea aeriană, diferite măsurări aeriene care pot fi importante în domenii cum ar fi 

agricultura sau silvicultura. 

 

 

 

 


