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REZUMAT

Aeroportul – un pas mare în dezvoltarea economiei regionale
Un aeroport reprezintă mult mai mult decât o realizare inginerească importantă și
punctul de start și terminus în călătoriile noastre. Este vorba despre un element de
infrastructură, cu o influență asupra regiunii, care pe o parte să asigure servicii
importante pentru agenții economici și populația din zonă, iar pe cealaltă parte să
asigure și suportul necesar pentru dezvoltare, înființarea de noi firme și locuri de
muncă în zona adiacentă.
Din punct de vedere a funcției și a dimensiunilor, aeroporturile pot fi clasificate pe
mai multe categorii. Între aerodromurile realizate din câteva milioane de lei, cu
pistă de iarbă și cu câteva hangare, care vor deservi practicarea hobbyurilor legate
de aeronautică și sporturi aeronautice și aeroporturi realizate cu investiții de mai
multe miliarde de euro, cu piste asfaltate de 2-3 km, care deservesc anual mai
multe zeci de milioane de pasageri, există multe categorii.
Aeroporturile destinate publicului larg reprezintă o afacere importantă pentru
investitori, indiferent dacă vorbim de investiții particulare sau publice, cu un
factor de risc ridicat, dat fiind aspectul recuperării sumelor investite și a
funcționării rentabile. De asemenea transportul aerian, inclusiv funcționarea
aeroporturilor, sunt domenii strâns legate de tehnologie: atât avioanele cât și
aeroporturile sunt echipate cu tehnologii moderne, care implică costuri majore,
astfel rentabilitate economică se va putea asigura dacă utilizarea lor de către
grupul țintă este tot mai ridicată.
Este cert faptul că planificarea unor noi aeroporturi, sau transformarea unora deja
existente – nu din punct de vedere tehnic, ci economic și social – este o sarcină
dificilă și complexă. Deoarece nu există metode, cifre cunoscute, exacte, pe baza
cărora nivelul de exploatare și eficiența economică a aeroportului s-ar putea
prevedea cu exactitate.
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Caracteristicile aeroporturilor mici
Fără echivoc, aeroporturile mici – fără un flux de pasageri mare, doar de câteva
sute sau câteva mii de pasageri – sunt elemente esențiale în dezvoltarea regiunii, în
cazul în care regiunea respectivă este una mai dificil accesibilă pe drumurile
publice și prin calea ferată, său prin curse aeriene regulate, și ar dori să atragă
capitaluri și investitori importanți. În asemenea situații, aeroporturile mici, în
general cu o pistă asfaltă de 1200-1500 m, cu dotări mai complexe decât un
aerodrom de sport, cu amplasamente administrative și pentru deservirea
călătorilor – pot oferi alternative pentru conducerea companiilor multinaționale
pentru deplasări eficiente la locațiile companiei. Astfel, construirea unor
aeroporturi mici este un pas important în economia unei regiuni, asigurând un
suport rentabil în dezvoltarea economică.
Condițiile de bază pentru funcționarea aeroporturilor pentru avioane mari
În cazul aeroporturilor mari, cu un flux de pasageri mai important, funcționarea și
dezvoltarea este mult mai complexă. În fond – în cazul aeroporturilor publice din
orașele mari din Europa – în aria de 50-100 km a aeroportului trăiește un număr de
locuitori adecvat – cu posibilități financiare și o mobilitate adecvată – care ori
pentru afaceri ori pentru excursii – folosește cu o frecvență adecvată cursele
aeriene, participând astfel la funcționarea rentabilă a aeroportului respectiv. Deși
nu există cifre exacte, în cercurile specializate se vorbește de un număr de 250-300
mii de pasageri, pentru ca un aeroport cu curse aeriene regulate să fie rentabil. În
acest caz este necesară o pistă pavată de minim 2000 m, cu sistem automatizat de
aterizare și cu sistem de ghidaj performant și clădiri de deservire de câteva mii de
metri pătrați, ceea ce face ca funcționarea lor să fie una costisitoare.
Planificarea traficului pe aeroporturile cu curse aeriene regulate
Experiențele din ultimele decenii privind dezvoltarea aeroporturilor din România și
din Ungaria oferă exemple bune și rele. În general, se poate afirma, că benzile
betonate, care înaintea schimbării regimului comunist, aveau rol militar, au pus pe
gânduri factorii de decizie și specialiștii de dezvoltare teritorială, din acest motiv,
fără a avea cifre exacte – a fost investită o sumă uriașă de bani publici în
dezvoltarea aeroporturilor. Eficiența acestor investiții, cel puțin în mod indirect,
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respectiv efectul lor în dezvoltarea teritorială și economică este incert. În acest
context, analizând rețeaua de aeroporturi din România, Ungaria și Austria, se pot
constata următoarele:
România
În anul 2015, 16 aeroporturi din România erau dotate cu instrumentele și
echipamentele necesare derulării unor curse regulate. Dintre acestea trei erau
închise (Baia Mare, Suceava și Tulcea), în timp ce aeroportul Aurel Vlaicu din
București opera doar zboruri pentru avioane mici. Dintre cele 12 aeroporturi
deschise transportului aerian internațional, 7 au depășit cifra de 250 mii de
călători, considerat punctul critic al rentabilității (Henri Coandă – București
9.274.629, Cluj 1.485.652, Timișoara 924.459, Iași 381.000, Bacău 364.492, Târgu
Mureș 336.964, Sibiu 276.533). În afara acestora doar aeroportul din Craiova
(116.947 de călători) și Constanța (63.329 de călători) au avut un flux semnificativ
de călători, aeroporturile din Satu-Mare, Arad și Oradea având mult mai puțini
pasageri.
Din datele de mai sus, se poate constata că aeroporturile pot fi rentabile în orașele
cu cel puțin 150 mii locuitori, dar în mare parte cu peste 250 mii de locuitori, și
care au o economie dezvoltată. Pe aceste aeroporturi, excepție făcând aeroportul
din București, operează în general 2-3 companii aeriene discount, cu câteva urse
regulate pe zi, legate de migrația forței de muncă și pe aeroporturi HUB din
Europa, Budapesta, și destinațiile turistice preferate. Pe aeroportul din Cluj, în
zilele lucrătoare sunt 30 de curse, inclusiv trei curse cargo, jumătatea acestora
aparține companiei Wizzair, iar un sfert companiei Tarom. Din Sibiu, în perioada de
iarnă sunt cca. 6-8 curse pe zi, în general spre și din Germania, cu excepția unei
curse către Londra. Jumătatea curselor de aici ține tot de Wizzair, 25% de Tarom.
Aeroportul din Târgu Mureș operează zilnic 3-4 zboruri în 9 orașe importante din
Europa. Cea mai populară destinație este Londra, cu curse dus-întors în 6 zile pe
săptămână. La Budapesta sunt programate 2-3 zboruri pe săptămână. Toate cursele
aeriene sunt operate de Wizzair.
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Aeroportul din Timișoară operează 10-15 zboruri pe zi, în 115 mari orașe din Europa
și în București. Marea majoritate a curselor sunt operate de Wizzair, în special
către destinațiile din sudul Europei, iar cursele spre București de TAROM.
Un important aspect al aeroporturilor din România este faptul că sunt în
proprietatea administrațiilor locale, care, în unele cazuri – din rațiuni ce țin de
dezvoltarea teritorială, de confortul locuitorilor și din rațiuni economice – susțin
funcționarea acestora, chiar dacă numărul de pasageri este sub numărul indicat de
rentabilitatea aeroportului.
Ungaria
În Ungaria, alături de Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta, curse
regulate pe destinații internaționale sunt operate la aeroporturile din Debrecen,
Győr, Pécs și Sármellék. Având o rețea de localități mai centralizată, aeroportul
din Budapesta a înregistrat un număr de peste 10 milioane de pasageri, urmat
aeroportul din cel de al doilea mare oraș, Debrecen cu 220 mii de locuitori, cu un
număr de pasageri de 172.212 în anul 2015, ceea ce se află sub pragul
rentabilității. Cele 4-6 de curse operate de aici au ca destinații orașele mari din
Europa, iar în perioada verii sunt completate cu câteva destinații mediteraneene,
80% dintre curse fiind asigurate de Wizzair. Aeroportul din Győr, cu 30.000 de
pasageri pe ani, este rentabilă datorită curselor cargo operate de concernul Audi,
aceasta din urmă fiind și co-proprietar al aeroportului. Aeroportul, pe lângă cursele
cargo amintite, operează și alte curse, în special economice, care nu sunt curse
regulate. Cu un număr de 16.000 de pasageri în anul 2015, aeroportul HévízBalaton Airport din Sármellék primește curse în special din Germania, cu pensionari
care vin pentru tratamente balneare, operând zilnic una sau două curse al
companiei Wizzair.
La aeroportul din Pécs, oraș cu 150.000 de locuitori, sunt operate doar zboruri cu
avioane mici. Cursa regulată către aeroportul din Viena (cursă de transfer) operată
de Austrian Airlines nu s-a rentabilizat, fiind oprită după un an de funcționare.
Numeroase orașe au aeroporturi cu piste asfaltată, cu un trafic internațional de
aeronave mici (ex. Szeged, Békéscsaba, Nyíregyháza, etc.), care au renunțat la
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planificarea curselor regulate, iar pe lângă zborurile de business cu aeronave mici
(1-2 curse pe zi), deservesc sporturile aeronautice și zborurile de croazieră.
Cu privire la proprietari aeroporturilor mai sus amintite, paleta este destul de
variată. Operarea aeroporturilor aflate inițial în proprietatea statului sau al
autorităților locale, sunt cedate către entități private, dar chiar și dreptul de
proprietate (de exemplu Audi deține 48% din aeroportul din Győr).
Austria
Rețeaua de localități din Austria are mai multe caracteristici similare cu rețeaua de
localități din România, decât cu cel din Ungaria, orașele aflate în „eșantionul doi”
sunt mult mai mari decât cele din Ungaria, iar puterea economică și veniturile
depășesc cu mult valorile celor două țări, acest lucru fiind reflectat și de traficul
aerian, structura și funcționarea acestuia.
Pe lângă aeroportul Viena-Schwechat, cu un trafic de 23 de milioane de călători,
încă 5 aeroporturi operează curse regulate cu avioane mari, din totalul de 55 de
aeroporturi din țară. Dintre aceștia, aeroportul din Salzburg este lider, cu 1,8
milioane de pasageri, urmat de Innsbruck cu 1 milion de pasageri, Graz cu 960 mii
pasageri, Linz cu 530 mii de pasageri și Klagenfurt 230 mii de pasageri. O
particularitate aparte al acestora este, că pe lângă cele 3-4 zboruri operate către
Viena – operează și 6-8 curse către aeroportul internațional din Frankfurt, aflat la o
distanță de 1 oră. Pe lângă aceste două destinații, mai sunt operate curse către
marile orașe din Germania și câteva destinații pa.
Puțin diferit este cazul aeroportul din Klagenfurt, care este puțin mai izolat de
coridoarele internaționale. De aici, pe lângă cursele către Viena, sunt operate
zboruri către aeroporturile din Italia și Elveția, cu un flux de călător mai mic, față
de celelalte aeroporturi.
Aeroporturile din Austria sunt în mare măsură în proprietate publică, de cele mai
multe ori în proprietatea municipalității sau a companiei deținute de aceasta,
respectiv de municipalitate și de land, ori unele segmente sunt operate prin
implicarea altor companii publice sau private.
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Condițiile pentru construcția și operarea aeroporturilor regionale
Principalele date demografice și economice ale județelor cu aeroporturi din

(milioane lei)
Investiții/cap de loc.

(milioane lei)
Producția economică

Producția economică

54

22

30

1 836 49 447 66 550 2 761 3 716 29

39 112

Iași

381

919 55

60

15

16

1 649 23 689 25 777 1 345 1 464 20

21 436

Bacău

364

747 6

7

11

15

1 455 15 378 20 586 1 184 1 585 12

16 600

Mureș

337

596 13

22

12

20

1 509 29 358 49 258 1 819 3 052 14

22 819

Sibiu

277

464 17

37

10

22

1 616 29 774 64 168 2 366 5 099 14

29 526

Craiova

117

700 22

31

14

20

1 541 27 280 38 971 1 991 2 844 16

22 286

Constanța 63

770 24

31

21

27

1 571 50 768 65 932 3 523 4 575 31

40 130

Satu Mare 13

391 1

3

7

18

1 344 12 713 32 514 687

19 949

Arad

28

474 12

25

11

23

1 492 28 371 59 854 1 247 2 631 14

28 903

Bihor

37

619 17

27

17

27

1 299 27 435 44 321 1 722 2 782 14

22 132

Harghita

-

334 1

3

7

21

1 251 9 397

20 659

28 135 320

1 757 8

958
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Datele și de mai sus arată clar, că un aeroport pentru avioane mari poate fi
operată în mod sustenabil și rentabil, în regiuni unde populația cu statut social
ridicat – adică cu specializări superioare, bine plătite – are o pondere importantă,
cu economie dezvoltată – care să asigură un număr de pasageri cu venituri ridicate.
În alte cazuri, înființarea unui aeroport are rol de a facilita dezvoltarea economică,
în acest caz accentul trebuie pus pe traficul de avioane mici, în special avioane
private.
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GDP/1000 locuitori

743 40

GDP miliard lei

927

în lei

Timiș

(lei)
Val. investiții anuale

38 366

pe cap de locuitor

1 857 42 442 58 784 2 715 3 760 28

Salariu mediu în lei

37

(mii)

27

Numărul de firme

Studenți/mia de loc.
91

(mii)

1 485 722 66

*(mii
Populația județului

Cluj

Aeroport

Num. pasageri/an

Studenți (mii)

Nr. firme la /1000 loc.

România (excepție București):

Propunerile proiectului FIDIBE
O etapă importantă în dezvoltarea tematicii privind necesitatea unui aeroport în
județul Harghita o constituie proiectul FIDIBE desfășurat în perioada 2012-2014, în
cadrul căruia a fost analizată corelația dintre inovație și dezvoltarea afacerilor.
Proiectul a fost implementat sub coordonarea societății Közép-Pannon Regionális
Fejlesztési Zrt, Consiliul Județean Harghita participând ca partener.
În cadrul proiectul a fost realizată o strategia, care a analizat posibilitatea și
sustenabilitatea înființării unui parc industrial în județul Harghita. În acest scop, a
fost determinată locația, luându-se în considerare mai multe aspecte, printre care
pregătirea profesională a populației, industria existentă și accesibilitatea. În faza
următoare al analizei, fost determinată sectorul economic pe care ar trebui axată
parcul industrial, iar în ultima fază a fost analizată sustenabilitatea parcului.
Luând în considerare toate aspectele, zona Ciucului s-a dovedit ceea mai adecvată
pentru înființarea unui parc industrial, care însă presupune o accesibilitate facilă.
Județul Harghita momentan nu poate fi accesat pe cale aeriană, cele mai apropiate
aeroporturi internaționale fiind la o distanță de 2 ore (Târgu Mureș 153 km, Bacău
140 km). Județul Harghita este asociat în proiectul aeroportului din Brașov, dar și
aceasta va fi la o distanță de 2 ore.
Accesibilitatea aeriană este importantă pentru atragerea investitorilor, respectiv
din perspectiva firmelor care vor activa în parcul industrial și fac export. Dat fiind
că realizarea unui aeroport internațional nu se justifică, strategia recomandă
realizarea unui aeroport regional, care va putea deservi curse charter.
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Locațiile analizate în cadrul proiectului FIDIBE și concluziile aferente
Regiunea

Localitatea

Situația actuală

Propunere de dezvoltare

Ciuc

Ciceu

Aeroport agricol, cu Înființarea
avioane mici

Odorhei

Dealu Cekend

Există

doar Înființarea

unui

aeroport

mic, fără curse regulate

Aerodrom agricol și Înființarea
de agrement

aeroport

regional, curse regulate

propunere ca locație
Gheorgheni Lazărea

unui

unui

aeroport

mic, fără curse regulate

Din cele trei locații enumerate, strategia FIDIBE recomandă dezvoltarea locației din
Ciceu, dat fiind că zona a fost selectată ca ceea mai ideală pentru înființarea unui
parc industrial. Strategia FIDIBE nu a analizat sustenabilitatea aeroportului,
recomandând o analiză separată.
(Prezentarea proiectului FIDIBE a fost realizată pe baza studiului final al proiectului
și al materialelor de presă publicate)
Recomandări pentru înființarea unui aeroport în județul Harghita
Pe baza celor descrise secțiunilor privind înființarea și operarea unui aeroport, se
poate afirma, că în județul Harghita, unde momentan ni există un aeroport, și pe
baza datelor demografice și economice – că primul pas ar trebui să fie înființarea
unui aeroport pentru din rațiuni ce țin dezvoltarea economică al regiunii, facilitând
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astfel accesul investițiilor din partea unor companii internaționale. Al doilea pas în
dezvoltarea aeroportului poate fi – după consolidarea economiei și a datelor
demografice – asigurarea condițiilor necesare pentru traficul avioanelor mari.
Localizarea aeroportului
Pe baza analizelor realizate, având în vedere aspectele legate de sustenabilitate,
că dezvoltarea aeroportului trebuie realizată în centrul regiunii, în apropierea
municipiului Miercurea-Ciuc, care prin Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată
vrea să-și schimbe concepția privind dezvoltarea economică. Pe lângă MiercureaCiuc, pe teritoriul administrativ al comunei Ciceu deja există un aerodrom, având o
locație ușor accesibilă din Miercurea Ciuc. Această locație se susține și prin faptul
că Miercurea Ciuc este și reședința de județ, iar sistemul rutier existent face ca
accesibilitatea să fie asigurată, indiferent din ce zonă a județului vin sau în ce zonă
vor să pleacă viitorii pasageri.
Trebuie menționat faptul că partea vestică al actualului aerodrom este în zona
bazinului Oltului, aproape de zona de protecție împotriva inundațiilor, respectiv
intră în aria Natura 2000, din cauza păsărilor din specia cristelul de câmp (Crex
Crex), respectiv construcția unei piste asfaltate necesită schimbarea unei părți
importante a solului.
Factori de dezvoltare economică
Din punctul de vedere al dezvoltării economice, trebuie reținut faptul că partea
vestică al orașului este o zonă industrială, care asigură loc de muncă pentru peste
4000 de oameni, dar datorită schimbării structurii economice, o mare parte dintre
imobile industriale sunt neutilizate. Pentru revigorarea acestei zone și pentru
dezvoltarea unui parc industrial va fi indispensabilă un aeroport cu pistă asfaltată
capabil să preia avioane mici, cu facilități pentru primirea pasagerilor. În linie
aeriană locația se află la 2,5 km de Miercurea-Ciuc, pe drum public distanța este
de 3 km, adică va necesita o deplasare de maxim 10 minute, în consecință va oferi
o accesibilitate confortabilă oamenilor de afaceri și specialiștilor care vor veni în
zonă.
Distanța mică al locației oferă posibilitate și pentru construirea unui nou parc
industrial în imediata vecinătate al aeroportului, care va fi ușor accesibil din oraș,
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care va putea fi extins aproape nelimitat, și dotat cu servicii și infrastructură
publică într-un mod avantajos. astfel pentru investitori se va putea oferi multiple
posibilități pentru investiții brown-field și green-field. Zona aeroportului permite
ca după gardul, chiar lângă intrarea acestuia să fie construită un parc
industrial/tehnologic, cu servicii de cazare și alimentație publică de înaltă calitate,
cu birouri și săli de ședință dotate.
Luând în considerare aceste aspecte, este posibil, ca prin aceste măsuri,
potențialul economic al reședinței de județ și zona Ciucului să crească cu 50% întrun interval de 10 ani, respectiv să crească atractivitatea economică al zonei, să se
înregistreze o creștere demografică și al nivelului de trai, ceea ce va facilita
dezvoltarea mult mai intensivă al turismului.
Detaliile propunerii
Locația aeroportului din Ciceu este într-o zonă propice, fiind situat la o altitudine
de 674 m, la hotarul administrativ dintre Miercurea-Ciuc și Ciceu, în partea stângă
al DN 12. Terenul pe care este situat (25 hectare, din care 3 hectare intravilan și
22 extravilan) se află în proprietatea actualului operator al aeroportului, persoană
fizică, care și-a manifestat disponibilitatea cedării dreptului de proprietate.
Codul aeroportului: LRMC
Coordinate: 462334.783 N; 254631.031 E
Pista: lungime 800 m, lățime 30 m, nivelat, pistă pe iarbă, categoria 2C.
Construcții existente: 3 hangare (2 hangare 14 x 22 m, un hangar de 30 x 40 m)
Propunerea
Esența propunerii este ca pista actuală, situată în direcția est-vest să fie menținută
pentru sporturi aeronautice și de croazieră, iar prin conectarea din partea estică,
în afara zonei Natura 2000, să fie realizată o pistă pentru cursele private de tip
business, respectiv curse charter (cu avioane de dimensiuni mici și medii), care
ulterior va putea fi dezvoltată pentru aeronavele mari. Pista ar trebui să fie una
asfaltată, de cel puțin 45 m lățime și 1950 m lungime, respectiv clădirile necesare
vor avea un spațiu util de 1500-1600 mp.
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Astfel, paralel cu menținerea condițiilor pentru sporturile aeronautice se va putea
începe dezvoltarea aeroportului – care va stimula și activitatea pe pista de iarbă, și care va putea fi menținută, până când numărul de pasageri și dezvoltarea
economică nu va impune noi măsuri de modernizare. Totodată vor fi ocrotite și
zonele Natura 2000, respectiv se vor putea evita costurile legate de calitatea
solului.
Amplasamentele tehnice și pentru gestionarea fluxului de pasageri vor fi amplasate
în așa fel, încât să deservească ambele piste.
Detaliile propunerii
Ca prim pas, trebuie realizat un aeroport civil și comercial, care să deservească
avioane mai mici, potrivite pentru decolarea și aterizarea unor avioane de 6-8
persoane, folosite la zborurile în scop de afaceri.
Trebuie luată în calcul, că într-un interval de 5-10 ani se vor opera 2-5 zboruri pe
zi, deci clădirile de deservire trebuie să asigura gestionarea zilnică a 30-150 de
persoane. Personalul de deservire (vama, controlori de securitate etc.), în afara
personalului operant, se vor afla în aeroport doar în timpul sosirilor/plecărilor
programate. Aeroportul totodată trebuie să asigura și parcarea avioanelor,
alimentarea cu carburant, respectiv pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță
al avioanelor.
Standardele impun ca un aeroport să fie dotat cu următoarele clădiri
Turn controI: o structură simplă, dar aspectuos , cu două locuri de muncă, o sală de
control de 20mp și o înălțime aproximativă de 15 m.
Terminal de pasageri: pentru deservirea pasagerilor, personalul administrativ,
respectiv pentru operațiunile de control vamal, luând în calcul și traficul
internațional, este necesară existența următoarelor spații:
Sală de îmbarcare – 50 mp, cu bufet mic, cu WC pentru femei și bărbați
Spațiu pentru control vamal și bagaje, porți de securitate, bandă rulantă, 30 mp.
Sală de tranzit, 50 mp, cu WC pentru femei și bărbați
Sală Sosiri – control vamal
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Sală de așteptare Sosiri, spațiu de bagaje, cca. 50 mp + cu WC pentru femei și
bărbați
Paravânt
•

Spațiu administrativ, cu acces separat

8-10 birouri, cu 2 locuri de muncă, 12 mp, din care una pentru conducerea
aeroportului accesibil prin secretariat.
Sală de ședințe, 25-30 mp
Coridor, cu acces direct la control vamal
Bucătărie, 8-10 mp
Bloc personal, cu WC femei, bărbați, cu duș
Vestiar serviciu mentenanță cu duș
•

Hangar pentru 4 avioane de 20 x60 m, cu o înălțime interioară de 15 m.

Între hangare și pista de decolare trebuie amenajată un parcare pentru cel puțin 2
avioane, de unde vor putea fi ușor accesate hangarele și terminalul.
Se recomandă ca amplasarea clădirilor să fie realizată la est de zona Natura 2000,
în zona primei clădiri existente în acest moment, în așa fel, încât să fie amplasate
între pista de iarbă existentă și pista asfaltată de de 1950 m, care urmează a fi
realizat. Astfel circulația pasagerilor se va realiza prin frontul estic al clădirii.
Lângă spațiile de parcare al avioanelor ar fi utilă amenajarea unui heliport de
20x20 metri.
În afara zonei delimitate prin gard ale aeroportului, în partea estică, pot fi
amplasate clădirile opționale pentru cazare și de servicii de afaceri, dotate cu două
săli de ședințe de minim 20 mp, cu două stații PC accesibil pasagerilor, cu xerox,
scanner, respectiv 8 camere de oaspeți cu baie proprie, și facilități pentru munca
pe PC, respectiv cu spații de bufet/restaurant – cel puțin la nivel de micul dejun,
pentru 40 de persoane, cu spațiile de deservire aferente. Unitate business trebuie
realizată ca investițiea privată, nu necesită fonduri publice.
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Pe baza analizelor realizate și consultări cu actori interesați am identificat patru
variante pentru realizarea proiectului:
-

varianta 0: cu pista existantă și clădiri provizorii necesare pentru handling
pasageri și control;

-

varianta 1: pista existentă modernizată prin asfaltare, construire terminal,
acces dinspre DE;

-

varianta 2: runway nou asfaltat, terminal, acces dinspre Mun. Miercurea
Ciuc, remiza pompieri și utilaj, ILS cat III;

-

varianta 3: runway nou asfaltat, terminal extins, acces dinspre Mun.
Miercurea Ciuc, remiza pompieri și utilaj, ILS cat III.

septembrie 2016
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EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PASAGERI ÎN REGIUNEA
Municipiul Bacău are aeroport cu servicii pentru călători din anul 1946,
devenind în anul 1975 aeroport internațional, cel mai mare ca mărime din nordestul României. Aeroportul deservește, alături de populația orașului, 144.307 de
locuitori, și populația din orașele județelor învecinate. Numărul anual de călători
se cifrează în jurul a 370.000 de persoane.
Aeroportul este folosit aproape exclusiv de compania autohtonă Blue Air,
care operează curse low-cost pentru următoarele destinații: Londra, Liverpool,
Dublin, Bruxelles, Madrid, Torino, Bologna, Roma, Catania, Bergamo (Milano) și
Antalya.
După cum arată și graficul de mai jos, cele mai populare destinații în anul
2015 au fost Roma, Londra și Milano. În perioada 2011-2015, cea mai mare creștere
de călători s-a înregistrat pe destinația Londra. De altfel se poate afirma, că în
perioada analizată, toate aeroporturile înregistrează o fluctuație a numărului de
călători. În direcția Timișoarei a fost înregistrată o oarecare scădere a numărului
de călători, dar cea mai drastică scădere este în cazul curselor spre Cuneo: în anul
2011 48.624 călători au fost înregistrați pe ruta Bacău – Cuneo, în anul 2015 doar
16.824 de călători. În acest moment aceasta nici nu apare pe lista destinațiilor, dat
fiind, pe lângă scăderea numărului de călători, și apropierea față de Torino.

Numărul de călători pe aeroportul Bacău în perioada 2011 – 2015.
Aeroportul din Cluj-Napoca funcționează din anul 1932, iar din anul 1935
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operează și curse internaționale. Între anii 1972 și 1975 a funcționat doar pe durata
verii, iar destinațiile disponibile erau București și Constanța. Din anul 1997 devine
din nou aeroport internațional, iar în anul 2010 aeroportul orașului cu 324.576 de
locuitori (în anul 2011) a atins numărul de 1 milion de călători pe an.
Aeroportul este utilizat de următoarele companii aeriene: TAROM, Lufthansa,
LOT Polish Airlines, Wizzair, Blue Air, Vueling, Turkish Airlines, Atlasglobal, ASL
Airlines Switzerland, Air Est și Silver Air.
Cele mai importante destinații au fost Londra, București și München, atât în
anul 2011, cât și în anul 2015. Numărul călătorilor pe destinația Londra s-a dublat,
de la 84.483 la 194.250 de persoane, depășind astfel aeroportul din capitală țării,
unde s-a înregistrat o scădere a numărului de călători cu 3.330 de persoane. În
afara destinațiilor Londra și München, schimbări majore în privința numărului de
călători nu au fost înregistrate.
În cazul destinațiilor din Spania, doar în cazul Madridului se poate observa o ușoară
scădere, în cazul celorlaltor destinații numărul de călători stagnează, iar în cazul
Barcelonei se poate observa o creștere.
9,4% dintre călători au fost înregistrați pe ruta München, dat fiind că este
vorba de cursele operate de Lufthansa, se poate presupune că este vorba de
călătorii de afaceri.

Numărul de călători pe aeroportul Cluj-Napoca în perioada 2011 – 2015.
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Aeroportul din Târgu-Mureș a fost deschis în anul 1936, aeroportul orașului
cu 133.124 de locuitori funcționează în forma actuală din anul 2005.
În prezent pe aeroport operează doar compania low-cost Wizzair, cu curse
către Londra, Dortmund, Memming, Karlsruhe, Frankfurt, Roma, Budapesta, Paris și
Madrid. În perioada analizată printre destinații a figurat și Barcelona, respectiv
Milano.
În anul 2013 cel mai mare număr de călători au fost către Londra, Dortmund
și Madrid, în anul 2015 Londra își păstrează primul loc, urmat de Dortmund, iar
locul trei a fost ocupat de Budapesta (dacă nu se ia în considerare destinația
necunoscută din Germania).
O scădere importantă a numărului de călători nu se poate observa, dar au
fost înregistrate scăderi în cazul destinațiilor Paris, Madrid și Dortmund, în cazul
celorlalte destinații este vorba de o creștere a numărului de călători.

Numărul de călători pe aeroportul Târgu-Mureș în perioada 2011 – 2015.
Sibiu are aeroport din anul 1943, și operează curse internaționale din anul
1992, modernizarea completă al aeroportului din orașul cu 147.226 de locuitori a
fost terminată în anul 2010.
Companiile care operează pe aeroport sunt: Austrian Airlines, TAROM, Blue
Air, Lufthansa, Wizzair și Air Bucharest. Destinațiile oferite sunt: Viena, München,
Stuttgart, Milano, Nürnberg, Madrid, Antalya, Dortmund, Memmingen și Londra.
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Graficul arată clar că în perioada analizată München a fost destinația ceea
mai populară, înregistrând o dublare a numărului de călători de la 72.164 la
145.223. După München, destinațiile cele mai populare sunt Stuttgart și Londra. În
cazul destinațiilor București și Viena se poate observa o creștere, respectiv o
scădere a numărul de călători, dar în total, față de anul 2011, numărul de călători
către aceste două destinații a crescut în anul 2015.
47,6% dintre călători au zburat către München, și dat fiind faptul că
aeroportul din München funcționează ca Hub, putem vorbi de călătorii de afaceri și
de scopuri turistice.

Numărul de călători pe aeroportul Sibiu în perioada 2011 – 2015.
Dacă se face o comparație a celor patru aeroporturi, Londra conduce detașat
ca destinație, cu 375.519 de călători în anul 2015, urmat de München cu 277.160 de
călători, și de București cu 202.760 de călători.
O scădere importantă se înregistrează în cazul Cuneo, sunt fluctuații în cazul
Destinațiilor Barcelona și Madrid, dar în total numărul de călători a crescut.
În cazul destinațiilor Paris, Milano, Bruxelles, Dortmund, Londra, Roma, Bologna,
München, Valencia, Zaragoza și Stuttgart numărul de călători a crescut. Creșterea
masivă a călătoriilor către Londra se poate datora eliminării restricțiilor privind
piața muncii.
Se poate presupune, că majoritatea călătoriilor, în special către Londra și
orașele germane, italiene și spaniole sunt călătorii efectuate de cei care lucrează
în țările respective și familiile lor, acestea nefiind călătorii turistice sau de afaceri.
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În cazul orașelor germane, doar în cazul München se poate vorbi de călătorii de
afaceri, în cazul zborurilor operate din Cluj Napoca și Sibiu.

Numărul de călători pe cele patru aeroporturi în perioada 2011 – 2015
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IDENTIFICAREA LOCAȚIEI
I.

Prima locație potențială a aeroportului se situează în partea de sud-

est a județului Harghita, în partea central estică a României, în Depresiunea
Ciucului de Mijloc care aparține din punct de vedere geografic a Carpaților
Orientali. Arealul analizat se găsește la interfața meridianului de 25 o46’34’’
longitudine estică, cu paralela de 46o23’32’’ latitudine nordică. Locația potențială
a aeroportului se localizează în partea de sud-vest a teritoriului administrativ a
comunei Ciceu, satul Ciceu, pe câmpul Râtul Mare, și este delimitată de teritoriul
intravilan a comunei Ciceu la nord, de teritoriul administrativ a Municipiului
Miercurea Ciuc la sud, de drumul european 578 la vest și de valea Oltului la est.

Sursa: Google Earth Pro
Fig.1. Localizarea aeroportului Ciceu în Depresiunea Ciucului de Mijloc
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Accesibilitatea teritoriului este favorabilă, deoarece este delimitată la est
de drumul european 578, este traversat de calea ferată, și se situează la o distanță
de aproximativ 5 km de la Municipiul Miercurea Ciuc.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer
Fig.2. Harta administrativă a locației aeroportului între Municipiul
Miercurea Ciuc și comuna Ciceu
Condiții geologice și geotehnice
Din punct de vedere geologo-structural, zona studiată se află pe marginea de
est a piemontului estic al munților Harghita.
Conform studiului geotehnic pentru studiu de pfezabilitate aeroport LRMC
(comuna Ciceu, FN, județul Harghita), nr. 96/18.08.2016, elaborat de S.C.
GEOFORAJ S.R.L. Miercurea Ciuc, de către Dr. ing. geol. Laczko Attila Albert,
datele geologice obținute au fost observate prin intermediul a patru foraje
geotehnice:
- zona forajului geotehnic F1: turbă, pietriş cu nisip, pietriş cu bolovăniş cu nisip;
- zona forajului geotehnic F2: nisip cu pietriş, pietriş cu nisip, pietriş cu bolovăniş
cu nisip;
- zona forajului geotehnic F3: nisip prăfos cu pietriş, pietriş cu bolovăniş cu nisip;
- zona forajului geotehnic F4: argilă cenuşie, nisip argilos cenuşiu cu pietriş, pietriş
cu bolovăniş cu nisip.
Caracteristicile stratificației terenului studiat în zona amplasamentului este:
- cvaziorizontală, uniformă și continuă
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- solul vegetal este până la adâncimea de 0,40 m, respectiv 0,60 m
- la forajul geotehnic F1, amplasat la cca. 300 m nord-vest de capătul pistei
actuale de aterizare, a fost interceptat un strat de turbă între adâncimea de 0,60 –
2,10 m; conţinutul în substanţe organice al stratului de turbă are valori medii de
80%, și este un strat impropriu pentru fundare.
- stratul de nisip cu pietriş între adâncimea de 0,40 m și 2,50 m din zona
forajului geotehnic F2, și stratul de nisip prăfos cu pietriș între adâncimea 0,50 m
și 2,00 m la forajul geotehnic F3, prezintă o capacitate de compactare foarte bună
și o capacitate de compresibilitate medie, având o stare de îndesare medie. Este
un strat saturat.
- stratul de pietriş cu nisip între adâncimea de 2,10 m și 3,50 m, din zona
forajului geotehnic F1 și F2, prezintă o capacitate de compactare foarte bună și o
capacitate de compresibilitate medie, având o stare de îndesare medie. Este un
strat saturat.
- stratul de argilă cenuşie între adâncimea de 0,40 m și 2,00 m, din zona
forajului geotehnic F4 arată o capacitate de compactare slabă şi o capacitate de
compresibilitate medie (stare de îndesare medie). Pe baza indicelor de plasticitate
şi de consistenţă, este un strat plastic vârtos cu plasticitate mare. Este un strat
saturat.
- stratul de nisip argilos cenuşiu cu pietriş între adâncimea de 2,00 m și 3,10
m din zona forajului geotehnic F4 prezintă o capacitate de compactare foarte bună
şi o capacitate de compresibilitate medie, având o stare de îndesare medie spre
afânată. Este un strat saturat.
- stratul de pietriş cu bolovăniş cu nisip (prezent în fiecare foraj între
adâncimea de 2,00 – 3,10 m și 3,00 – 4,00 m ) prezintă o capacitate de compactare
bună spre foarte bună şi o capacitate de compresibilitate medie (stare de îndesare
medie spre mare). Este un strat saturat.
Adâncimea de îngheţ şi seismicitatea zonei
Conform STAS 6054-85, adâncimea de îngheţ pentru judeţul Harghita este de 1,10 m. Conform STAS 11100/1-77, zona studiată se încadrează în macrozona
seismică 6; conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se încadrează în
zona seismică de calcul E, şi perioada de colţ Tc = 0,7s. Pe baza prescripţiilor
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normativului P100/2-2013, acceleraţia terenului de proiectare pentru cutremure
(ag) este de 0,20 g (IMR = 225 ani). Conform P100/1-2006, coeficientul seismic se
poate calcula din raportul dintre acceleraţia orizontală a terenului

pentru

proiectare (ag) şi acceleraţia gravitaţională (g): Ks = ag/g.
Geomorfologia zonei studiate
Suprafața analizată este înconjurată de Munții Harghita și de Munții Ciucului,
în zona centrală a bazinului intramontan Ciucul Mijlociu, la altitudinea de 681 m
față de nivelul mării.
Relieful suprafeței are aspectul de câmpie, este neted, cvaziorizontală, fără
accidente majore de suprafaţă, având o diferență de nivel cca. 10 m (cea mai
joasă altitudine se găsește în partea de vest – 671 m, iar cel mai înalt punct se
găsește în partea de sud-est – 681 m), ceea ce rezultă morfologie optimă la
echiparea cu infrastructuri tehnice.

Sursa: Google Earth Pro
Fig.3. Profilul longitudinal E – V (între Municipiul Miercurea Ciuc și comuna
Ciceu)
Fragmentarea munților înconjurătoare (Munții Harghita, Munții Ciuc) prin
pasuri, precum Pasul Vlăhița-Harghita (Tolvajostető), Pasul Ghimeș, Pasul Uz, Pasul
Tușnad, care fac legatură între Depresiunea Ciuc și Depresiunea colinară a
Transilvaniei, Depresiunea Comănești, Depresiunea Brașov, prezintă un grad ridicat
de accesibililate în teritoriu.
Hidrografia și hidrogeologia zonei studiate
Partea de vest a arealului analizat este delimitată de cursul superior a
Oltului, de aceea rețeaua hidrografică este dominată de râul Olt, și de asemenea
este colectată de bazinul hidrografic Olt. Râul Olt curge în direcția nord - sud,
albia și traseul nu este meandrat în zona analizată, însă există un risc potențial
semnificativ de inundații în partea de vest a teritoriului analizat, mai precis un
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teritoriu cu o lungime de cca. 1 km (conform Agenției Europeană de Mediu).
Afluenții Oltului pe teritoriul analizat sunt pârâul Pustnic și Delnița.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/
interactive/floods-directive-pfra-apsfr
Fig.4. Localizarea riscului de inundație în zona aeroportului între
Municipiul Miercurea Ciuc și comuna Ciceu
Conform studiului geotehnic, din punct de vedere hidrogeologic, până la
adâncimea cercetată, terenul este alcătuit dintr-un strat foarte slab permeabil
(argilă cenuşie) şi din strate cu permeabilitate bună (nisipuri, pietrişuri, turbă).
Nivelul hidrostatic al pânzei freatice este următoare: în zona forajului F1 0,70 m, în zona forajului geotehnic F2 - 1,50 m şi în zona forajului geotehnic F4 la 2,50 m. În zona forajului geotehnic F3 acest nivel nu a fost interceptat până la
adâncimea cercetată (4,00 m). Apa nu este agresivă (nu este mineralizată, pH =
6,7).
În trecutul apropiat, această zonă a fost mlăştinoasă, turboasă, din această
cauză a fost asecată cu ajutorul unor canale. Datorită acestor lucrări, în funcţie de
cota terenului, nivelul apelor freatice a scăzut până la 1-2 m, în unele porţiuni
chiar mai mult. În cazul unor precipitaţii excepţionale şi/sau în cazul topirii rapide
a unei cantităţi importante de zăpadă, datorită poziţiei sale, terenul studiat poate
fi expus inundaţiilor.
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Pentru pista de aterizare condiţiile hidrologice ale complexului rutier sunt
defavorabile.
Încadrarea zonei în categorii geotehnice
Factorii de avut în vedere

Stabilirea categoriei

Punctaj

geotehnice
Condiţii de teren

Terenuri bune

2

Apa subterană

Fără epuismente

1

Clasificarea construcţiei după categoria Obişnuită

3

de importanţă
Vecinătăţi

Risc moderat

3

Zona seismică

Zona cu ag = 0,20 g

2

Riscul geotehnic

Moderat

11

Conform factorilor de mai sus enumeraţi, zona amplasamentului se
caracterizează printr-un risc geotehnic moderat. Terenul studiat se încadrează în
categoria terenurilor de fundare bune (NP 074-2014), categoria geotehnică 2.
Conform HG nr. 766/1997 construcţia se încadrează în categoria de importanţă
normală (C).
După modul de realizare a excavaţiilor şi a lucrărilor de infrastructură
aferente clădirii, care ar putea afecta construcţiile şi reţelele subterane aflate în
vecinătate, zona de amplasament se caracterizează cu risc mediu.
Pe baza datelor obţinute în studiul geotehnic, se poate aprecia, că terenul
de fundare este stabil şi prezintă caracteristici fizico-mecanice şi de capacitate
portantă normale pentru rocile reprezentative.
Luând în considerare caracteristicile geologice, hidrogeologice şi geotehnice
ale stratelor interceptate, adâncimea de îngheţ, seismicitatea zonei şi destinaţia
construcţiei, recomandăm următoarele:
În zona forajului geotehnic F1 (pistă de aterizare):

- schimbare de sol –

îndepărtarea stratului de turbă şi realizarea unor perne compactate din blocuri
mari de piatră spartă şi balast. Stratul astfel obţinut va reprezenta stratul de
fundare;
În zona forajului geotehnic F2 (pistă de aterizare): - fundarea pe stratul de
nisip cu pietriş.
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În zona forajului geotehnic F3 (pistă de aterizare): - fundarea pe stratul de nisip
prăfos cu pietriş.
În zona forajului geotehnic F4 (clădiri): - fundarea directă în stratul de argilă
cenuşie, cu talpa fundaţiei la minimum 1,30 m;
-

coeficientul de frecare pe talpa fundaţiei (μ) este de 0,30;

-

valoarea presiunii convenţionale de bază să nu fie mai mare de 350 kPa.

Presiunea convenţională recomandată corăspunde pentru fundaţii având lăţimea de
B = 1,0 m şi adâncimea de fundare faţă de terenul sistematizat Df = 2,0 m. Pentru
alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare, Pconv se va calcula conform NP
112-2014.
Pentru împiedicarea modificării caracteristicilor fizico-mecanice ale stratului de
fundare, în cazul când turnarea betonului în fundaţie nu se poate face imediat
după executarea săpăturii, săpătura va fi oprită obligatoriu la o cotă mai ridicată
decât cota de fundare (cu 0,15-0,25 m), urmând ca acest ultim strat să fie săpat
numai înainte de executarea fundaţiei.
Condiții climatice
Sub raport climatic, zona analizată, se încadrează tipului de climă moderat
continental, specific arealelor depresionare intramontane, cu o serie de variații
impuse de relief (Depresiune intramontană a Ciucului de Mijloc): diferențe mari de
temperatură între vară și iarnă, fenomenul de inversiune termică, efectul de
barieră orografică a lanțului Carpatic (protecție față de fenomenele meteorologice
extreme), frecvența cețurilor.
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Tabel 1. Date meteorologice lunare de vânt: viteza maximă și direcția vitezei
maxime înregistrate la stațiile meteorologice Miercurea Ciuc în perioada
01.01.2015 – 31.12.2015.
Luna

Viteza

Direcția

maximă a
vântului

Luna

Viteza

Direcția

vitezei

maximă a

vitezei

maxime a

vântului

maxime a

vântului

vântului

Ianuarie

10.3 m/s

V-NV

Iulie

6 m/s

SE

Februarie

6 m/s

NE

August

8.5 m/s

S

Martie

7.2 m/s

V

Septembrie

6.3 m/s

S

Aprilie

8.6 m/s

E

Octombrie

6 m/s

S

Mai

7.2 m/s

V-SV

Noiembrie

8.4 m/s

SV

Iunie

12 m/s

NE

Decembrie

5.8 m/s

N

Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie
Conform datelor rezultate în urma observațiilor și măsurătorilor efectuate
la stația meteorologică Miercurea Ciuc în perioada 01.01.2015 și 31.12.2015 (date
meteorologice lunare de vânt: viteza maximă și direcția vitezei maxime) remarcă
faptul că în lunile decembrie, ianuarie și februarie, direcția vitezei maxime a
vântului este nord, nord-vest, nord-est, viteza maximă a vântului fiind 10.3 m/s
(ianuarie), ceea ce înseamnă vânt cu intensificări, conform dicționarului de
terminologie utilizată în formularea prognozelor meteorologice. În lunile martie –
noiembrie, direcția vitezei maxime a vântului este sud, vest și sud-vest, iar viteza
maximă a vântului se încadrează între valorile de 6m/s și 8,6 m/s, ceea ce
înseamnă vânt moderat, cu excepția vitezei maxime a vântului în luna iunie, când
s-a înregistrat 12m/s (vânt cu intensificări).
Tabel 2. Fenomenul de ceață cu intervalul de producere înregistrată la stația
meteorologică Miercurea Ciuc în luna Iunie 2015.
Zi

Fenomen

Interval

12

Ceață

na*-05:05

13

Ceață

na-04:05

27

Ceață

na-04:20

* na – înainte de miezul nopții
Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie
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Tabel 3. Fenomenul de ceață cu intervalul de producere înregistrată la stația
meteorologică Miercurea Ciuc în luna Decembrie 2015.
Zi

Fenomen

4

Ceață

5

Ceață

Interval

Interval

Interval

05:10-05:50

07:00-08:12

17:30-10:40

-

17:0917:30
-

-

-

*

6

Ceață

21:10-na

7

Ceață

20:40-10:00

12:14-17:08

-

8

Ceață

22:10-10:00

10:55-17:30

-

9

Ceață

17:30-04:50

14:50-17:30

-

10

Ceață

17:30-na

-

-

12

Ceață

na-08:50

-

-

17

Ceață

na-05:02

-

-

18

Ceață

23:05-na

-

-

21

Ceață

18:10-21:05

16:55-17:30

-

22

Ceață

17:30-21:18

na-06:45

-

24

Ceață

22:40-12:05

14:20-17:30

-

25

Ceață

17:30-04:08

-

-

27

Ceață

na-04:50

-

-

28

Ceață

22:50-10:55

-

-

29

Ceață

06:50-08:10

-

-

* na – înainte de miezul nopții

Sursa datelor: Administrația
Națională de Meteorologie

Conform datelor rezultate în urma observațiilor și măsurătorilor efectuate
la stația meteorologică Miercurea Ciuc în luna iunie 2015 s-a înregistrat fenomenul
de ceață cu intervalul de producere timp de 3 zile, cu durabilitate de la miezul
nopții până la ora 04:00, respectiv ora 05:00. În luna decembrie 2015 s-a înregistrat
fenomenul de ceață timp de 17 zile: timp de 7 zile s-a înregistrat fenomenul cu
durabilitate de 11 – 17 ore, începând de ora 17:30 în general; timp de 4 zile s-a
înregistrat o durabilitate de 5-10 ore a fenomenului, iar timp de 6 zile s-a
înregistrat ceață cu durabilitate între 30 de minute și 4 ore, atât în timpul nopții
cât și în timpul zilei.
Fenomenul de ceață poate genera diverse disfuncționalități în funcționarea
sistemelor de transport, de exemplu împiedică funcționarea sistemelor de
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semnalizare, poate favoriza apariția accidentelor, poate perturba transportul
aerian.
Efectele ceții pot fi micșorate prin instalarea sistemelor performante de
semnalizare.
Zonă protejată
Partea vestică a teritoriului, cca. 2,5 km2 ( 1,5 km lungime), în direcția estvest, se suprapune peste Aria de Protecție Specială Avifaunistică (codul
ROSPA0034, tipul A, Depresiunea și Munții Ciucului), care face parte din siturile
Natura 2000, Directiva Păsări (SPA). În direcția nord-est la o distanță de
aproximativ 1,3 km se situează Aria de Protecție Directiva Habitate (codul
ROSCI0323, tipul B, Munții Ciucului).

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
Fig.5. Harta ariei protejate Natura 2000 (Munții și Depresiunea Ciucului)
suprapus peste locația potențială a aeroportului între Mun. Miercurea Ciuc și
comuna Ciceu
Întreg teritoriul de Arie de Protecție Specială Avifaunistică, Directiva Păsări în
Depresiunea și Munții Ciucului are o suprafață de 51.744 ha, și se încadrează în
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regiunea biogeografică alpină. Situl protejat cuprinde lunca de sus a Oltului în
Depresiunea Ciucului, de la Mădăraș până la Băile Tușnad, într-o lățime de 5-7 km
pe ambele părți ale râului. Există un număr de 26 specii de păsări protejate în
această zonă a Directivei de Păsări, cum ar fi Aegolius funereus, Aquila pomarina,
Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circusae
ruginosus, Circaetus gallicus, Circusae ruginosus, Circusae ruginosus, Circus
cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus,
Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum,
Lanius collurio, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Porzana porzana,
Strixura lensis, Tetraouro gallus. Cea mai mare populație de păsări se numără
aproximativ 3000 Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic).1
Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în categoria terenurilor agricole,
totalitate terenurilor este teren arabil.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
Fig.6. Terenurile arabile în zona aeroportului
În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară aproximativ 95 de
parcele.

1

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0034
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Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
Fig.7. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară
Aria de influență
Aria de influență a posibilei locație a aeroportului din Depresiunea Ciucului de
Mijloc se definește printr-o rază de 50 km (aproximativ o oră de distanță ), și se
numără 2 municipii (Municipiul Miercurea Ciuc, Gheorgheni), 3 orașe și 31 comune
cu o populație totală de 168.889 de locuitori în anul 2016, conform datelor
statistice a Institutului Național de Statistică.
În această rază de distanță, în domeniul activității economice se numără 4293
firme în anul 2015. Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor
sosiți în rază de 50 km a aeroportului Ciceu, este 107.747 de persoană.
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II.

A doua locație potențială pentru construirea aeroportului se

situează în partea sud-est a județului Harghita, în partea central estică a României,
în Depresiunea Ciucului de Sus care aparține din punct de vedere geografic a
Carpaților Orientali. Arealul analizat se găsește la interfața meridianului de
25o46’52’’ longitudine estică, cu paralela de 46o32’17’’ latitudine nordică.
Teritoriul analizat se localizează pe partea E – SE a teritoriului administrativ
a comunelor Cîrța (satul Cîrța și satul Ineu) și Tomești (satul Tomești), în
extravilanul comunelor. Arealul de studiu se extinde în totalitate pe Câmpul Mare
și este delimitat de teritoriul intravilan a comunei Tomești în partea de N - NV, de
limita extravilanului a comunei Cîrța în partea de S, de părâul Soarecele, Dealul de
Jos și Dealul Tătarul în partea de E și SE și de drumul european 578 în partea de V.
Accesibilitatea teritoriului este favorabilă, deoarece este delimitată la vest
de drumul european 578 și de calea ferată, însă se situează la o distanță de
aproximativ 21 km de la Municipiul Miercurea Ciuc.

Sursa: Google Earth Pro
Fig.8. Localizarea aeroportului în Depresiunea Ciucului de Sus
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Sursa: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer
Fig.9. Harta administrativă a locației potențiale a aeroportului în Ciucul
de Sus
Geomorfologia zonei analizate
Suprafața analizată este înconjurată de zona deluroasă în continuarea Munții
Ciucului (Dealul de Jos, Dealul Deschis, Dealul Chid, Dealul Piatra Casei, Dealul
Schimbul Vântului, Dealul Capelor), la altitudinea de 720 m față de nivelul mării.
Relieful suprafeței are aspectul deluros în partea de est și aspectul de câmpie în
partea de vest a zonei analizate, fără accidente majore de suprafaţă, având o
diferență de nivel cca. 40 m (cea mai joasă altitudine se găsește în partea de sud –
707 m, iar cel mai înalt punct se găsește în partea de nord – 747 m), ceea ce
înseamnă o pantă medie aproximativă de 1% - 2,1%, ceea ce rezultă morfologie
optimă la echiparea cu infrastructuri tehnice.

Sursa: Google Earth Pro
Fig.10. Profil longitudinal NE-SV
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Sursa: Google Earth Pro
Fig.11. Profil transversal V – E
Fragmentarea munților înconjurătoare (Munții Ciucului) prin pasuri, precum
Pasul Ghimeș și Pasul Uz, care fac legatură între Depresiunea Ciuc și Depresiunea
Comănești, Depresiunea Dărmănești, prezintă accesibililate în teritoriu.
Morfodinamica actuală a reliefului este puternic influențată de acțiunile
antropice precum activitățile agricole (cultura plantelor și creșterea animalelor),
deoarece întreg teritoriu analizat se încadrează în categoria terenurilor arabile.
Condiții geologice
Stratificația locală după solul vegetal (0,30 – 0,40 m) este caracterizată
printr-un strat de nisip – pietriș între adâncimea de 1,00 – 1,50 m și 2,00 m, iar sub
2,00 m se găsește un strat de pietriș cu nisip cu bolovăniș.
Hidrografia zonei
Partea S – SV a zonei analizată este delimatată de cursul superior a Oltului,
de aceea rețeaua hidrografică este colectată de bazinul hidrografic Olt. Direcția de
curgere a râului Olt în apropierea zonei analizate este dinspre N – NV spre S -SE.
Albia râului Olt este meandrat. Afluentul cel mai important a Oltului pe teritoriul
analizat este pârâul Soarecele. Conform Agenției Europeană de Mediu, nu există
zone cu risc de inundație.
Nivelul hidrostatic al pânzei freatice nu a fost interceptat până la adâncimea de 4 –
5 m.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floodsdirective-pfra-apsfr
Fig.12. Localizarea zonei de risc de inundație în apropierea zonei
aeroportului în Ciucul de Sus
Condiții climatice
Sub raport climatic, zona analizată, se încadrează tipului de climă moderat
continental, specific arealelor depresionare intramontane, cu o serie de variații
impuse de relief (Depresiune intramontană a Ciucului de Sus): diferențe mari de
temperatură între vară și iarnă, fenomenul de inversiune termică, efectul de
barieră orografică a lanțului Carpatic (protecție față de fenomenele meteorologice
extreme).
Zonă protejată
Zona analizată nu se suprapune peste nici-o Arie Protejată, iar Aria de
Protecție Specială Avifaunistică (codul ROSPA0034, tipul A, Depresiunea și Munții
Ciucului), care face parte din siturile Natura 2000, Directiva Păsări (SPA) și Aria de
Protecție Directiva Habitate (SCI) (codul ROSCI0323, tipul B, Munții Ciucului) se
localizează la o distanță de 3 km în direcția est, spre Munții Ciucului.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactivemaps/european-protected-areas-1
Fig.13. Poziția geografică a locației potențiale a aeroportului în Ciucul de Sus
comparativ cu Aria Protejată Natura 2000 – Munții Ciucului
Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în categoria terenurilor agricole,
totalitatea terenurilor este teren arabil.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactivemaps/agricultural-areas-in-europe
Fig.14. Terenurile arabile în zona aeroportului în Ciucul de Sus
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În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară un număr de 30 de
parcele.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
Fig.15. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară
Zona de influență
Aria de influență a locației potențiale a aeroportului din Depresiunea
Ciucului de Sus se definește printr-o rază de 50 km (aproximativ o oră de distanță
), și se numără 2 municipii (Municipiul Miercurea Ciuc, Gheorgheni), 2 orașe și 27
comune cu o populație totală de 168.258 de locuitori în anul 2016, conform
datelor statistice Institutului Național de Statistică. În această rază de distanță, în
domeniul activităților economice se numără 4.341 firme în anul 2015.
Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor sosiți în rază de
50 km a aeroportului între comuna Cîrța și Tomești, este 79.334 de persoană.
În teritoriul locației potențiale a aeroportului din Ciucul de Sus se găsește, în
paralel, o conductă magistrală de gaze naturale. Pentru amplasarea construcțiilor
aeroportului este necesară devierea conductei respective.
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III.

A treia locație potențială pentru construirea aeroportului se situează în

partea de sud-vest a județului Harghita, la o distanță de 10 km de la Odorheiu
Secuiesc, între comuna Satu Mare, Călugăreni și Băile Homorod. Arealul analizat se
găsește la interfața meridianului de 25o 24’25’’ longitudine estică, cu paralela de
46o19’01’’ latitudine nordică.
Locația potențială a aeroportului se găsește în partea de sud a teritoriului
administrativ a comunei Satu Mare și Mărtiniș, pe vârful Țechent, și este delimitat
de teritoriul intravilan a comunei Satu Mare și de cursul râului Brădești la nord, de
teritoriul administrativ a comunei Mărtiniș la sud – sud-vest, de limita teritoriului
extravilan a comunei Căpâlnița la est.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer
Fig.16. Localizarea aeroportului
Accesibilitatea teritoriului este nefavorabilă, deoarece doar în partea de
nord este traversată de drumul național 13A, însă un aspect favorabil este distanța
mică spre orașul Odorheiu Secuiesc (10 km) și Miercurea Ciuc (43 km).
Geomorfologia zonei
Suprafața analizată se situează în partea de vest a platoului vulcanic a Munțiilor
Harghita, la o altitudine de 852 m față de nivelul mării.
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Sursa: Google Earth Pro
Fig.17. Profilul longitudinal NE-SV

Fig.18. Profilul transversal NV-SE
Relieful zonei analizate are aspectul deluros, este accidentată, având o
diferență de nivel circa 34 m (Dealul Lacului – 852 m, Dâmbul Mare – 886 m) ceea
ce îngreunează echiparea terenurilor cu infrastructuri tehnice. Cele mai
caracteristice forme de relief sunt Dealurile Spatele Homorodului, Dealurile
Spatele Butoiului, Dealul Satul Mare, Spinarea Butoiului, Dealul Viș, Coasta Verii,
Dealul Lacului, La Țechent, Dealul Izlazului, Dealul Coțofenelor, Dealul Cozma,
Dealul Câmpul Coșarelor, Dealul Secerișului, Dealul Mare, Dealul cu Flori, Dealul
Arpad, Dâmbul Mare, etc.

Sursa: Google Earth Pro
Fig.19. Poziția geografică a locației potențiale a aeroportului
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Fragmentarea Munțiilor Harghita în zona apropiată constă în Pasul VlăhițaHarghita (Tolvajostető), care face legătură cu Depresiunea Ciucului prin drumul
13A.
Condiții geologice
Stratificația locală după solul vegetal (0,30 – 0,40 m) este caracterizată
printr-un strat de argilă cu nisip prăfoasă între adâncimea de 0,50 – 1,50 m și un
strat de nisip argilos cu pietriș între adâncimea de 1,00 - 1,50 m. Sub stratificația
terenului studiat în zona amplasamentului se găsește o rocă semistâncoasă,
vulcano-cvarstic.
Hidrografia zonei
Zona N – NV a arealului analizat este delimitată de râul Brădești, râul acesta
având aproximativ 17 afluenți direcți și indirecți, iar rețeaua hidrografică este
colectată de râul Târnava Mare. Direcția de curgere a râului Brădești este NE – SV,
albia și traseul fiind meandrat în zona analizată, însă nu există risc semnificativ de
inundații (conform Agenției Europeană de Mediu). Nivelul hidrostatic al pânzei
freatice se găsește la adâncimi foarte mari. În cazul unor precipitaţii excepţionale
şi/sau în cazul topirii rapide a unei cantităţi importante de zăpadă, datorită
poziţiei sale, terenul studiat poate fi expus inundaţiilor. Stratul de zăpadă este
semnificativ mare.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directivepfra-apsfr
Fig.20. Localizarea zonei de risc de inundație în apropierea zonei aeroportului
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Condiții climatice
Tabel 4. Date meteorologice lunare de vânt: viteza maximă și direcția vitezei
maxime înregistrate la stațiile meteorologice Odorheiu Secuiesc în perioada
01.01.2015 – 31.12.2015.
Luna

Viteza

Direcția

maximă a
vântului

Luna

Viteza

Direcția

vitezei

maximă a

vitezei

maxime a

vântului

maxime a

vântului

vântului

Ianuarie

10.1 m/s

N-NE

Iulie

7.5 m/s

V

Februarie

8 m/s

E

August

10.4 m/s

S

Martie

8.4 m/s

S

Septembrie

12.3 m/s

S

Aprilie

12 m/s

S-SV

Octombrie

6.3 m/s

S

Mai

8.4 m/s

V-NV

Noiembrie

9.2 m/s

S-SE

Iunie

11.4 m/s

E-SE

Decembrie

7.9 m/s

SE

Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologică
Conform datelor rezultate în urma observațiilor și măsurătorilor efectuate
la stația meteorologică Odorheiu Secuiesc în perioada 01.01.2015 și 31.12.2015
(date meteorologice lunare de vânt: viteza maximă și direcția vitezei maxime)
remarcă faptul că în lunile decembrie, ianuarie și februarie, direcția vitezei
maxime a vântului este nord, nord-est, sud-est, viteza maximă a vântului fiind 10,1
m/s în luna ianuarie, ceea ce înseamnă vânt cu intensificări, conform dicționarului
de terminologie utilizată în formularea prognozelor meteorologice. În lunile martie
– noiembrie, direcția vitezei maxime a vântului este sud, vest, sud-vest și sud-est,
iar viteza maximă a vântului se încadrează între valorile de 6,3m/s și 12,3 m/s,
ceea ce înseamnă vânt moderat și vânt cu intensificări, în lunile aprilie și
septembrie această valoare fiind 12 m/s.
Zona protejată
Zona analizată nu se suprapune peste nici-o arie protejată, iar Aria de
Protecție

Specială

Avifaunistică

(codul
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ROSPA0027,

tipul

A,

Dealurile

Homoroadelor), care face parte din siturile Natura 2000, Directiva Păsări (SPA) se
localizează la o distanță de cca. 4,7 km în direcția sud, spre comuna Mărtiniș.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps
/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1
Fig.21. Poziția geografică a locației potențiale a aeroportului comparat
cu Aria Protejată Natura 2000 – Munții Homorodului
Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în mai multe categorii de
terenuri, teritoriul este înconjurat de terenuri forestiere. În pădurile pe teritoriul
analizat sunt caracteristice speciile foioase în partea de nord spre comuna Satu
Mare și speciile conifere în zona sudică. În partea de nord a teritoriului sunt
terenuri arabile în apropierea comunei Satu Mare, și pășuni și fânețe la limita
terenurilor forestiere.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/forests-in-europe
Fig.22. Terenurile forestiere în zona aeroportului

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe
Fig.23. Terenurile arabile în zona aeroportului
În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară un număr de
aproximativ 22 de parcele.
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Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
Fig.24. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară
Aria de influență
Aria de influență a locației potențiale a aeroportului Țechent se definește printr-o
rază de 50 km (aproximativ o oră de distanță), și se numără 2 municipii (Municipiul
Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc), 2 orașe și 26 comune cu o populație totală de
183.349 de locuitori în anul 2016, conform datelor statistice Institutului Național
de Statistică.
În această rază de distanță, în domeniul activității economice se numără 5494
firme în anul 2015. Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor
sosiți în rază de 50 km a aeroportului (în apropierea orașului Odorheiu Secuiesc),
este 86.310 de persoană.
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IV. A patra locație potențială pentru construirea aeroportului din județul Harghita
se situează în partea sud-est a județului, la o distanță de aproximativ 15 km de la
Municipiul Miercurea Ciuc. Din punct de vedere geografic, teritoriul analizat
aparține a Depresiunii intramontană a Ciucului de Jos, în Carpații Orientali. Arealul
analizat se găsește la interfața meridianului de 25o54’00’’ longitudine estică, cu
paralela de 46o16’38’’ latitudine nordică. Teritoriul se localizează în partea de est
a teritoriului administrativ a comunelor Sântimbru și Sânsimion, și este delimitat de
drumul european E578 la N – NE și E, de limita teritoriului administrativ a comunei
Sânmartin la S – SE, de pârâul Fișag la S, de teritoriul intravilan a comunelor
Sânsimion și Sântimbru, de drumul județean 123A și de calea ferată la V.

Sursa: Google Earth Pro
Fig.25. Localizarea aeroportului în cadrul Depresiunii Ciucului de Jos
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Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html
Fig.26. Harta administrativă a teritoriului aeroportului în Depresiunea
Ciucului de Jos
Accesibilitatea teritoriului este favorabilă, deoarece în partea de est este
delimitată de drumul european E578, de drumul județean 123 în partea de sud, de
drumul județean 123A și de calea ferată în partea de vest. Un alt aspect favorabil
este distanța mică, de circa 15 km spre Municipiul Miercurea Ciuc.
Condiții geologice
Stratificația locală după solul vegetal (0,30 – 0,40 m) este caracterizată în
general printr-un strat de pietriș cu nisip până la adâncimea de 2 m și 5 m, în unele
locuri chiar și până la 10 m. În partea de sud a teritoriului analizat, în apropierea
pârâului Fișag, se găsește depozite aluvionale.
Geomorfologia zonei studiate
Suprafața analizată este înconjurată de Munții Harghita și de Munții Ciucului,
în zona centrală a bazinului intramontan Ciucul de Jos, la altitudinea de 667 m față
de nivelul mării.
Relieful suprafeței are aspectul deluros, fără accidente majore de suprafaţă,
având o diferență de nivel cca. 8 m (cea mai joasă altitudine se găsește în partea
nord - vest și sud – est a teritoriului analizat– 659 m, iar cel mai înalt punct se
găsește în partea centrală a teritoriului – 667 m), înclinarea medie fiind 0,5% la
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ambele părți, ceea ce rezultă morfologie optimă la echiparea cu infrastructuri
tehnice.

Sursa: Google Earth Pro
Fig.27. Profilul transversal NV-SE
Hidrografia zonei studiate
Partea de sud a zonei analizate este delimitat de pârâul Fișag (Valea Satului),
aceasta fiind un afluent a bazinului hidrografic Olt, care se află în partea de vest a
zonei, la aproximativ 3 km. Pârâul Fișag curge din direcția NE – SV. În teritoriul
amplasamentului nu există un risc potențial semnificativ de inundații.
Nivelul de apă freatică nu a fost interceptată până la adâncimea de 10 – 20 m.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/floods-directivepfra-apsfr
Fig.28. Localizarea zonei de risc de inundație în apropierea zonei aeroportului
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Zona protejată
Zona analizată nu se suprapune peste nici-o arie protejată, iar Aria de Protecție
Specială Avifaunistică (codul ROSPA0034, tipul A, Depresiunea și Munții Ciucului),
care face parte din siturile Natura 2000, Directiva Păsări (SPA) se limitează cu
teritoriul amplasamentului în partea sudică, spre comuna Sânmartin, și Aria de
Protecție Directiva Habitate (SCI) (codul ROSCI0007, tipul B, Bazinul Ciucului de
Jos) se localizează la o distanță de 3 km în direcția vest.

Sursa:http://maps.eea.europa.eu/EEABasicViewer/v3/index.html?
appid=07661dc8a5bc446fafcfe918c91a1b1b&displaylegend=true#
Fig.29. Poziția geografică a locației posibile a aeroportului comparat cu Aria
Protejată Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos
Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în categoria terenurilor agricole,
totalitate terenurilor este teren arabil.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactivemaps/agricultural-areas-in-europe
Fig.30. Terenurile arabile în zona aeroportului în comuna Sânsimion și
Sântimbru
În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară un număr mare de
parcele.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html
Fig.31. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară
Aria de influență
Aria de influență a locației potențiale a aeroportului din Depresiunea Ciucului de
Jos se definește printr-o rază de 50 km (aproximativ o oră de distanță), și se
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numără 1 municipiu (Municipiul Miercurea Ciuc), 2 orașe și 23 comune cu o
populație totală de 131.578 de locuitori în anul 2016, conform datelor statistice a
Institutului Național de Statistică.
În această rază de distanță, în domeniul activităților economice se numără 3.328
firme în anul 2015.
Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor sosiți în rază de 50 km
a aeroportului din Depresiunea Ciucului de Jos, este 89.028 de persoană.
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Tabel.4. Analiză comparativă
I. Miercurea Ciuc
Poziția
geografică
Localizare
Distanță față
de un
municipiu
Accesibilitatea

Geologie
(Stratificația
solului)

Geomorfologie
Relief, Pantă

Hidrologie

Depresiunea Ciucului
de Mijloc
În partea de sud a
teritoriului extravilan a
comunei Ciceu
5 km – Miercurea Ciuc
Drumul E578
Calea ferată
- turbă 0,60-2,10m
(NV)
- nisip cu pietriș 0,402m
- pietriș cu nisip 2,103,50m
- argilă cenușie 0,402m
- nisip argilos cenușiu
cu pietriș 2-3,10m
- pietriș cu bolovăniș
cu nisip 2-4m (prezent
în fiecare foraj)
Profil longitudinal:
- altitudine max.671m
- altitudine min.- 660m
- înclinare max. 4,3%6,5%
- înclinare medie 1,3%
- fără accidente
majore de suprafață
- aspect de câmpie

- în partea de vest – Olt
(direcția de curgere NS, nu este meandrat)
- risc potențial
semnificativ de
inundație
- afluenții: Pustnic și
Delnița
- nivelul hidrostatic al
pânzei freatice: 0,70mNV, 1,50m-NE, 2,50mSV, iar în partea de SE
nu a fost interceptat
până la adâncimea de
4m

II. Ciucul de Sus

III. Țechend

Depresiunea Ciucului
de Sus

IV. Ciucul de Jos

În partea vestică a
platoului vulcanic a
Munțiilor Harghita
În partea E-SE a
Între comuna Satu
teritoriului extravilan a Mare, satul Mărtiniș
comunelor Cîrța și
(comuna Călugăreni) și
Tomești
Băile Homorod
21 km – Miercurea Ciuc 10 km – Odorheiu
Secuiesc
43 km – Miercurea Ciuc
Drumul E578
Drumul național 13A
Calea ferată
-nisip cu pietriș 1-2m
-argilă cu nisip prăfoasă
-pietriș cu nisip cu
0,50-1,50 m
bolovăniș sub 2 m
-nisip argilos cu pietriș
1,00-1,50 m
-sub stratificația
teritoriului se găsește o
rocă semistâncoasă,
vulcano-cvarstic

Depresiunea Ciucului de Jos

Profil longitudinal:
- altitudine max.-746m
- altitudine min.- 707m
- înclinare max. 1,5% 3,3%
- înclinare medie 0,3%
- 1%
- fără accidente
majore de suprafață
Profil transversal:
- altitudine max.-732m
- altitudine min.- 717m
- înclinare max. 3,5%
- înclinare medie 2,1%0,5%
-zonă deluroasă în
partea de est

Profil longitudinal:
- altitudine max.-666m
- altitudine min.- 659m
- înclinare max. 2,2% - 0,5%
- înclinare medie 0,6%,- 0,2%
-în partea de nord a
teritoriului analizat este
înclinat

-în partea de S-SV – Olt
(direcția de curgere NNV – S-SE, este
meandrat)
-nu există risc
potențial semnificativ
de inundație
-afluenții: Soarecele
- nivelul hidrostatic al
pânzei freatice nu a
fost interceptat până
la adâncimea de 4-5m

Profil longitudinal:
- altitudine max.-846m
- altitudine min.- 748m
- înclinare max. 8% 10,5%
- înclinare medie 1,4%1,8%
- zonă deluroasă în
partea de NE
Profil transversal în
partea centrală a
teritoriului analizat:
- altitudine max.-880m
- altitudine min.- 766m
- înclinare max. 3,5% 20,7%
- înclinare medie 8,8%1,2%
-în partea NV a
profilului transversal
este foarte abrupt
-în partea de S-SV – râul
Brădești, cu 17 afluenți
direcți și indirecți în
teritoriu
-direcția de curgere a
râului este NE-SV
-albia și traseul este
meandrat
-rețeau hidrografică
este colectat de bazinul
hidrografic Târnava
Mare
-nu există risc potențial
semnificativ de
inundație
-nivelul hidrostatic al
pânzei freatice se
găsește la adâncimi
foarte mari
-stratul de zăpadă este
semnificativ mare
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În partea de E a teritoriului
administrativ a comunelor
Sântimbru și Sânsimion
15 km – Miercurea Ciuc
Drumul E578, DJ 123A, DJ123
Calea ferată
-pietriș cu nisip 2-5 m, în
unele locuri chiar și până la 10
m
-în partea de S, în apropierea
pârâului Fișag, se găsește
depozite aluvionale

-pârâul Fișag (Valea Satului)
-direcția de curgere este NESV
- nu există risc potențial
semnificativ de inundație
-nivelul hidrostatic al pânzei
freatice nu a fost interceptată
până la adâncimea de 10-20 m
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I. Miercurea Ciuc

Condiții
climatice

Arii protejate

Categoria
terenurilor

Direcția și viteza
maximă a vântului: vânt cu intensificări:
N, NV, NE (decembriefebruarie)
- vânt moderat: S, V,
SV, E (martienoiembrie)
Fenomenul de ceață: 3 zile în iunie; - 17 zile
în decembrie (cu
durabilitate de la 40 de
minute până la 17 ore)
-se suprapune peste
Aria de Protecție
Specială Avifaunistică
(codul ROSPA0034,
tipul A, Depresiunea și
Munții Ciucului)-Natura
2000, Directiva Păsări
(SPA)
-în direcția de nord-est
la o distanță de
aproximativ 1,3 km se
situează Aria de
Protecție Directiva
Habitate (codul
ROSCI0323, tipul B,
Munții Ciucului)

III. Țechend

IV. Ciucul de Jos

--------------

-------------------

---------------------

-nu se suprapune peste
nici-o Arie Protejată
-la o distanță de 3 km
(în direcția est), se
localizează Aria de
Protecție Specială
Avifaunistică (codul
ROSPA0034, tipul A,
Depresiunea și Munții
Ciucului), Directiva
Păsări (SPA) și Aria de
Protecție Directiva
Habitate (SCI) (codul
ROSCI0323, tipul B,
Munții Ciucului),
Natura 2000

- nu se suprapune peste
nici-o Arie Protejată
- la o distanță de 4,7
km (în direcția sud) se
localizează Aria de
Protecție Specială
Avifaunistică (codul
ROSPA0027, tipul A,
Dealurile
Homoroadelor), Natura
2000, Directiva Păsări
(SPA)

Populația

168.889 de locuitori

Nr. firmelor
Nr. turiștilor
sosiți

4.293 de firme

4.341 de firme

5.494 firme

3.328 firme

107.747 de persoane

79.334 de persoane

86.310 de persoane

89.028 de persoană

Diverse

2 municipii (Miercurea
Ciuc și Gheorgheni)
3 orașe
31 de comune

------

teren agricol: arabil

-nu se suprapune peste nici-o
arie protejată
-Aria de Protecție Specială
Avifaunistică (codul
ROSPA0034, tipul A,
Depresiunea și Munții
Ciucului), Natura 2000,
Directiva Păsări (SPA) se
limitează cu teritoriul
amplasamentului în partea
sudică, spre comuna
Sânmartin
-la o distanță de 3 km (în
direcția vest) se localizează
Aria de Protecție Directiva
Habitate (SCI) (codul
ROSCI0007, tipul B, Bazinul
Ciucului de Jos)
teren agricol: arabil

teren agricol și teren
forestier
Aria de influență (în raza de 50 km)
2 municipii (Miercurea 2 municipii (Miercurea
Ciuc și Gheorgheni)
Ciuc și Odorheiu
2 orașe
Secuiesc)
27 comune
2 orașe
26 comune
168.258 de locuitori
183.349 de locuitori

UAT-uri
deserviți

teren agricol: arabil

II. Ciucul de Sus

Conductă magistrală de U.M. Radiolocație
gaze naturale
Țechend
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1 municipiu (Municipiul
Miercurea Ciuc) 2 orașe
23 comune
131.578 de locuitori

Rezervor de apă neutilizată
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ANALIZA ZONEI DESERVITE
Capital uman, situație socială
Analiza datelor demografice din Regiunea Centru
Pe următoare figură se poate urmări evoluția populației în intervalul 2000 și 2016.
Se înregistrează creșteri în cazul județelor Brașov și Sibiu, iar în ceea ce privește
pe celelalte județe, valorile cresc ușor până la anul 2006 (Bacău, Covasna), după
care urmează o scădere, fiind similară cu tendința înregistrată la nivelul național și
al regiunii centru. Populația județului Alba scade cu 6%, aceasta fiind cea mai
vizibilă scădere pe figura analizată. Evoluția populației al județulului Harghita este
caracterizată de tendințele naționale, fiind vorba de o scădere de aproximativ
2,5%.

Evoluția populației, 2000=100%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%

National

Regional

Alba

Brasov

Harghita

Mures

Sibiu

Bacau

Covasna

Analizând datele județului Harghita, se poate constata faptul că în intervalul 20002016 cea mai accentuată scădere se înregistrează în orașele județului (-7,8%), iar
în cazul municipiilor, scăderea este de 5,2%. Trebuie menționat faptul că populația
comunelor scade cu 0,5% până la 2007, iar după această perioadă se înregistrează
o ușoară creștere (+0,3%).
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Evoluția populației din municipii, orașe, comune și județul
Harghita
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%

Municipii

Orase

Comune

Judetul Harghita

Prin analiza grupelor de vârstă se poate constata faptul că în anul 2006 valorile
erau aproape identice pe cele trei nivele. Cea mai mare proporție reprezintă grupa
de vârstă 20-44, urmat de 45-64 și 5-19. Comparând anul 2006 și 2016, se poate
observa creșteri în cazul grupelor de vârstă 45-64 și 65 și peste, ceea ce confirmă

2006
38,44%
38,72%
38,20%

40%
35%

24,12%

30%
25%

24,02%

18,90%
18,37%

20%

24,60%
13,19%

18,19%

14,41%

15%
10%

13,34%

5,35%
5,15%

5,00%

5%
0%

0-4

5-19

National

20-44

Judetean

45-64

+ 65

Regional

procesul de îmbătrănire demografică al populației, iar paralel scad valorile în cazul
populației tinere și grupei de vârstă mijlocie.
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2016
37,40%
37,53%
37,32%

40%
35%

25,79%

30%

26,88%

25%

27,04%

16,32%

20%

15,41%

15,60%
15,67%

15,62%

15,20%

15%
4,89%

10%
5%

4,82%

4,51%

0%

0-4

5-19

National

20-44

Judetean

45-64

+ 65

Regional

Migraţia populaţiei
În cazul migrației, se analizează datele plecărilor și stabililor cu domiciliu,
raportate la populația totală.
De asemenea, în perioada analizată valorile fluctuau în cazul fiecărui județ, cea
mai mică valoare fiind înregistrată în Bacău, atât în cazul stabilirilor cât și în cazul
plecărilor. Valorile stabilirilor cu domiciliu din județele Sibiu și Brașov sunt peste
valorile celorlalte județe. Analizând rata plecărilor, sunt valori cuprinse între 1,31,8% în județele Brașov, Mureș și Sibiu. Valorile județului Harghita și Covasna au
evoluat aproape identic (1-1,5%).

Stabiliri cu domiciliu, raportate la populația totală
2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Harghita

Alba

Brasov

Covasna

Mures

Sibiu
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Plecari cu domiciliu, raportate la populația totală
2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Harghita

Alba

Brasov

Covasna

Mures

Sibiu

Bacau

Pe următoarele două figuri poate fi urmărită evoluția numărului stabilirilor și
plecărilor în municipiile județului Harghita. În cazul fiecărui municipiu se poate
constata faptul că numărul plecărilor sunt peste numărul stabilirilor. Cele mai mari
valori sunt în reședința județului, în Miercurea Ciuc, care este urmată de Odorheiu
Secuiesc. În municipiul Gheorgheni erau mai multe stabiliri față de municipiul
Toplița. În cazul numărul plecărilor din aceste municipii, se conturează trei
perioade: s-au înregistrat valori mai mari în Gheorgheni între 2000-2005 și 20102014, iar erau valori mai mari în Toplița între 2006-2009.
Stabiliri cu domiciliu în municipiile județului Harghita
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Plecări cu domiciliu în municipiile județului Harghita
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Populația activă îndeplinește un rol important în piața forței de muncă, este
reprezentată de persoanele care reprezintă oferta potențială a forței de muncă,
incluzând atât populația ocupată civilă cât și somerii înregistrate la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă. Populația activă civilă al județului Harghita a
suferit o scădere accentuată (-18%) până în anul 2004, fiind urmată de o creștere
succesivă (cu două întreruperi în 2011 și 2014). Pe următoarea figură se mai poate
constata, că valorile au scăzut până la anul 2004-2006, după care doar în județul
Sibiu au revenit la valorile din 2000, chiar depășind pe acesta între 2012-2013.

Populația activă, 2000=100%
105%

100%
95%
90%

85%
80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Harghita
Covasna

National
Mures

Regional
Sibiu

Alba
Bacau

Brasov

Pe următorul tabel, se poate urmări evoluția populației ocupată civilă pe
activitațile ale economiei nationale în 2014 față de anul 2008. Doar în județele
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Brașov și Sibiu au crescut valorile totale a populației ocupate civile. În județul
Harghita a fost înregistrată o scădere de 2,8%, în județul Mureș -3,1%, în județul
Covasna -5,2%, în județul Alba -5,5%. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în
județul Bacău, având un procent de 9,5%.
În trei secțiuni (Activități de servicii administrative și activități de servicii suport;
Activități de spectacole, culturale și recreative; Alte activități de servicii) în cazul
fiecărui județ s-a înregistrat creștere remarcabilă. În județul Harghita în 2014 a
crescut cu 112,5% populația activă civilă, față de anul 2008.
Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de
secțiune în 2014, raportată la datele din anul 2008
Agricultura, silvicultura si pescuit
Industrie
Productia si furnizarea de energie electrica si
termica, gaze, apa calda si aer conditionat
Distributia apei; salubritate, gestionarea
deseurilor, activitati de decontaminare
Constructii
Comerti cu ridicata si cu amanuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor
Transport si depozitare
Hoteluri si restaurante
Informatii si comunicatii
Intermedieri financiare si asigurari
Tranzactii imobiliare
Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Activitati de servicii administrative si activitati
de servicii suport
Administratie publica si aparare; asigurari
sociale din sistemul public
Invatamant
Sanatate si asistenta sociala
Activitati de spectacole, culturale si recreative
Alte activitati de servicii
TOTAL

Harghita Covasna Brasov Sibiu Mures Alba Bacau
-1,9%
-1,7% -5,2% -3,3% -4,7% -8,5% -4,5%
-14,1%
-8,9%
1,1% -1,0% -10,0% -7,4% -23,4%
-37,5%
0,0%
-4,3%
13,5%
-10,3%
25,0%
112,5%
-30,0%
-33,3%
-11,8%

-33,3% -29,2% -42,9% -34,8% -35,7% -64,0%
-26,3% -2,6% 12,5%
-9,8% -13,5% -9,0%

-6,7%
-4,1%

0,0% -14,3%
-9,5% -1,3%

-1,7% -3,4% -4,5% 14,2%
20,0% -1,4% 7,6% -4,8%
0,0%
2,3% -3,8% -2,0%
-28,6% 62,5% 42,1% 31,3%
-37,5% -20,7% -10,7% -38,5%
-66,7% -29,4% -28,6% 0,0%
-15,4%
2,1% -9,5% -14,8%

7,5% 1,0%
-2,4% -18,8%
-12,1% 4,3%
-28,6% -6,7%
-35,7% -23,8%
-25,0% -50,0%
4,8% -5,0%

44,4%

100,0% 113,8% 77,8% 89,3% 33,3% 12,5%

-15,6%
-7,7%
-8,9%

-17,4% -5,7% 0,0% -6,5% -5,0% -10,0%
-14,6% -23,7% -13,4% -13,5% -17,9% -13,1%
-8,6%
8,1% 9,6% -7,9% -7,2% -12,4%

80,0%
66,7%
-2,8%

50,0%
14,3%
-5,2%

53,8% 77,8% 41,2% 42,9% 55,6%
48,4% 29,0% 14,3% 28,6% 18,8%
0,04% 1,0% -3,1% -5,5% -9,4%

Pe următoarea figură numărul șomerilor este raportat la populația activă civilă,
rezultând astfel rata șomajului. Se poate observa că au fost înregistrate valori
maxime în luna ianuarie aniilor 2000, 2002 și 2010, fenomen existent la fiecare
nivel. Cele mai mici valori au fost înregistrate înainte de criza economică din anul
2008, care a fost urmat de o creștere vizibilă. Valorile au arătat o descreștere
până la anul 2016, ajungând aproape la valorile din anul 2008.
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Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii
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Analizând câștigul salarial nominal mediu net pe baza activităților economiei, se
poate constata că în trei sectoare sunt câștiguri salariale de peste 2000 RON
(valabil pentru fiecare județ): Administrația publică și apărare, asigurări sociale
din sistemul public; Intermedieri financiare și asigurări; Producția și furnizarea de
energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai mici
venituri sunt în sectorul turismului, mai precis câștigului salarial este sub 1000
RON. În ceea ce privește pe celelalte activități, câștigurile variează de la județ la
județ.
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Câștigul salarial nominal mediu net lunar pe activități, 2014
Alte activitati de servicii
Activitati de spectacole, culturale si recreative
Sanatate si asistenta sociala
Invatamant
Administratie publica si aparare, asigurari sociale din
sistemul public

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii
suport
Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Tranzactii imobiliare
Intermedieri financiare si asigurari
Informatii si comunicatii
Hoteluri si restaurante
Transport si depozitare
Comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea
autovehiculelor si motocicletelor

Constructii
Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor,
activitati de decontaminare
Productia si furnizarea de energie electrica si termica,
gaze, apa calda si aer conditionat
Industrie
Agricultura, silvicultura si pescuit

RON 0

Bacau

Sibiu

Mures

Harghita

Covasna

1000

Brasov

2000

Alba

3000

Regional

4000

National

Investițiile nete cuprind cheltuielile care sunt efectuate pentru dezvoltarea,
modernizarea, reconstrucția mijloacelor existente (lucrări de construcții, instalații, - montaj, achiziționare utilaje și/sau mijloace de transport), precum și
taxele unor servicii. Pe figura următoare valorile investițiilor nete sunt raportate la
populația totală a fiecărui județ aparte. Cele mai multe investiții nete sunt
înregistrate în județul Sibiu, urmat de județul Brașov, Alba și Mureș. În cazul
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județelor Covasna și Harghita sunt valori foarte mici, mai ales după anul 2008 când
valorile au scăzut la 2000 RON.

Investiții nete din unitățile locale raportate la populația totală
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Numărul absolut ai înnoptărilor în structurile de primire turistică, în județul
Harghita a evoluat din 2010 până la anul 2016 (o creștere de 159%), ceea ce se
conturează vizibil în timpul sezonului de vară (iulie, august), când există un flux
mai mare de turiști. Se simte o creștere și în timpul ierniilor, însă ritmul acestei
creșteri este mai lent (+110%). Conform analizei datelor se poate afirma faptul că
turismul din timpul verii arată o tendință de creștere mai accentuată, decât cel
din timpul iernii.
Innoptări în structuri de primire turistică, județul Harghita
80.000
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60.000
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0

68.417
38.784

55.516

48.348

46.987

26.330
8.871

8.972

8.282

11.202

11.695

12.712

18.650

Prin raportul valorilor din 2015 la valoarea din 2010, înnoptările în structurile de
primire turistică au evoluat. Se observă o creștere accentuată în cazul județului
Alba. Prin analiza celorlalte județe, se conturează o ordine clară: există o evoluție
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cu o intensitate aproape similară pentru județele Harghita, Brașov, Mureș; Sibiu;
Bacău. Se remarcă că evoluția valorilor din județul Covasna se manifestă cu un
ritm mai scăzut față de datele naționale.

350%

Innoptări în structuri de primire turistică, raportate la valoarea
din 2010
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În 2015, comparativ cu 2005, se înregistrează o creștere la numărul firmelor pe
1000 locuitori. Trebuie subliniată poziția deținută de Brașov, unde au fost
înregistrate cele mai mari valori, atât în 2005 cât și în 2015, fiind și deasupra
valorilor naționale. Județul Brașov este urmat de Sibiu și Mureș, a căror valori sunt
între 26-29 firme pe 1000 locuitori. Comparând județul Harghita cu județele Alba
și Covasna, cel dintâi are valori mai mari decât Covasna (în fiecare an studiat), și
decât Alba în 2005, însă în anul 2015 rămâne cu puțin în urma acestuia.

Numărul firmelor pe 1000 locuitori
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Județul Brașov are valori favorabile și în cazul raportării numărului salariaților la
populația activă civilă, fiind aproape identice cu datele regionale. Județul Sibiu
rămâne cu puțin în urmă în 2005, însă în 2015 are deja valoare similară cu județul
Brașov. Comparând anul 2015 cu 2005, scad valorile naționale, regionale, și ale
județelor Alba, Brașov, Mureș și Bacău, iar în Covasna, Harghita și Sibiu se observă
doar creșteri ușoare.
Numărul salariaților raportat la populația activă
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Raportând valoarea cifrei de afaceri la numărul salariaților, se observă o creștere
accentuată în 2015 comparativ cu datele din anul 2005. Județele Harghita și
Covasna rămân în urma valorilor naționale și ai celorlalte județe.
Cifra de afaceri/salariați
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Raportând valorile din figura anterioară la valoarea națională, se poate remarca
creșteri mari în județul Alba și Mureș, și creșteri mici în Harghita și Covasna,
precum scăderi în Brașov și Sibiu. Datele județului Mureș din 2015 sunt aproape
identice cu cele naționale, fiind urmat de Brașov.
Cifra de afaceri/salariați, raportate la valoarea națională
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

96,8%
84,7%
62,4%
61,0%

Hargita

63,2%
62,8%

Covasna

99,9%

93,3%

89,7%
79,6%

81,2%

64,4%

Alba

2005

Brasov

Mures

Sibiu

2015

Având în vedere prețurile din 2005, între 2005 și 2008 s-au mărit treptat valorile
cifrei cumulate, însă această perioadă a fost întreruptă de criza economică, după
care în județul Harghita valorile au stagnat, iar în Covasna se observă dezvoltarea
moderată ale valorilor.

Valoarea cifrei de afaceri cumulate - prețuri din 2005
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ESTIMĂRI PRIVIND POTENȚIAL

Valoare națională este 0,66 pasageri pe locuitor. Asta ar inseamnă că potențialul
aeroportului este cel puțin 200 mii de pasageri anual, iar în cazul în care luăm în
considerare locuitori din județele învecinate pentru un aeroport regional în viitor,
ajungem la o valoare mult mai mare decât 1,5 milioane de pasageri anual. Dar o
astfel de abordare ar fi complet greșit, având în vedere faptul că există deja
aeroporturi în țara. În acest context trebuie identificat un set de factori
determinanți care are efect asupră valoare în cazul aeroporturilor deja existente.
Conform modelului creat de experți firmei am luat în considerare valorie statistice
pentru fiecare aeroport regional cu număr de pasageri semnificativ din județul
unde se află aeroportul în cauza, respectiv valorile ponderate pentru județele
învecinate. Rezultatul analizaei este reflectată pe graficele de mai jos. Pentru
județele deservite de mai multe aeroportuir, de ex. județul Alba, am repartizat
cifrele județului respectiv ponderat.
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(PAX)

PAX/EMIGRANȚI (2014)
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PAX/PLECĂRI CU DOMICILIU (2014)
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PAX/ABSOLVENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR (2013)
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PAX/STUDENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR (2014)
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PAX/EFECTIVUL SALARIAȚIILOR (2014)
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PAX/ÎNTREPRINDERI (2014)
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PAX/CÂȘTIG NOMINAL SALARIAL MEDIU NET LUNAR (2014)

(PAX)
1200000

Cluj

R² = 0,7089
1000000
800000
Timișoara
600000
Sibiu

Târgu Mureș

400000

Bacău

200000
Iași
0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

(Câștig nominal salarial mediu net lunar)

PAX/CHELTUIELI ÎN DOMENIUL CERCETARE-DEZVOLTARE (2014)
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(PAX)

PAX/SALARIAȚI ÎN DOMENIUL CERCETARE-DEZVOLTARE (2014)
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PAX/GDP (2013)
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PAX/INVESTIȚII (2014)
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PAX/CIFRA DE AFACERI (2014)
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Binențeles că unele factori sunt corelate deja, spre exemplu numărul de salariați
este corelat cu numărul de salariați. Conform analizei realizate am constatat că
emigrare are un efect mult sub așteptările asupră numărul de pasageri, și acest
lucru este valabil pentru învățământ superior și pentru certetare. Influanța cel mai
mare este numărul întreprindeilor, unde tendința lineară are un R 2 aproape 1, și
panta curbei este 22,6. Pe baza calculului pe baza analiza trendurilor ajungem la
un număr de pasageri de 1,2 milioane, adică sub valorii naționale calculate pe
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baza numărului de locuitori. Dacă luăm în considerare că în zona potențială
deservită sunt deja aeroporturi în Târgu Mureș și Bacău, iar aeroportul în
aproprierea Brașovului este în curs de realizare, adică competiția regională este
destul de semnificativă și în viitor, iar dacă luăm în calcul valoarea teoretică
calculată pe baza numărului de îintreprinderi din județul Harghita ajungem la o
valoare negativă, și în acest sens pe baza analizei aeroporturilor regionale cu curse
internaționale, se vede clar că în momentul actual efectivele reale de locuitori și
de firme nu justifică realizarea unui aeroport regional – cel puțin în cazul în care
nu luăm în calcul faptul că județul Harghita suferă de accesibilitate extrem de
redusă, și pe baza analizei socio-economice se vede că gradul de accesibilizare are
ca o consecința subdezvoltarea economică a județului. În acest sens fără acces la
aeroporturi dezvoltarea economiei este și în termen lung fără competitivitate
reală, și aeroportul reprezintă un factor decisiv în acest sens.
Localizarea aeroportului permite accesarea aeroporturilor internaționale relevante
cum ar fi Viena, Beograd, București, Bratislava sau Budapesta – inlcusiv în cazul în
care nu rezolvăm handlingul pentru carburanți aviației.

Având în vedere că aeroporturi din Sibiu și Cluj sunt caracterizate ca aeroporturi
tip business, adică majoritatea sau o mare parte din pasageri a plecat spre
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destinațiile globale (mai ales spre Muenchen), iar aeroporturi din Bacău și din
Târgu Mureș deservi și în momentul actual pasageri cu loc de muncă alte tări
membre ale UE prin curse aeriene low cost, trebuie regândit conceptul astfel:
I.

numărul de pasageri din județul Harghita cu destinații prin noduri
globale (Viena, Frankfurt sau similar): aproximativ 37.000 anual

II.

o parte din numărul de turiști: aproximativ 40.000 anual

III.

taxi aerian în țara (litoral, capitala, Cluj, etc.): 1.000 anual

IV.

pasageri cu aeronave proprie (nesemnificativ ca număr)

Bineințeles că un aeroport cu o valoare mai mică decât 300.000 mii de pasageri nu
este rentabil în sens financiar, iar dacă calculăm cu efectele asupră dezvoltarea
economică, repsectiv cu amliorarea accesibilizării județului, concludăm că
realizarea unui aeroport se consideră necesară, iar având în vedere că are o
rentabilitate financiară negativă, necesită în mod evident surse publice, în cazul în
care legislație permite investiții autoritățiilor locale și județene în ameliorarea
accesibilizării județului – un caz demonstrat concret în mai multe județe din țara.
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ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE

Amplasamentul se află în zona centrală a țării, în bazinul Ciucului la o distanță de
4 km spre Nord-Vest de la centrul orașului Miercurea-Ciuc, pe teritorul
administrativ al comunei Ciceu.
Pe terenul studiat există un aerodrom acreditat cu pistă de iarbă cu hale pentru
deservire.
Studiul propune realizarea unui aeroport cu pistă asfaltată și clădirile adiacente
pentru deservirea transportului de persoane și alte clădiri anexe necesare
funcționării.
Pista asfaltată
Este propusă la locul existent al pistei de iarbă cu o direcție aproximativ EstVestică și o lungime de 800 m și lățime de 30 m. La ambele capete se propune
platforme de întoarcere cu 48.1 m adăugat la lungimea pistei.
S-a localizat și poziția unei posibile extinderi a pistei, perpendicular pe cea
propusă, în direcția Nord-Sud, cu o lungime posibilă de 2350 m.
Terminalul de pasageri
Clădirea este amplasată descentrat, la capătul estic al pistei. Are o formă alungită
compusă din două volume. În primul volum găsim funcțiunile principale aerogării,
cum ar fi holul de primire public, cu pulturle de check-in și predare a bagajelor,
sălile pentru control de securitate, sălile de așteptare la plecare și la sosire,
preluarea bagajelor la sosire, un bufet și grup sanitar. În volumul celălalt sunt
funcțiunile de deservire a aerogării, cu birourile personalului. La capătul Vestic al
clădirii găsim turnul de control.
Clădirea e concepută astfel ca să ofere un contact vizual cât mai nemijlocit cu
pista pentru publicul călător. Holul principal, accesibil pentru public are un loc
central cu contact vizual cu apronul și cu pista, oferind o panoramă amplă cu
muntele Harghitei în fundal. Cele două săli de așteptare sunt așezate tot pe fațada
Nordică a clădirii.
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Structura clădirii principale este realizată din lemn, material tradițional, cu
prelucrare modernă, din stâlpi și grinzi încleiate.
Clădirea este proiectată la un număr de pasageri de 40-50 zilnic. Este posibilitatea
de extindere în cazul majorării traficului de călători cu o prelungire de 300 de mp
în direcția Estică, s-ar putea să rezolve nevoile unei aeroporturi de mai mare
amploare.
Airport hotel & business unit
O clădire adiacentă aerogării este clădirea hotelului care lângă funcțiunea de
cazare are și birouri de închiriat și săli de conferințe. Clădirea este deservit cu un
restaurant pentru oaspeți și pentru publicul larg.
Obiectivul nu necesită surse bugetare publice, iar pot fio realizat ca o inițiativă
privată rentabilă.
Rermiza PSI
Este o clădire pentru două mașini de intervenție cu posibilitatea de extindere, cu
încăperile necesare pentru funcționare cum ar fi sală de permanență, birou,
vestiare, grup sanitar și sală de dormit.
Hangar
Clădirea existentă cu dimensiuni de 140x32 m este suficient pentru parcarea
avioanelor.
Utilități
Există un post de transformator pe teren la care se poate lega branșamentul
electric.
Rețea de apă potabilă este în curs de realizare. Rețea de canalizare există în
preajma lotului la care se poate lega clădirile. Încălzirea clădiriilor se va realiza cu
ajutorul panourilor solare așezate la acoperișuri.
Ventilarea clădirii principale va fi realizat cu ventilație pasivă cu sistem „solar
chimney”, hornul de aerisire fiind înglobat în volumul turnului de control.
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MEMORIU TEHNIC

Obiectivul studiului de prefezabilitate este identificarea potențialului aeroportului
regional Miercurea Ciuc, respectiv descrierea preliminară a soluțiilor tehnice
propuse, inclusiv estimarea costruilor pentru investiție, operare și efectele
economice.
Obiective specifice publice economico-sociale ale investiției pentru realizarea
Aeroportului Miercurea Ciuc sunt:
•

creșterea volumului de investiții, inclusiv cel străin;

•

generarea de noi locuri de muncă în mod direct și indirect;

•

creșterea veniturilor bugetare la nivel local (UAT-uri din zona de 50 km)

•

accesibilizarea județului Harghita și minimizarea efectelor negative cauzate

de izolație
Obstacole identificate:
•

intervale de ceață frecvente

•

baza economico-socială slab dezvoltată: cerere mai mică, mai ales în

contextul pasagerilor business și turiști
•

lipsa surselor private pentru realizarea investiției având o rentabilitate

negativă
•

piața low cost matură în regiunea (Târgu Mureș și Bacău)

•

riscuri naturale: sit NATURA2000 și zone de inundații aferent r. Olt

Soluții propuse pentru rezolvarea obstacolelor identificate:
•

fenomene de ceață frecvente
-

instalarea sistemelor de navigare ILS

-

categoria propusă este IIIa sau IIIb, având în vedere faptul că prețul
instalației nu diferă intr-o mare măsura fața de cat I sau II, iar orelor de
ceața necesită o astfel de investiție

•

baza economico-socială slab dezvoltată: cerere mai mică, mai ales în

contextul pasagerilor business și turiști:
-

crearea unui parc industrial cu acces multimodal integrat:


acces CF direct în com. Siculeni
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-



acces drum public în com. Ciceu



acces intermodal CF-drum la gara CF Mun. Miercurea Ciuc

accesibilizarea zonei economică Vest din Municipiul Miercurea Ciuc prin
realizarea unui drum de acces asfaltat

-

în viitor: crearea unității cargo în funcție de necesității din parcul
industrial, din zona economică Vest Mun. Miercurea Ciuc, respectiv
punctului intermodal CF-drum la gara Miercurea Ciuc (în prezent nu sunt
identificate activități care necesită transport marfă cargo aerian)

•

lipsa surselor private pentru realizarea investiției având o rentabilitate

negativă:
-

necesitatea investiției publice prin inființarea ADI pentru dezvoltarea
conceptului, formată din UAT-urile din zona și județul Harghita prin CJ
Harghita

-

sau, înființarea inițiativei PPP cu participarea UAT-urilor din zona, CJ
Harghita, proprietari actuali de terenuri și de infrastructura, și alte
actori din țara sau din alte țări membre ale UE

•

piața low cost matură în regiunea (Târgu Mureș și Bacău):
-

identificarea alte piețe incă nedezvoltate în regiunea, cum ar fi turism
având ca destinația regiunea Centru, acces la noduri aeroportuare cum
ar fi Viena pentru pasageri altele decât cele pentru curse low cost, taxi
aerian în țara, servicii business airport unit pentru investitori cu jeturi
proprie

•

riscuri naturale: sit NATURA2000, zone de inundații aferent r. Olt, condiții

geotehnice:
-

runway existent nu pot fi prelungit spre vest din cauza riscurilor
naturale, și nici spre est din cauza liniei CF, iar sunt suficiente parcele
agricole extravilane, slab productive pentru realizarea unui runway nou
la axa nord-sud, conectată prin taxiway la runway existent după
dezvoltarea runway-ului existent prin asfaltare

-

locația propusă pentru runway 2 nu are probleme similare cu runway
existent în contextul geotehnic (nu este necesară inlocuirea solului în
cantitate de 162 mii de mc)
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Pe baza analizei propunem următoarele variante:
varianta 0.:
-

runway existent pentru taxi aerian și aeroplane mici fără
modernizare (existent: 2C)

-

drum de acces dinspre DE (existent: drum pietruit)

-

terminal pasageri și de control prin construcții provizorii
(containere)

-

conectare și branșamente la rețele (apă, apă uzată, electricitate)

-

modernizarea runway existent pentru taxi aerian și aeroplane mici

varianta I.:
/ (existent: 2C, propus: 2C)
-

taxiway spre hangarul existent

-

drum de acces dinspre DE (macadam și beton asfaltic 5 m,
acostament stabilizat 2x50 cm)

-

terminal conform secțiunea de arhitectură

-

parcare aeroport

-

conectare și branșamente la rețele (apă, apă uzată, electricitate,
comunicații

prin

fibra

optică;

sistem

de

încălzire

pe

biomasa/tocatură de lemn din surse locale)
varianta II.:
-

construirea runway nou 4C


lungime: 1.950 m



lățime: 45 m



acostament: 2x7,5 m



evacuare apei meteorice

-

terminal conform secțiunea de arhitectură

-

instalare ILS CAT IIIa sau IIIb

-

drum de acces spre Mun. Miercurea Ciuc (macadam și beton
asfaltic 7 m, acostament din piată spartă)

-

remiza pompieri, autovehicul specializat de pompieri
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varianta III.:
-

-

construirea runway nou 4C


lungime: 1.950 m



lățime: 45 m



acostament: 2x7,5 m



evacuare apei meteorice

terminal conform secțiunea de arhitectură cu extindere clădirii
terminal cu 300 mp pentru handling bagaje și pasageri

-

instalare ILS CAT IIIa sau IIIb

-

drum de acces spre Mun. Miercurea Ciuc (macadam și beton
asfaltic 7 m, acostament din piată spartă)

-

remiza pompieri, autovehicul specializat de pompieri

Prospecții pe termen lung.:
-

analiza necesității pentru terminal cargo, proiectare (dacă este
cazul)

-

construirea terminal cargo în funcție dezvoltării economice
(de inițiat cel târziu în 2 ani din data finalizării etapei II.)

Hotel și unitate business: de realizat prin investiții private, nu necesită fonduri
publice.
Alte servicii potențiale realizabile sunt:
-

școală de pilotaj

-

zbor de agrement

-

sport

-

serviciu de aeroplan

-

stația sau alte soluții de alimentare cu combustibil

-

zboruri de planor (pista existentă, fără îmbrăcăminte solidă)
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Structura propusă:
1. Suprafete de miscare aeroportuara ( runway, taxiway, APRON)
a. runway existent:
i. a nu se face nimic (varianta 0, variante II și III)
ii. dezvoltare prin îmbrăcăimânte solidă, 2C (varianta I)
b. runway propus: 4C
c. pentru variant II și III, taxiway și APRON de realizat cu structura
potrivită pentru aeronave similare Airbus 318/319
2. Terminal pasageri si office pentru personalul aeroportului
3. Turn control
4. Remiza pompieri
5. Parcare aeroport
6. Drum de acces
7. Cabina control acces la parcare aeoport
8. Parcare hotel business unit
9. Hotel și birouri business unit
10. Sisteme de siguranța și de navigare (ILS CAT IIIa sau IIIb)
11. Împrejmuire
Alte costuri relevante:
-

obținerea teren (810 mii de euro – pentru variante II și III)

-

proiectare și inginerie, expertize (3,5%)

-

diriginte de șantier (1,5%)

-

taxe și avize (2%)

-

costuri de operare și de mentenanța

-

organizare de șantier (0,85%)

-

CDN (5%)

-

consultanța pentru studii și analize necesare pentru aprobarea din
partea Comisiei Europene numai pentru vaiante II și III (nu
necesită avizare CE pentru aerodromuri de sport și de taxi aerian)
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Metoda de calcul pentru C+M: analiza prețurilor de achiziție publică din SEAP și
ted.europa.eu din ultimii 10 ani (runway și ILS cat III), Manual OAR pentru clădiri,
experiența firmei pentru drumuri și parcare.
Devizul general calculat nu are la baza detalii tehnice sau antemăsurători, nu pot
fi preluat în SF!
Pentru elaborarea SF trebuie realizată un studiu de obstacolare, studiu care nu
face obiectul prezentului studiu de prefezabilitate.
Orizontul de timp: 40 ani.
Presupunând că costul de operare, inclusiv cheltuileli cu personal, va fi de 6
milioane de euro, respectiv necesarul de înlocuire este de 2 milioane de euro,
ajungem la o valoare de 7 euro 32 cent pe pasager în următorii 40 ani, în cazul în
care numnărul de pasageri este 77.000 anual, așa cum am calculat pentru
estimarea potențiualului de trafic pasageri.
Pentru varianta I.: 28 euro 85 cent; pentru varianta II.: 17 euro 89 cent. În acest
sens varianta III cu o valoare de investiția cel mai mare are o eficianța cel mai
potrivită.
Pentru transport SMU sau SMURD cu avioane specializate trebuie neaparat o pista
cu îmbrăcământe solidă (beton sau beton asfaltic).
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Deviz general pentru varianta 0

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării
Inființarea unui aeroport regional în județul Harghita, varianta 0
În mii lei / mii euro BCE la cursrul
Nr.
Crt.

Denumirea Capitolelor şi
Subcapitolelor de Cheltuieli

1

4,45050 lei/euro

Valoare (fara TVA)
MII LEI
MII EURO
3
4

2

din data de

TVA
MII LEI
5

30.08.2016

Valoare (inclusiv TVA)
MII LEI
MII EURO
6
7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11
12
13

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala

Subtotal Capitolul 1

1 802,45
0,00

405,00
0,00

360,49
0,00

2 162,94
0,00

486,00
0,00

0,00
1 802,45

0,00
405,00

0,00
360,49

0,00
2 162,94

0,00
486,00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Subtotal Capitolul 2

47,00

10,56

9,40

56,40

12,67

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31
32
33
34
35
36

Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica

Subtotal Capitolul 3

85,20

19,14

17,04

102,24

22,97

13,70
28,11
5,16
0,00
14,06
146,22

3,08
6,32
1,16
0,00
3,16
32,86

0,00
5,62
1,03
0,00
2,81
26,51

13,70
33,74
6,19
0,00
16,87
172,73

3,08
7,58
1,39
0,00
3,79
38,81

0,00
0,00
0,00
0,00
178,02
0,00
178,02

0,00
0,00
0,00
0,00
1 068,12
0,00
1 068,12

0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
41
42
43
44
45
46

runway 1, taxiway, APRON
drumuri și parcare
ILS și siguranța
runway 2
terminal
extindere terminal, pompieri

0,00

0,00
0,00
0,00
890,10
0,00

Subtotal Capitolul 4

890,10

0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
51

52
53

Organizare de şantier
5.1.1. Lucrari de constructii

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
Cheltuieli diverse şi neprevăzute

11,25
27,21
38,45

2,53
6,11
8,64

0,00
5,44
5,44

11,25
32,65
43,89

2,53
7,34
9,86

Subtotal Capitolul 5

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
61
62

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

Subtotal Capitolul 6

Total valoare
Din care C+M

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 924,23

657,06

579,86

3 504,08

787,35

937,10

210,56

187,42

1 124,52

252,67
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Deviz general pentru varianta 1

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării
Inființarea unui aeroport regional în județul Harghita, varinata 1
În mii lei / mii euro BCE la cursrul
Nr.
Crt.

Denumirea Capitolelor şi
Subcapitolelor de Cheltuieli

1

4,45050 lei/euro

Valoare (fara TVA)
MII LEI
MII EURO
3
4

2

din data de

TVA
MII LEI
5

30.08.2016

Valoare (inclusiv TVA)
MII LEI
MII EURO
6
7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11
12
13

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala

Subtotal Capitolul 1

1 802,45
1 890,00

405,00
424,67

360,49
378,00

2 162,94
2 268,00

486,00
509,61

148,35
3 840,80

33,33
863,00

29,67
768,16

178,02
4 608,96

40,00
1 035,61

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Subtotal Capitolul 2

85,00

19,10

17,00

102,00

22,92

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31
32
33
34
35
36

Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica

Subtotal Capitolul 3

85,20

19,14

17,04

102,24

22,97

67,21
349,19
61,16
0,00
175,81
738,57

15,10
78,46
13,74
0,00
39,50
165,95

0,00
69,84
12,23
0,00
35,16
134,27

67,21
419,03
73,39
0,00
210,97
872,84

15,10
94,15
16,49
0,00
47,40
196,12

672,00
551,86
0,00
0,00
679,39
0,00
1 903,26

4 032,00
3 311,17
0,00
0,00
4 076,36
0,00
11 419,53

905,97
744,00
0,00
0,00
915,93
0,00
2 565,90

18,45
18,18

16,42
16,18

98,52
97,07

22,14
21,81

1,21

0,27

0,24

1,46

0,33

140,65
685,31
908,06

31,60
153,99
204,04

0,00
137,06
153,48

140,65
822,38
1 061,54

31,60
184,78
238,52

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
41
42
43
44
45
46

runway 1, taxiway, APRON
drumuri și parcare
ILS și siguranța
runway 2
terminal
extindere terminal, pompieri

3 360,00

2 759,31
0,00
0,00
3 396,97
0,00

Subtotal Capitolul 4

9 516,28

754,97
620,00
0,00
0,00
763,28
0,00
2 138,25

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
51

Organizare de şantier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

52
53

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Subtotal Capitolul 5

82,10
80,89

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
61
62

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

Subtotal Capitolul 6

Total valoare
Din care C+M

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15 088,71

3 390,34

2 976,17

18 064,88

4 059,07

11 720,52

2 633,53

2 344,10

14 064,62

3 160,23
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Deviz general pentru varianta 2

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării
Inființarea unui aeroport regional în județul Harghita, varianta 2
În mii lei / mii euro BCE la cursrul
Nr.
Crt.

Denumirea Capitolelor şi
Subcapitolelor de Cheltuieli

1

4,45050 lei/euro

Valoare (fara TVA)
MII LEI
MII EURO
3
4

2

din data de

TVA
MII LEI
5

30.08.2016

Valoare (inclusiv TVA)
MII LEI
MII EURO
6
7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11
12
13

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala

Subtotal Capitolul 1

3 604,91
3 002,63

810,00
674,67

720,98
600,53

4 325,89
3 603,15

972,00
809,61

445,05
7 052,58

100,00
1 584,67

89,01
1 410,52

534,06
8 463,10

120,00
1 901,61

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Subtotal Capitolul 2

85,00

19,10

17,00

102,00

22,92

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31
32
33
34
35
36

Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica

Subtotal Capitolul 3

170,40

38,29

34,08

204,48

45,95

228,47
1 262,69
225,54
805,93
636,26
3 329,30

51,34
283,72
50,68
181,09
142,96
748,07

0,00
252,54
45,11
161,19
127,25
620,17

228,47
1 515,23
270,65
967,12
763,51
3 949,46

51,34
340,46
60,81
217,31
171,56
887,42

403,20
774,39
1 340,29
3 778,32
1 066,29
348,92
7 711,41

2 419,20
4 646,32
8 041,73
22 669,92
6 397,74
2 093,52
46 268,43

543,58
1 044,00
1 806,93
5 093,79
1 437,53
470,40
10 396,23

74,74
73,64

66,53
65,55

399,18
393,28

89,69
88,37

4,92

1,10

0,98

5,90

1,33

509,01
2 343,61
3 185,27

114,37
526,60
715,71

0,00
468,72
535,25

509,01
2 812,34
3 720,53

114,37
631,92
835,98

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
41
42
43
44
45
46

taxiway, APRON
drumuri și parcare
ILS și siguranța
runway 2
terminal
pompieri

2 016,00

3 871,94
6 701,44
18 891,60
5 331,45
1 744,60

Subtotal Capitolul 4

38 557,03

452,98
870,00
1 505,77
4 244,83
1 197,94
392,00
8 663,53

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
51

Organizare de şantier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

52
53

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Subtotal Capitolul 5

332,65
327,73

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
61
62

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

Subtotal Capitolul 6

Total valoare
Din care C+M

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

52 209,18

11 731,08

10 294,34

62 503,52

14 044,16

42 417,44

9 530,94

8 483,49

50 900,92

11 437,12

INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

87

Deviz general pentru varianta 3

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării
Inființarea unui aeroport regional în județul Harghita, varianta 3
În mii lei / mii euro BCE la cursrul
Nr.
Crt.

Denumirea Capitolelor şi
Subcapitolelor de Cheltuieli

1

4,45050 lei/euro

Valoare (fara TVA)
MII LEI
MII EURO
3
4

2

din data de

TVA
MII LEI
5

30.08.2016

Valoare (inclusiv TVA)
MII LEI
MII EURO
6
7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
11
12
13

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala

Subtotal Capitolul 1

3 604,91
3 002,63

810,00
674,67

720,98
600,53

4 325,89
3 603,15

972,00
809,61

445,05
7 052,58

100,00
1 584,67

89,01
1 410,52

534,06
8 463,10

120,00
1 901,61

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Subtotal Capitolul 2

85,00

19,10

17,00

102,00

22,92

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
31
32
33
34
35
36

Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica

Subtotal Capitolul 3

170,40

38,29

34,08

204,48

45,95

237,15
1 314,76
234,66
805,93
662,52
3 425,42

53,29
295,42
52,73
181,09
148,86
769,67

0,00
262,95
46,93
161,19
132,50
637,65

237,15
1 577,71
281,59
967,12
795,02
4 063,07

53,29
354,50
63,27
217,31
178,64
912,95

403,20
774,39
1 340,29
3 778,32
1 066,29
696,06
8 058,54

2 419,20
4 646,32
8 041,73
22 669,92
6 397,74
4 176,35
48 351,27

543,58
1 044,00
1 806,93
5 093,79
1 437,53
938,40
10 864,23

78,11
76,95

69,53
68,50

417,15
410,99

93,73
92,35

5,14

1,15

1,03

6,16

1,39

530,01
2 433,00
3 310,64

119,09
546,68
743,88

0,00
486,60
556,13

530,01
2 919,60
3 866,77

119,09
656,02
868,84

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
41
42
43
44
45
46

taxiway, APRON
drumuri și parcare
ILS și siguranța
runway 2
terminal
extindere terminal, pompieri

2 016,00

3 871,94
6 701,44
18 891,60
5 331,45
3 480,29

Subtotal Capitolul 4

40 292,72

452,98
870,00
1 505,77
4 244,83
1 197,94
782,00
9 053,53

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
51

Organizare de şantier
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

52
53

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Subtotal Capitolul 5

347,63
342,49

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
61
62

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

Subtotal Capitolul 6

Total valoare
Din care C+M

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

54 166,36

12 170,85

10 679,84

64 846,20

14 570,54

44 167,88

9 924,25

8 833,58

53 001,46

11 909,10
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Documente relevante utilizate


ICAO Doc9157 AN/901 Aerodrome Design Manual, Part 1 Runways, Third
Edition - 2006



ICAO Doc9184 AN/902 Airport Planning Manual, Part 2 Land Use and
Environmental Control, Third Edition - 2002



ICAO Doc8991 AT/722/3 Manual on Air Traffic Forecasting, Third Edition –
2006Studiu Geotehnic 96/18.08.2016 pentru studiu de prefezabilitate
aeroport LRMC



Regulament 1008/2008/CE



Regulament 216/2008/CE



Regulament 139/2014/UE



Codul aerian civil OG 29/1997



EASA Certification Specification and Guidance Material for Aerodromes
Design CS-ADR-DSN Issue 2, 2015



Indicativ GP 108-04 Ghid pentru proiectarea planurilor generaler de
aerodromuri



Reglementare Aeronautica Civilă Română privind accesul pe piața serviciilor
de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediția 03/2007



Reglementare Aeronautică Civilă Română RACR PM Protecția mediului,
ediția 3/2007



Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea
aerodromurilor civile RACR-AD-AADC din 07.03.2016



Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea și
înregistrarea aerodromurilor civile RACR-AD-IADC din 07.03.2016



RACR Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor 2/2015 din
11.05.2015



Transport Research Board ACRP Report 16 Guidance for managing small
airports, 2009



EASA List of aerodromes under EASA scope, 2013



MANUCODE Consulting and Research: Studiu de oportunitate pentru
înființarea unui aeroport în județul Harghita, 2016



Studiu ceață, CJ Harghita (proiect FIDIBE)



Harghita Airport, concepție de dezvoltare, CJ Harghita AME (proiect FIDIBE)
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Anexa I.: Benchmarking
Cod: LRTC

Localizare: Tulcea, Romania

Lungimea pistei: 2.000 m

Nr. Pasageri: 1.887

Pagina web: http://www.aeroportul-tulcea.ro/ro_contact.php

Cargo: N/A

Altitudinea: 50 m
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Cod: LBGO

Localizare: Gorna Oryahovista, Bulgaria

Lungimea pistei: 2.450 m

Nr. Pasageri: 281

Pagina web: http://www.gornaoryahovitsa-airport.bg/index-

Cargo: 0

en.htm
Altitudinea: 85 m
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Cod: EFUT

Localizare: Kouvola, Finlanda

Lungimea pistei: 2.000 m

Nr. Pasageri: 20

Pagina web: http://www.finavia.fi/en/halli-and-utti/

Cargo: 0

Altitudinea: 112 m
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Cod: EFMI

Localizare: Mikkeli, Finlanda

Lungimea pistei: 1.700 m

Nr. Pasageri: 2.916

Pagina web: http://www.mikkeli.fi/palvelut/mikkelin-

Cargo: 0

lentoasema
Altitudinea: 99 m
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Cod: EFHA

Localizare: Jamsa, Finlanda

Lungimea pistei: 2.600 m

Nr. Pasageri: 3

Pagina web: http://www.finavia.fi/fi/halli-ja-utti/

Cargo: 0

Altitudinea: 146 m
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Cod: ESOH

Localizare: Hagfors, Suedia

Lungimea pistei: 1.500 m

Nr. Pasageri: 2.278

Pagina web: https://www.hagfors.se/invanare/hagfors-

Cargo: 0

flygplats
Altitudinea: 150 m
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Cod: ESST

Localizare: Torsby, Svedia

Lungimea pistei: 1.580 m

Nr. Pasageri: 2.842

Pagina web: http://www.torsbyflygplats.se/

Cargo: 0

Altitudinea: 115 m
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Cod: LGKZ

Localizare: Kozani

Lungimea pistei: 1.830 m

Nr. Pasageri: 3.504

Pagina web: nu exista

Cargo: 0

Altitudinea: 619 m
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Cod: LGKS

Localizare: Kassos, Grecia

Lungimea pistei: 980 m

Nr. Pasageri: 3.265

Pagina web: nu exista

Cargo: 0

Altitudinea: 10 m
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Cod: LDOS

Localizare: Klisa, Osijek, Croatia

Lungimea pistei: 2.500 m

Nr. Pasageri: 3.489

Pagina web: http://www.osijek-airport.hr/

Cargo: 0

Altitudinea: 82 m
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Cod: LHUD

Localizare: Szeged, Ungaria

Lungimea pistei 1.177 m

Nr. Pasageri: 604

Lungimea pistei 1.185 m (pistă de iarbă)
Lungimea pistei 610 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.airportszeged.hu/

Cargo: 0

Altitudinea: 76 m
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Cod: LHPP

Localizare: Pécs, Ungaria

Lungimea pistei: 1.500 m

Nr. Pasageri: 3.946

Pagina web: http://www.airportpecs.hu/

Cargo: 0

Altitudinea: 192 m
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Cod: LZPP

Localizare: Piestany

Lungimea pistei: 2.000 m

Nr. Pasageri: 441

Pagina web: http://www.airport-piestany.sk/en/

Cargo: 4

Altitudinea: 162 m
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Cod: LZZI

Localizare: Zilina, Slovacia

Lungimea pistei: 1.150 m

Nr. Pasageri: 408

Pagina web: http://www.letisko.sk/en/

Cargo: 12

Altitudinea: 306 m
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Cod: LIBG

Localizare: Taronto, Italia

Lungimea pistei: 3.200 m

Nr. Pasageri: 345

Pagina web: http://www.aeroportidipuglia.it/

Cargo: 5.691

Altitudinea: 60 m
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Cod: LIRI

Localizare: Salerno, Italia

Lungimea pistei: 1.650 m

Nr. Pasageri: 2.009

Pagina web: http://www.aeroportosalerno.it/

Cargo: 0

Altitudinea: 30 m
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Cod: LIRS

Localizare: Grosetto, Italia

Lungimea pistei: 3.000 m

Nr. Pasageri: 4.639

Lungimea pistei: 2.350 m
Pagina web: https://grossetoairport.com/

Cargo: 0

Altitudinea: 5 m
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Cod: LIMG

Localizare: Savona, Italia

Lungimea pistei: 1.430 m

Nr. Pasageri: 1.672

Pagina web:

Cargo: 0

Altitudinea: 33 m
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Cod: LIMW

Localizare: Aosta, Italia

Lungimea pistei: 1.500 m

Nr. Pasageri: 62

Pagina web: http://www.avda-aosta.it/

Cargo: 0

Altitudinea: 550 m
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Cod: EDHK

Localizare: Kiel, Germania

Lungimea pistei: 1.390 m

Nr. Pasageri: 1.461

Pagina web: http://www.airport-kiel.de/

Cargo: 0

Altitudinea: 25 m
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Cod: EDWE

Localizare: Emden, Germania

Lungimea pistei: 1.300 m

Nr. Pasageri: 4.961

Pagina web: http://www.flugplatz-emden.de/

Cargo: 780

Altitudinea: - 4 m

INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

110

Cod: ETHN

Localizare: Niederstetten, Germania

Lungimea pistei: 1.310 m

Nr. Pasageri: 214

Pagina web: https://www.flugplatz-niederstetten.de/

Cargo: 0

Altitudinea: 468 m
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Cod: EDTY

Localizare: Schwabisch-Hail, Germania

Lungimea pistei: 1.230 m

Nr. Pasageri: 1.740

Pagina web: http://www.edty.de/

Cargo: 0

Altitudinea: 400 m
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Cod: EDTM

Localizare: Mengen, Germania

Lungimea pistei: 1.660 m

Nr. Pasageri: 2.994

Pagina web: http://regio-airport-mengen.de/home/

Cargo: 0

Altitudinea: 554 m
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Cod: EDGS

Localizare: Siegen, Germania

Lungimea pistei: 1.600 m

Nr. Pasageri: 1.971

Lungimea pistei: 500 m (pistă de iarbă)
Lungimea pistei: 600 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.siegerland-airport.de/en/home-2/

Cargo: <850

Altitudinea: 596 m
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Cod: EDTL

Localizare: Lahr, Germania

Lungimea pistei: 3.000 m

Nr. Pasageri: 472 m

Pagina web: http://airport-lahr.de/

Cargo: 0

Altitudinea: 150 m
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Cod: LFGA

Localizare: Alsace, Franța

Lungimea pistei: 1.600 m

Nr. Pasageri: 413

Lungimea pistei: 950 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.colmar.aeroport.fr/en/

Cargo: 1

Altitudinea: 185 m

INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

116

Cod: LFSM

Localizare: Framche-Comte, Franța

Lungimea pistei: 1.700 m

Nr. Pasageri: 1.724

Lungimea pistei: 860 m (pistă de iarbă)
Pagina web: nu există

Cargo: 0

Altitudinea: 315 m

INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

117

Cod: LFQM

Localizare: Framche-Comte, Franța

Lungimea pistei: 1.400 m

Nr. Pasageri: ?

Pagina web: http://www.besanconlaveze.aeroport.fr/

Cargo: 1

Altitudinea: 383 m
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Cod: LFLP

Localizare: Rhone-Alpes, Franța

Lungimea pistei: 1630 m

Nr. Pasageri: 4.166

Pagina web: http://www.annecy.aeroport.fr/

Cargo: 3

Altitudinea:461 m
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Cod: LFTZ

Localizare: Provance-Alpes-Cote d Azur

Lungimea pistei: 1.180 m

Nr. Pasageri: 3.088

Pagina web: http://www.sainttropez.aeroport.fr/

Cargo: 0

Altitudinea: 19 m
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Cod: LFMQ

Localizare: Provance-Alpes-Cote d’Azur, Franța

Lungimea pistei: 1.760 m

Nr. Pasageri: 1.832

Pagina web: http://www.aeroportducastellet.com/en/

Cargo: 2

Altitudinea:424 m
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Cod: LFLU

Localizare: Rhone-Alpes, Franța

Lungimea pistei: 2.100 m

Nr. Pasageri: 716

Lungimea pistei: 1.190 m (pistă de iarbă)
Lungimea pistei: 400 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.valenceaeroport.fr/en/

Cargo: 1

Altitudinea: 160 m
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Cod: LFLH

Localizare: Bourgogne, Franța

Lungimea pistei: 1.440 m

Nr. Pasageri: 150

Pagina web: http://www.chalon.aeroport.fr/

Cargo: 0

Altitudinea: 186 m
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Cod: LFQB

Localizare: Champagne-Ardene

Lungimea pistei: 1.640 m

Nr. Pasageri: 1.322

Pagina web: http://www.troyes.aeroport.fr/

Cargo: 1

Altitudinea: 110 m
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Cod: LFLA

Localizare: Bourgogne, Franța

Lungimea pistei: 1.650 m

Nr. Pasageri: 1.299

Pagina web: http://www.auxerre.aeroport.fr/

Cargo: 0

Altitudinea:152 m
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Cod: LFAV

Localizare: Nord-Pas-de-Clalals, Franța

Lungimea pistei: 1.710 m

Nr. Pasageri: 1.786

Pagina web: nu există

Cargo: 21

Altitudinea: 47 m
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Cod: LFQT

Localizare: Nord-Pas-de-Clalals, Franța

Lungimea pistei: 1.840 m

Nr. Pasageri: 5

Pagina web: http://www.aeroport-merville.fr/

Cargo: 0

Altitudinea:17 m
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Cod: LFAC

Localizare: Nord-Pas-de-Clalals, Franța

Lungimea pistei: 1.530 m

Nr. Pasageri: 319

Pagina web: http://www.aeroport.capcalaisis.fr/

Cargo: 0

Altitudinea: 0 m
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Cod: LFAT

Localizare: Nord-Pas-de-Clalals, Franța

Lungimea pistei: 1.850 m

Nr. Pasageri: 1,150

Pagina web: http://www.aeroport-letouquet.com/contact/

Cargo: 0

Altitudinea: 4 m
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Cod: LFAQ

Localizare: Picardie, Franța

Lungimea pistei: 2.200 m

Nr. Pasageri: 2.584

Pagina web: http://www.aeroportalbertpicardie.fr/

Cargo: 477

Altitudinea: 109 m
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Cod: LFAY

Localizare: Picardie

Lungimea pistei: 1.300 m

Nr. Pasageri: 16

Lungimea pistei: 900 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.aeroclub-picardie-amiens.com/

Cargo: 0

Altitudinea:57 m
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Cod: LFPT

Localizare: Ile-de-France

Lungimea pistei: 1.689 m

Nr. Pasageri: 547

Lungimea pistei: 1.650 m
Pagina web: nu exista

Cargo: 1

Altitudinea: 87m
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Cod: LFOP

Localizare: Haute-Normandie, Franța

Lungimea pistei: 1.700 m

Nr. Pasageri: 2.993

Pagina web: http://www.rouen.aeroport.fr/

Cargo: 111

Altitudinea: 151 m
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Cod: LFOZ

Localizare: Centre, Franța

Lungimea pistei: 1.392 m

Nr. Pasageri: 532

Pagina web: http://www.loiret.aeroport.fr/

Cargo: 6

Altitudinea: 117 m
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Cod: LFLO

Localizare: Rhone-Alpes, Franța

Lungimea pistei: 1.470 m

Nr. Pasageri: 107

Lungimea pistei: 750 m (pistă de iarbă)
Pagina web: nu există

Cargo: 0

Altitudinea: 331 m
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Cod: LFQG

Localizare: Bourgogne, Franța

Lungimea pistei: 1630 m

Nr. Pasageri: 1.183

Pagina web:

Cargo: 2

http://www.aeroportdenevers.fr/#Qui_sommes_nous_.Y
Altitudinea: 172 m
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Cod: LFHY

Localizare: Auvergne, Franța

Lungimea pistei: 1.300 m

Nr. Pasageri: 8

Pagina web: http://www.aviation-moulins.org/#Accueil%20

Cargo: 0

Altitudinea: 274 m
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Cod: LFLV

Localizare: Auvergne, Franța

Lungimea pistei: 2.200 m

Nr. Pasageri: 44

Pagina web: https://www.ville-vichy.fr/vichy-pratique/venir-

Cargo: 0

se-deplacer/venir-a-vichy/en-avion
Altitudinea:248 m
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Cod: LFLD

Localizare: Centre, Franța

Lungimea pistei: 1.550 m

Nr. Pasageri: 74

Lungimea pistei: 915 m (pistă de iarbă)
Pagina web: nu există

Cargo: 0

Altitudinea: 151
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Cod: LFBK

Localizare: Limousin, Franța

Lungimea pistei: 1.900 m

Nr. Pasageri: 22

Lungimea pistei: 1.000 m (pistă de iarbă)
Pagina web: Nu există

Cargo: 0

Altitudinea: 405 m
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Cod: LFOV

Localizare: Pays de la Loire, France

Lungimea pistei: 1.530 m

Nr. Pasageri: 189

Lungimea pistei: 1.250 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.aeroportbeauvais.com/

Cargo: 0

Altitudinea: 98 m
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Cod: LFCI

Localizare: Midi-Pyrénées, Franța

Lungimea pistei: 1.560 m

Nr. Pasageri: 46

Pagina web: http://aeroport.albi.aero/fr/

Cargo: 0

Altitudinea: 170 m
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Cod: LFCC

Localizare: Midi-Pyrénées, Franța

Lungimea pistei: 1.500 m

Nr. Pasageri: 105

Pagina web: nu exeistă

Cargo: 0

Altitudinea:269 m
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Cod: LFBU

Localizare: Poitou-Charentes, Franța

Lungimea pistei: 1.850 m

Nr. Pasageri: 291

Pagina web: http://www.angouleme.aeroport.fr/

Cargo: 0

Altitudinea: 128 m
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Cod: LFOU

Localizare: Pays de la Loire, Franța

Lungimea pistei: 1380 m

Nr. Pasageri: 72

Pagina web:

Cargo: 0

http://www.cholet.fr/chaines/dossier_277_aerodrome+cholet+pontre
au.html
Altitudinea: 132 m
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Cod: LFRI

Localizare: Pays de la Loire, Franța

Lungimea pistei: 1.550 m

Nr. Pasageri: 293

Pagina web: http://www.ville-larochesuryon.fr/145-

Cargo: 0

aeorodrome.htm
Altitudinea: 88 m
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Cod: LFRV

Localizare: Bretagne, Franța

Lungimea pistei: 1.530 m

Nr. Pasageri: 356

Lungimea pistei: 1.000 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.vannes.aeroport.fr/

Cargo: 0

Altitudinea:131 m
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Cod: LFRT

Localizare: Bretagne, Franța

Lungimea pistei: 2.200 m

Nr. Pasageri: 2.813

Pagina web: http://www.st-brieuc.aeroport.fr/

Cargo: 5

Altitudinea: 135 m

INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

148

Cod: LFRU

Localizare: Bretagne, Franța

Lungimea pistei: 1.610 m

Nr. Pasageri: 81

Lungimea pistei: 900 m (pistă de iarbă)
Lungimea pistei:610 m (pistă de iarbă)
Pagina web:

Cargo: 1

http://www.morlaix.cci.fr/fr/bandeau/equipements/aeroportde-morlaix/
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Altitudinea: 83 m

Cod: EGMD

Localizare: Lydd, Franța

Lungimea pistei: 1.500 m

Nr. Pasageri: 2.829

Pagina web: http://www.lydd-airport.co.uk/

Cargo: 416

Altitudinea: 2 m
INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

150

Cod: EGKA

Localizare: Shoreham, Anglia

Lungimea pistei: 1.030 m

Nr. Pasageri: 1.500 m

Lungimea pistei: 870 m (pistă de iarbă)
Lungimea pistei: 700 m (pistă de iarbă)
Lungimea pistei: 410 m (pistă de iarbă)
Pagina web: http://www.flybrighton.com/

Cargo: 0

Altitudinea: 2 m
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Cod: EGTC

Localizare: Cranfield, Anglia

Lungimea pistei: 1.800 m

Nr. Pasageri: 329

Lungimea pistei: 1.670 m
Pagina web: http://www.cranfieldairport.com/

Cargo: 0

Altitudinea: 108 m
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Cod: EGBE

Localizare: Coventry, Anglia

Lungimea pistei: 2.000 m

Nr. Pasageri: 932

Pagina web: http://www.coventryairport.co.uk/

Cargo: 1.131

Altitudinea: 82 m
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Cod: EIWT

Localizare: Dublin, Irlanda

Lungimea pistei: 1.380 m

Nr. Pasageri: 1.800

Pagina web: http://www.westonairport.ie/

Cargo: 500

Altitudinea: 48 m
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Cod: EICM

Localizare: Galway, Irlanda

Lungimea pistei: 1.300 m

Nr. Pasageri: 302

Pagina web: http://www.galwayairport.com/

Cargo: 0

Altitudinea: 21 m
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Cod: EISG

Localizare: Sligo, Irlanda

Lungimea pistei: 1.200 m

Nr. Pasageri: 665

Pagina web: http://www.sligoairport.com/

Cargo: 0

Altitudinea: 2 m
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Cod: LEHC

Localizare: Huesca, Spania

Lungimea pistei: 2.100 m

Nr. Pasageri. 273

Pagina web: http://www.aena.es/es/aeropuerto-huesca-

Cargo: 2

pirineos/index.html
Altitudinea: 536 m
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Cod: LPBI

Localizare: Beja, Portugalia

Lungimea pistei: 3.450 m

Nr. Pasageri: 1.288 m

Lungimea pistei: 3.000 m
Pagina web: Nu există

Cargo: 0

Altitudinea: 194 m

INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

158

Cod: LPEV

Localizare: Evora, Portugalia

Lungimea pistei: 1.300 m

Nr. Pasageri: 93

Pagina web: http://www.cm-evora.pt/pt/site-

Cargo: 0

investir/aerodromo-municipal-evora
Altitudinea: 246 m
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Cod: LPCS

Localizare: Cascais, Portugalia

Lungimea pistei: 1.700 m

Nr. Pasageri: 2.643

Pagina web: http://aerodromo-cascais.pt/

Cargo: 0

Altitudinea: 96 m

INFIINȚAREA UNUI AEROPORT REGIONAL ÎN JUDEȚUL HARGHITA

160

Alte anexe:
1. Plan de situație (măsurători topo)
2. Piese desenate de arhitectură
3. Studiu geotehnic
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