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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de

Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE” pentru anul 2012

 Avand în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul R.A. Aeroportul International Baia Mare i avizele favorabile ale comisiei juridice i de
disciplin i ale comisiei pentru activit i economico-financiare;

Dispozi iile art. 9 din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea
unor m suri privind finan area regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local,
cu modific rile i complet rile ulterioare;
 În temeiul art. 91 alin. (1)  lit. d) i alin. (5) lit. a) pct. 14 i al art. 97 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopta prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  tarifele aeroportuare practicate de R.A. Aeroportul International Baia Mare
în anul 2012, conform anexei la prezenta hot râre.

Art. 2. Prevederile prezentei hot râri se aplic  începând cu data de 01.01.2012.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri, se îns rcineaz  R.A. Aeroportul

Interna ional Baia Mare.
Art.4. Prezenta hotarare se publica in Monitorul oficial al judetului si se comunica integral

sau in extras:
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramures ;
- Compartimentului de preg tire a edintelor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei  Economice;
- Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 19 decembrie  2011. Au fost prezenti 32 consilieri jude eni din totalul de
35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 19 decembrie 2011
Nr. 154
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ANEXA I

I.1 TARIFE AEROPORTUARE

Aterizare Curse charter tarife aterizare
- 4 euro/ton  curse charter;
Curse regulate tariful aterizare: 4 euro/ ton

ateriz ri/lun         reducere  %
       2-4                       5%
       5-8                      10%
       9-12                    15%
     13-16                    20%
     17-20                    25%
     21-24                    30%
     25-28                    35%
     29-32                    40%
     33-36                    45%
     37-40                    50%

Aeronavele ce deservesc zboruri de tip umanitar, c utare, salvare, zboruri de urgen , misiuni
speciale, coal  sunt scutite de taxele de aterizare.
a) Tariful se calculeaz  pe greutatea maxim  la decolare certificat  a aeronavei.
b) Frac iunile de ton  mai mici de 500 kg se neglijeaz , iar cele mai mari de 500 kg se
consider  o ton ;
c) Tariful se percepe pentru o aterizare i o decolare i d  dreptul la:
    - utilizarea facilit ilor i a instala iilor aeroportului, cu excep ia balizajului luminos;
    - utilizarea suprafe elor i a facilit ilor terminalelor, cu excep ia celor tarifate separat;
    - sta ionarea aeronavei, dar nu mai mult de dou  ore dup  aterizare.
d) În scopul încuraj rii cre terii frecven ei de operare, administratorul aeroportului poate
aplica reduceri de maximum 50% la tariful de aterizare, în func ie de num rul de mi ri, în
trepte de maximum 5%.

Iluminare - 1,25 euro/ton ;
Condi ii asociate tarifului de iluminare
    a) Tariful se calculeaz  pe greutatea maxim  la decolare certificat  a aeronavei.
    b) Frac iunile de ton  mai mici de 500 kg se neglijeaz , iar cele mai mari de 500 kg se
consider  o ton ; aeronavele cu masa maxim  la decolare mai mic  de 500 kg vor fi tarifate
pentru o ton .
    c) Tariful se percepe pentru fiecare aterizare i pentru fiecare decolare efectuate cu
utilizarea instala iei de balizaj luminos i/sau a dispozitivelor de iluminare ale aeroportului.

Sta ionare - 0,15 euro/ton /or ; primele 2 ore netarifate; tarif minim 10 euro;
Condi ii asociate tarifului de sta ionare
    a) Tariful se calculeaz  pe greutatea maxim  la decolare certificat  a aeronavei i pe
intervalul de sta ionare.
    b) Frac iunile de ton  mai mici de 500 kg se neglijeaz , iar cele mai mari de 500 kg se
consider  o ton ; aeronavele cu masa maxim  la decolare mai mic  de 500 kg vor fi tarifate
pentru o ton .
    c) Tariful se percepe pentru fiecare or  sau frac iune de or  de sta ionare a aeronavei pe
aeroport, cu excep ia primelor dou  ore dup  aterizare. Frac iunea de or  se stabile te la 15
minute.

Servicii pentru
Pasageri

- 4,00 euro/pax;
Condi ii asociate tarifului de servicii pentru pasageri
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarc  pe aeroport, având punctul de
plecare în aeroportul respectiv.
    b) Tariful nu se aplic  pasagerilor în tranzit, în transfer i copiilor mai mici de 2 ani.
Pasager înseamn  orice persoan  care se îmbarc  sau debarc  dintr-o aeronav , alta decât un
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membru al echipajului de zbor sau un membru al unei echipe de inspec ie/control aflat în
exercitarea atribu iilor de serviciu;

Dezvoltare - 3,00 euro/pax;
Condi ii asociate tarifului de dezvoltare
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarc  pe aeroport, având punctul de
plecare în aeroportul respectiv, i se public  împreun  cu perioada de aplicare.
    b) Tariful se percepe pe perioada derul rii obiectivelor de investi ii pentru finan area c rora
este aplicat.
    c) Tariful se stabile te în mod transparent, cu informarea utilizatorilor aeroportului cu
privire la obiectivele de investi ii care se finan eaz  din respectivul tarif i durata de aplicare a
tarifului.
    d) Tariful nu se aplic  pasagerilor în tranzit, în transfer i copiilor mai mici de 2 ani

Tranzit - 4,00 euro/pax;
Condi ii asociate tarifului de tranzit
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarc  din aeronav .
    b) Tariful nu se aplic  copiilor mai mici de 2 ani.
Tranzit înseamn  continuarea de c tre pasager a c toriei cu un zbor având acela i indicativ
ca zborul de sosire;

Transfer - 4,00 euro/pax;
Condi ii asociate tarifului de transfer
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarc  pe aeroport, aflat în transfer pe
respectivul aeroport.
    b) Tariful nu se aplic  copiilor mai mici de 2 ani.
    c) Tariful include, dup  caz, i costurile aeroportului cu obiectivele de investi ii aferente
opera iunilor de transfer, precum i costurile cu securitatea aeroportuar  aferente pasagerilor
în transfer.
Transfer înseamn  continuarea de c tre pasager a c toriei cu un zbor având un indicativ
diferit de cel al zborului de sosire, f  a dep i 24 de ore între zborul de sosire i cel de
plecare de pe respectivul aeroport;

Securitate
Aeroportuar

- 7 euro/pax;
Condi ii asociate tarifului de securitate aeroportuar
    a) Condi iile asociate tarifului de securitate sunt cele prev zute în Ordinul ministrului
transporturilor, construc iilor i turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de
securitate aeroportuar , cu modific rile ulterioare.
    b) Tariful nu se aplic  pasagerilor în tranzit, în transfer i copiilor mai mici de 2 ani.

I.2 HANDLING – UL DE BAZ

R.A. ,,Aeroportul Interna ional Baia Mare” în calitate de prestator de servicii de handling la sol autorizat  de
tre Autoritatea Aeronautic  Civil  Român , î i desf oar   activitatea de handling  în conformitate cu R.A.C.R. – AD

AADC., edi ia 01/2010 i A.H.M. 810 edi ia 2010, în scopul deservirii aeronavelor respectând standardele
interna ionale de calitate i timpii optimi de deservire, în condi ii de maxim  siguran i securitate.

Lista serviciilor de handling la sol
Supravegherea i administrarea la sol cuprind:

Servicii de reprezentare i leg tur  cu autorit ile locale sau cu oricare alte organisme/entit i, decont ri în
numele aeroportului i asigurarea spa iului de birouri pentru reprezentan ii s i;

Handling - ul pasagerilor cuprinde orice fel de asisten  acordat  pasagerilor care sosesc, pleac  sau sunt în
tranzit, inclusiv verificarea biletelor i a documentelor de c torie, înregistrarea bagajelor i transportarea acestora la
locul unde se sorteaz .

Handling - ul bagajelor cuprinde mânuirea bagajelor la locul de sortare, preg tirea de plecare, înc rcarea în i
desc rcarea din dispozitivele care le transport  de la sortare la banda de recuperare a lor de c tre c tori.

Handling - ul pe platform  cuprinde:
1. dirijarea aeronavei de c tre dispecerul de sol la sosire i la plecare, cu condi ia ca aceste servicii s  nu fie furnizate de
serviciul de trafic aerian;
2. asisten a la parcarea aeronavei i asigurarea dispozitivelor corespunz toare, cu condi ia ca aceste servicii s  nu fie
furnizate de serviciul de trafic aerian;
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3. comunica ii între aeronav i furnizorii de servicii de platform , cu condi ia ca aceste servicii s  nu fie furnizate de
serviciul de trafic aerian;
4. înc rcarea i desc rcarea aeronavei, inclusiv asigurarea i operarea mijloacelor corespunz toare, precum i
transportul echipajului i al pasagerilor între aeronav i aerogar , transportarea bagajelor între aeronav i aerogar ;
5. asigurarea i operarea mijloacelor corespunz toare pentru pornirea motoarelor;
6. mi carea aeronavei la sosire i la plecare, inclusiv asigurarea i operarea mijloacelor corespunz toare;
7. transportarea, înc rcarea i desc rcarea alimentelor i b uturilor.

Deservirea aeronavei cuprinde:
1. cur area în interior i în exterior a aeronavei, a toaletelor i alimentarea cu ap ;
2. înc lzirea i r cirea cabinei de pasageri, îndep rtarea ghe ii i a z pezii, degivrarea aeronavei;

Suprafa a de transport cuprinde:
1. organizarea i executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, m rfurilor i po tei între diferitele
aerog ri/terminale ale aceluia i aeroport, dar excluzând transportul celor de mai sus între aeronav i orice alt punct din
perimetrul aceluia i aeroport;
2. orice transport special cerut de utilizatorul aeroportului.

Serviciile de catering cuprind:
1. leg tura cu furnizorii i administrarea;

În situa ia  zborurilor în care aeronava se întoarce la ramp  f  modificarea înc rc turii, nu se va mai percepe
taxa de handling de baz .

Handling - ul, în cazul întoarcerii la platform , care implic  modific ri fizice în înc rc tura comercial  va fi
tarifat la valoarea de 50% din handling - ul de baz .

Handling - ul pentru aeronavele care sunt nevoite s  aterizeze datorit  unor cauze tehnice, din cauza condi iilor
meteorologice nefavorabile sau a unor situa ii de for  major  va fi tarifat la valoarea de 50% din handling - ul de baz .

Handling - ul pentru o aterizare tehnic  cu alte scopuri decât cele comerciale va fi tarifat la valoarea de 50%
din handling - ul de baz , numai în cazul în care înc rc tura comercial  nu va fi modificat .

Handling - ul de baz  se va pl ti dup  MTOW dup  cum urmeaz :

Handling de baz
MTOW Tarife
Pân  la 2 tone (sau pot fi scutite) 15 euro
Între 2 tone i 7 tone 30 euro
Între 7 tone i 12 tone 50 euro
Între 12 tone i 17 tone 95 euro
Între 17 tone i 30 tone 110 euro
Peste 30 tone 160 euro

I.3 HANDLING - UL LA CERERE

 Handling - ul la cerere reprezint  serviciile oferite operatorilor aerieni la solicitarea reprezentan ilor acestora
sau la solicitarea echipajelor aeronavelor.

I.1 sursa electric  de aerodrom (GPU) 60 EURO/or  func ionare;
1 euro/minut

degivrare/antigivrare
prezentarea utilajului la aeronav
MTOW/opera iune

150 euroI.2

Lichid de degivrare/antigivrare 2,5 euro/litrul lichid 100%  consumat

control de securitate aeronav
MTOW
0,5 tone – 1 tona 20 euro
1 ton  – 5 tone 50 euro
5 tone – 14 tone 75 euro
14 tone – 29 tone 120 euro
29 tone – 79 tone 195 euro

I.3

peste 79 tone 275 euro
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Frac iunile de ton  de pân  la 500 kg se neglijeaz , iar cele peste 500 kg. se consider  o ton  întreag .

cur enia la aeronav
MTOW
Pân  la 1 tona 2 euro
1 ton  – 5 tone 5 euro
5 tone – 14 tone 7 euro
14 tone – 29 tone 10 euro
29 tone – 79 tone 20 euro

I.4

peste 79 tone 40 euro
Frac iunile de ton  de pân  la 500 kg se neglijeaz , iar cele peste 500 kg. se consider  o ton  întreag .

I.5 Vidanjare 15 euro/opera iune

I.6 alimentare cu apa potabila 20 euro/opera iune + ap  potabila
I.6.1 ap  potabil  rece 0,20 euro/l
I.6.2 ap  potabil  calda (800-1000 c) 0,40 euro/l

I.7 înc lzitor aeronava 75 euro/ora, nu mai pu in de 15 euro

I.8 asisten  minori neînso i 5 euro

I.9 asisten  persoane cu handicap 4 euro

I.10 sp lare aeronav 0,5 euro/litru

I.11 asisten  P.S.I. la alimentarea aeronavei cu
pasageri la bord

45 euro/opera iune

I.12 Scar  pasageri
Autopropulsat
Scar  tehnic

10 euro/opera iune
5 euro/opera iune

I.13 handling marf  înc rcat /desc rcat  posta,
marfa, bagaje neînso ite, cargo,etc.

0,1 euro/kg

I.14 Utilizarea salonului V.I.P. 10 euro/or ; ora început  se consider   or  întreag

I.15 Limita poli ei de r spundere aeroportuar
Tipul de r spundere Limita r spunderii
asigurarea pentru daune materiale sau prejudicii materiale aduse avioanelor,
cauzate prin operarea cu rea credin  sau culp  de c tre salaria ii i/sau
echipamentul de operare la sol

500.000 euro

asigurarea pentru v ri corporale, decese, invaliditate  permanenta, spitalizare
suferite de ter e persoane, daune materiale inclusiv bagaje

150.000 euro


