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De	ce	zburam	?



Aviatia	Generala

General	aviation	(GA)	is	all	civil	aviation	operations	other	than	
scheduled	air	services	and	non-scheduled	air	transport	
operations	for	remuneration	or	hire.[1]	General	aviation	flights	
range	from	gliders	and	powered	parachutes	to	corporate	
business	jet	flights.	The	majority	of	the	world's	air	traffic	falls	
into	this	category,	and	most	of	the	world's	airports	serve	
general	aviation	exclusively.[2]

General	aviation	covers	a	large	range	of	activities,	both	
commercial	and	non-commercial,	including	flying	clubs,	flight	
training,	agricultural	aviation,	light	aircraft	manufacturing	and	
maintenance.[3]	Source:	Wikipedia



Lumea	vazuta	de	sus







Pregatirea	pentru	pilot	
profesionist



Servicii	medicale	de	urgenta



Cercetare/dezvoltare



Business	aviation



Aviatia	generala
• Este	baza	aviatiei	in	orice	tara
• Deserveste	un	numar	mic	de	oameni	insa	are	un	impact	important	in	societate
• Reflecta	gradul	de	dezvoltare	al	unei	tari
• Asigura	o	comunicare	rapida	point-to-point
• Creeaza	locuri	de	munca
• Factor	de	dezvoltare	a	industriei	aviatice
• Turismul	aviatic



Nr	PAX
Cifra	afaceri
Crestere	anuala
Profitabilitate

Nr	miscari
Competenta	in	aviatie
Aviatie	de	business
Impact	orizontal	in	dezvoltarea	zonei

Aviatia	comerciala

Aviatia	generala



Aeroporturi



Densitatea	infrastructurii	aeroportuare
JEPPESEN	EUROPEAN	AIRFIELD	MAP



• Locuri de	parcare cu	puncte de	ancorare
• Alimentare cu	combustibil
• Acces facil la	aeronava/proceduri pentru aviatia generala
• Self	handling	(servicii	de	handling	doar la	cerere)
• Proceduri de	aviatie generala cu	zone	clar delimitate
• Adaptarea tarifelor la	cele practicate in	alte tari UE
• Scutirea de	taxe de	navigatie in	zona	terminal	pentru zboruri VFR	si
aeronave sub	2000	kg

Infrastructura	aeroportuara



locuri	de	stationare	pentru	
avioane	AG	



Self	service





Spatii	hangarare/mentenanta





Loc	de	spalat	aeronava	?



Security/handling



ANEXA nr. 7 la Contractul de Operare nr. ........../C/.....................

PROGRAM DE SECURITATE
Al TRANSPORTATORULUI AERIAN

i.Cuprins 
ii.Definiíi și abrevieri

Secțiunea I

1. Obiectivul Programului de Securitate Aeronautică al ......
2. Legislație și documente aplicabile
3. Autorități pe linia securității aeronautice și responsabilitățile acestora

Secțiunea II

1. Declarația Angajament(cf. Anexa la OMTI 755/2010)
2. Prezentarea companiei și a operațiunilor de aviație civilă
3. Responsabilul cu securitatea al .....
4. Sistemul de comunicare și informare

Secțiunea III

1. Securitatea aeronavei
1. Protecția aeronavei
2. Controlul accesul 

2. Securitatea pasagerilor și a bagajelor acestora
3. Identificarea pasagerilor
4. Închirierea serviciului de transport aerian

1.
2.

1.
2.
3.
4.

3.Zboruri comerciale
4.Zboruri necomerciale

Secțiunea IV

1. Recrutarea şi pregătirea personalului

Secțiunea V

1.Controlul intern al calității

Secțiunea VI

1.Raportarea evenimentelor de securitate a aviației civile 
2.Managementul situațiilor de criză

Prezentul	draft	de	Program	de	Securitate	are	rol	orientativ,	forma	finală	putând	suferii	modificări	conform	cerințelor	Autorității	Competente	pentru	securitatea	aviației	civile	desemnate	la	
nivelul	României.	



REGULAMENTUL	(UE)	NR.	1254/2009	AL	COMISIEI	
din	18	decembrie	2009
• aeronave	cu	o	masă	maximă	la	decolare	mai	mică	de	15	000	kilograme;
• Elicoptere
• zboruri	ale	forțelor	de	ordine;
• zboruri	ale	serviciilor	de	stingere	a	incendiilor;
• zboruri	ale	serviciilor	medicale,	ale	serviciilor	de	urgență	sau	de	salvare;
• zboruri	în	scopul	cercetării	și	al	dezvoltării;
• zboruri	pentru	lucrări	aeriene;
• zboruri	pentru	acordarea	de	ajutor	umanitar;
• zboruri	operate	de	transportatori	aerieni,	de	fabricanți	de	aeronave	sau	de	societăți	de	
întreținere,	care	nu	implică	transportul	de	pasageri	și	bagaje	sau	de	marfă	și	poștă;

• zboruri	cu	aeronave	cu	o	masă	maximă	la	decolare	mai	mică	de	45	500	kilograme	pentru	
transportul	propriilor	angajați	și	al	pasagerilor	neplătitori	sau	al	bunurilor,	ca	sprijin	
pentru	derularea	activităților	companiei.



Costuri	totale/aterizare	avion	MTOW	1000	kg,	4	persoane

Sursa	AROPA,	2014	

Euro



• Locuri de	parcare aeronave cu	puncte de	ancorare
• Alimentare cu	combustibil (Avgas?)
• Acces facil la	aeronava/proceduri pentru aviatia generala
• Self	handling	- servicii	de	handling	doar la	cerere
• Proceduri de	aviatie generala cu	zone	clar delimitate
• Scutirea de	taxe de	navigatie in	zona	terminala pentru zboruri VFR	
si aeronave sub	2000	kg



Buna ziua,

In primul rand, va multumim pentru transmiterea solicitarii. 
De asemenea, va rugam sa ne transmiteti mai multe detalii cu privire la tipul de operatiuni de aviatie generala pe care le veti efectua pe AIBB-AV. 

Inainte de a va inainta draftul contractului de operare, va rugam sa ne transmiteti urmatoarele, pentru a putea completa detaliile aferente companiei 
dumneavoastra (sediu social, reprezentant legal, etc.):
- Copie a Certificatului de Inregistrare (eu am scanat un Certificat de Inregistrare al ….. dar este eliberat in 2008; in cazul in care nu a mai fost emis 
altul intre timp, nu este necesar sa mi-l mai transmiteti);
- Certificat detaliat emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
- Persoana imputernicita sa angajeze compania pentru semnarea contractului, precum si imputernicirea in original pentru persoana care va semna 
contractul;
Asadar, dupa transmiterea informatiilor amintite mai sus, va voi inainta draftul contractului de operare.

De asemenea, in conformitate cu prevederile contractuale, va fi necesara si transmiterea urmatoarelor documente:
- completarea Declaratiei de Flota (Anexa nr. 4 aferenta contractului de operare, pe care o atasez prezentului e-mail);
- o copie a Programului de Securitate (Anexa nr. 7 – draft atasat) validat de autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile 
art. 2.6, cap. III din Ordinul MTI nr. 755/2010;
- o copie a politei de asigurare privind răspunderea față de terțe părți aferentă tuturor aeronavelor mentionate în Declaratia de Flotă, valabila pe 
toata perioada de derulare a contractului, în conformitate cu prevederile Regulamentului EC 785/2004.

Pentru calculul garantiei de buna executie (reprezentand contravaloarea prestarii serviciilor a 2 luni de operare pe AIBB-AV), va rugam sa 
ne transmiteti o estima a numarului de miscari pe care urmeaza sa le efectuati in decursul a 2 luni de zile. In baza acestei estime, precum si a declaratiei de 
flota, colegele mele vor calcula valoarea garantiei de buna executie.



• De	ce nu	exista hangare pentru aviatia generala pe niciun aeroport?

• De	ce este obligatoriu agentul de	handling	pentru aviatia generala?

• De	ce nu	este demarcata o	zona	de	aviatie generala pe fiecare aeroport?

• De	ce nu	se	pot	incheia contracte direct	cu	CNAB	– Aeroportul Baneasa?

• De	ce nu	se	pot	elibera legitimatii de	acces pentru pilotii/proprietari de	aeronave de	aviatie generala?

• De	ce este necesar un	gard Baneasa /	Romaero cu	100	de	Euro/trecere ?

• De	ce sta cladirea aeroportului nefolosita in	timp ce firmele cu	profil de	aviatie cauta spatii de	birouri?

• De	ce avem atat de	putine aerodromuri certificate	la	un	numar rezonabil de	terenuri de	zbor?	–

procedura de	certificare?

Why	?


