CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA
Nr.1900 din 10.02.2020

ANUNŢ

În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, Consiliul Judeţean Tulcea aduce la cunoştinţă publică anunţul de
intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor
aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării”
Tulcea, pentru anul 2020
Proiectul de hotărâre însoţit de referatul de aprobare şi de raportul compartimentului
de specialitate pot fi consultate la Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul
Consiliului Judeţean Tulcea şi pe site-ul www.cjtulcea.ro, la secțiunea „Transparență
decizională”.
Cei interesaţi pot prezenta, în scris şi în termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea prezentului anunţ, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la
Consiliul Judeţean Tulcea, doamnei Duţu Laura Ana, persoană responsabilă de relaţia cu
societatea civilă.

PREŞEDINTE,
Horia TEODORESCU

Intocmit,
cons. juridic Laura Ana Dutu

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marius Cristi MIHAI

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA
Nr. 1902 din 10.02.2020

PROCES VERBAL DE AFIȘARE
Încheiat astăzi, 10.02.2020

În baza art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, subsemnații, Duţu Laura Ana – consilier juridic, responsabil pentru relația cu
societatea civilă în cadrul Consiliului Județean Tulcea și Cucerencu Luciana – şef serviciu
în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, am procedat astăzi la afișarea, la sediul
Consiliului Județean Tulcea, și pe site-ul www.cjtulcea.ro, Secțiunea „Transparență
Decizională - Legea 52/2003” a următoarelor documente:
- Anunț de intenție nr. 1900/10.02.2020.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi
practicate de Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul
2020 ;
- Referatul de aprobare nr.1883/10.02.2020;
- Raportul de specialitate nr.1894/10.02.2020;
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de afișare.
şef serviciu Cucerencu Luciana ……….
cons. jur. Duţu Laura Ana …………….

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr.26/10.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă
Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020
Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de ……… 2020, legal
constituită;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.1883/10.02.2020 al președintelui Consiliului Județean
Tulcea și Raportul de specialitate nr.1894/10.02.2020 al Direcției Economice Buget Finanțe
și Administrativ şi al Regiei Autonome Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea prin care se
propune aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul
”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020;
- art. 4 şi art.9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.61/2011 pentru
reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific
deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 744/2011 pentru stabilirea
condiţiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la
diferenţierea tarifelor de aeroport, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport;
- art. 173 alin. (1) lit.d) și f) și alin (5) lit.q) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art.182, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare
h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. Se aprobă tarifele aeroportuare ce vor fi practicate de Regia Autonomă
Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Serviciul Administrație Publică Locală va comunica prezenta hotărâre, în
copie, Instituției Prefectului Județul Tulcea, Direcției Economice Buget Finanțe și
Administrativ, Regiei Autonome Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea și va asigura publicarea
acesteia în Monitorul Oficial al Județului Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată în ședința din data de ....................., după cum urmează:
voturi „pentru” ......... , „abțineri” ......... , voturi „împotrivă” ..........

PREŞEDINTE,
Horia TEODORESCU

Avizat,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marius Cristi MIHAI
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JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN
ANEXA
la Proiectul de Hotărâre nr. 26/10.02.2020

TARIFE AEROPORTUARE PRACTICATE DE REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL
”DELTA DUNĂRII” TULCEA PENTRU ANUL 2020
I. Tarife de aeroport
Tarifele aeroportuare se aplică nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor Aeroportului ”Delta
Dunării” Tulcea.
Denumire tarif
1. Tarif de aterizare

Nivelul unitar al tarifului
1,00 euro / tonă

2. Tarif de iluminare

2,00 euro / tonă

3. Tarif de staționare

0,15 euro / tonă / oră

4. Tariful de servicii pentru pasageri

2,00 euro / pasager

5. Tarif de tranzit sau transfer pasageri

1,00 euro / pasager

6. Tarif de securitate aeroportuară

1,00 euro / pasager

II. Condiții asociate tarifelor de aeroport
1. Tariful de aterizare
Condiții asociate tarifului de aterizare:
a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei.
b) Fracțiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se
consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate
pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru o aterizare și o decolare și dă dreptul la:
- utilizarea facilităților și a instalațiilor aeroportului, cu excepția balizajului luminos;
- utilizarea suprafețelor și a facilităților terminalelor, cu excepția celor tarifate separat;
- staționarea aeronavei, dar nu mai mult de două ore după aterizare.
2. Tariful de iluminat
Condiții asociate tarifului de iluminat:
a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei.
b) Fracțiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se
consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate
pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru fiecare aterizare și pentru fiecare decolare efectuate cu utilizarea
instalației de balizaj luminos și/sau a dispozitivelor de iluminare ale aeroportului.
3. Tariful de staționare
Condiții asociate:
a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei și pe
intervalul de staționare.
b) Fracțiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se
consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate
pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru fiecare oră sau fracțiune de oră de staționare a aeronavei pe
aeroport, cu excepția primelor 3 ore după aterizare. Fracțiunea de oră se stabilește la 15
minute.
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4. Servicii pentru pasageri
Condiții asociate:
a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, având punctul de
plecare în aeroportul respectiv.
b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer și copiilor mai mici de 2 ani.
5. Tariful de securitate aeroportuară
Condiții asociate:
a) Tariful de securitate aeroportuară se percepe de la operatorii aeronavelor care efectuează
zboruri cu caracter comercial, pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroporturile civile
de pe teritoriul României.
b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer și copiilor mai mici de 2 ani.
6. Alte tarife
6.1. Tariful de tranzit
Condiții asociate tarifului de tranzit
a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarcă din aeronavă.
b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.
6.2. Tariful de transfer
Condiții asociate tarifului de transfer
a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, aflat în transfer pe
respectivul aeroport.
b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.
III. REDUCERI PENTRU COMPANIILE AERIENE CARE OPEREAZĂ CURSE REGULATE
DE PE AEROPORTUL ”DELTA DUNĂRII” TULCEA
În situația operării unor curse regulate (conform art. 48 din Codul aerian) de pe Aeroportul
”Delta Dunării” Tulcea, în scopul încurajării creșterii frecvenței de operare, administratorul
aeroportului poate aplica o reducere de 50% la tariful de aterizare, în conformitate cu pct. 1,
lit. e) din Anexă la Ordinul nr. 744/2011 din 23 septembrie 2011, în următoarele trepte:
Număr de aterizări pe an
5 - 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 - 35
36 – 40
41 - 45
46 – 50
peste 50

Reduceri (%)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

IV. STAȚIONAREA DE LUNGĂ DURATĂ
Tarif de staționare pe termen lung:
- 500 euro / lună pentru aeronavele cu M.T.O.W. < 50 tone, pentru o staționare pe platformă
mai mare de 72 de ore;
- 1.000 euro / lună pentru aeronavele cu M.T.O.W. > 51 tone, pentru o staționare pe
platformă mai mare de 72 de ore.
Tariful pentru handling-ul de bază pentru zborurile ”ferry” este cel pentru ”zbor
tehnic”.
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V. SCUTIRI
A - AERONAVELE SPECIFICATE MAI JOS SUNT SCUTITE DE PLATA TARIFELOR
DE SERVICII PENTRU PASAGERI, ATERIZARE, DE ILUMINAT ŞI DE STAŢIONARE,
ASTFEL:
a) aeronavele militare românești;
b) aeronave militare străine pentru care există acorduri bilaterale în acest sens,
încheiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la cererea Ministerului Apărării
Naționale;
c) aeronave care execută zboruri exclusiv pentru transportul în misiune oficială al
monarhilor domnitori și al membrilor apropiați ai familiei, al șefilor de stat, al șefilor de guvern
și al miniștrilor. În toate cazurile misiunile oficiale vor fi confirmate prin indicatorul de statut
corespunzător pe planul de zbor;
d) aeronavele care execută zboruri în folosul Organizației Națiunilor Unite, Crucii Roșii
și Semilunii Roșii, de tip S.M.U.R.D.;
e) aeronavele civile care efectuează misiuni de căutare și salvare sau transportă
personal și materiale în cadrul acestor misiuni;
f) aeronavele care efectuează misiuni umanitare și de ajutorare urgență;
NOTĂ: Misiunile umanitare se scutesc de taxă numai dacă operatorul aerian
face dovada acestui scop cu acte oficiale. Documentele se transmit împreună cu
cererea de survol și/sau aterizare, la Autoritatea Aeronautică Civilă Româna. Se
exceptează zborurile ambulanță.
g) aeronave care sunt nevoite să aterizeze datorită unor cauze tehnice, din cauza
condițiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situații de forță majoră;
h) aeronave care aterizează din dispoziția Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor și/sau a Ministerului Apărării Naționale;
i) alte categorii de aeronave prevăzute de lege.
NOTĂ: Pentru aplicarea scutirilor, utilizatorii trebuie să transmită în scris
detaliile necesare cu 24 ore înainte de începerea zborului.
B - SUNT SCUTITE DE PLATA TARIFULUI DE SERVICII PENTRU PASAGERI, A
TARIFULUI DE SECURITATE AEROPORTUARĂ, A TARIFULUI DE TRANZIT ŞI A
TARIFULUI DE TRANSFER PENTRU PASAGERI:
a) echipajele de zbor, echipajele de schimb și echipajele care participă la exploatarea
aeronavelor;
b) membrii echipei de inspecție/control/audit din cadrul A.A.C.R. și companiilor aeriene
aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
C - SUNT SCUTITE DE PLATA TARIFULUI DE HANDLING DE BAZĂ ZBORURI
UMANITARE DE TIP S.M.U.R.D.,
a) zbor umanitar - zbor special executat cu aeronavele militare sau civile în beneficiul
persoanelor cărora li se acordă ajutor prin transport în caz de accident, îmbolnăvire acută
sau în cazul în care se află într-un mediu ostil vieții;
b) echipaj al unui zbor umanitar - grup care este constituit din personal navigant militar
sau civil şi personal medical şi de salvare specializat, care îndeplinesc atribuții de serviciu la
bordul aeronavei pe timpul zborului; comandantul echipajului este pilotul prim, iar locțiitorii
acestuia sunt pilotul secund şi medicul-şef;
c) zborurile umanitare de tip S.M.U.R.D. se vor executa conform regulamentelor şi
reglementărilor în vigoare.
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VI. TARIFE DE AEROPORT DIFERITE PENTRU ACELAŞI TIP DE SERVICII
Operarea în afara orelor normale de funcționare ale aeroportului, publicate în A.I.P.
ROMÂNIA sau prin baze de NOTAM:
În cazul în care serviciile aeroportuare sunt prestate în afara orelor de program,
următoarele tarife se majorează cu 200%: tarife de aeroport, tarife handling de bază și tarife
handling la cerere.
1. TARIFELE HANDLING DE BAZĂ
CENTRALIZATOR CU TARIFELE PENTRU HANDLING DE BAZĂ
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zbor (EURO)
Comercial
Tehnic
30
15
40
20
50
25
60
30
70
35
80
40
90
45
95
50
100
55
130
65
150
75
210
105
250
125
300
150
310
153
330
155
350
175
400
210

M.T.O.W. (KG)
Ultrauşoare de la 0 la 1000 kg
1001 - 2000
2001 - 4000
4001-5000
5001-6000
6001 - 7000
7001 - 8000
8001 - 9000
9001 - 10000
10001 - 15000
15001 - 20000
20001 - 25000
25001 - 35000
35001 - 45000
45001 - 55000
55001 - 70000
70001 - 90000
Peste 90001

Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea își desfășară activitatea de handling în
conformitate cu RACR – APSH, ediția 03/2007 și Manualului de handling standard IATA
AHM 810, în scopul deservirii aeronavelor cu respectarea standardelor internaționale în
condiții de maximă siguranță și securitate și cuprinde următorul pachet de servicii:
1. Supravegherea si administrarea la sol:
- intermedierea și/sau reprezentarea operatorului aerian în relațiile cu autoritățile de stat,
locale, aeroportuare și cu agenții economici aeronautici.
2. Handling-ul pasagerilor:
- efectuarea controlului de securitate pentru pasageri;
- însoțirea și dirijarea pasagerilor pe fluxuri de la și la aeronavă;
- formalități pentru trecerea frontierei de stat a României;
- asistență medicală.
3. Handling-ul bagajelor:
La sosire:
- descărcarea din calele de bagaje ale aeronavelor;
- transportul și mânuirea pe banda de bagaje de unde sunt recuperare de către pasageri.
4

La plecare:
- efectuarea controlului de securitate pentru bagaje;
- mânuirea în mijlocul de transport și încărcarea lor în calele de bagaje ale aeronavelor.
4. Handling-ul de platformă:
- stabilirea locului de staționare;
- dirijarea aeronavei de către controlorul de trafic la sol, atât la sosire cât și la plecare;
- asistența la parcarea aeronavei;
- calarea/decalarea roții de bot și a trenului principal;
- asigurarea comunicațiilor între aeronavă și furnizorii de servicii de platformă;
- stabilirea legăturii cu furnizorii de combustibil de aviație;
- aranjarea controlului accesului la/de la aeronava din/în zonele stabilite;
- aranjarea existenței personalului de securitate care să păzească toate obiectele ce trebuie
debarcate/îmbarcate pe timpul transportului dintre aeronavă și zonele stabilite pe timpul
încărcării/descărcării aeronavei;
- asigurarea pazei aeronavei;
-asigurarea asistenței P.S.I.
5. Deservirea aeronavei:
- asigurarea de personal specializat și utilaje pentru asigurarea serviciilor care se efectuează
la cerere.
6. Suprafața de transport.
- organizarea și executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și
poștei între aeronave și terminale;
- organizarea și efectuarea de transporturi cerute de utilizatorii aeroportului.
7. Serviciile de catering:
- legătura cu furnizorii.
Baza de calcul pentru tarifele de mai sus este greutatea maximă la decolare a aeronavei
(M.T.O.W.) înscrisă în Manualul de Zbor.
2. SERVICII SUPLIMENTARE DE HANDLING
Curățarea suprafeței de mișcare în urma contaminării de către diverși agenți aeronautici cu
uleiuri, carburant sau alte fluide se tarifează cu 300 euro / operațiune.
2.1. Centralizator cu tarife pentru handling - ul la cerere
Handling-ul la cerere reprezintă serviciile oferite operatorilor aerieni la solicitarea
reprezentanților acestora sau la solicitarea echipajelor aeronavelor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GPU – 28,5 V cc 20 KVA / HOBART
GPU – 28,5 V cc 90 KVA / TLD
GPU – 115 V 400 Hz 90 KVA / TLD
Air starter ASU-600-150 CUP / TLD
Servicii de vidanjare
Servicii condiționare aer avion
cald/rece
Apa potabilă
Încălzitor motor avion
Asistenta Fire Fighting în cazul
alimentării cu combustibil cu
pasageri la bord sau la cerere
Salon Oficial

15 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
30 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
80 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
100 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
30 euro / operațiune
2 euro / minut
30 euro / operațiune
30 euro / 15 minute
25 euro / 15 minute
50 euro / ora – închiriere salon;
6 euro / persoană – servicii de protocol;
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11

Transport retur bagaje de la
aeronave la terminal

12

Tractare aeronavă

13

Transfer pasageri

14

Transfer echipaj

6 euro / persoană – servicii check-in;
8 euro / persoană – servicii transport bagaje;
5 euro / persoană – servicii însoțire și acces salon.
20 euro / operațiune. Prin operațiune se înțelege
transportul de la aeronavă la terminal al bagajelor
rămase neîncărcate sau a celor prezentate spre
îmbarcare după plecarea spre aeronava a
cărucioarelor de bagaje.
50 euro / operațiune. Prin operațiune se înțelege
deplasarea aeronavei pe o singură platformă.
100 euro / operațiune. Prin operațiune se înțelege
deplasarea aeronavei între platforme.
1 euro / km microbuz
0,50 euro / km autoturisme
1 euro / km microbuz
5,00 euro / pasager / îmbarcare

Tarif de check-in, efectuat de
aeroport
Pregătirea echipamentelor de deservire aeronave va fi făcută în urma completării formularului
„Captain request”, iar în caz de renunțare, se va achita prețul unei operațiuni sau fracțiuni de 15
minute de către operatorul aerian.
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2.2. Degivrare / antigivrare
M.T.O.W.

a) 0,5 tone – 14 tone
200 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la
care se adăuga prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat;
b) 14 tone – 40 tone
250 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la
care se adaugă prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat;
c) 41 tone – 78 tone
300 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la
care se adaugă prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat;
c) peste 79 tone
350 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la
care se adaugă prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat.
Prețul lichidului degivrant / antigivrant

3,5 euro / litru

2.3. Servicii de curățenie

60 Euro / operațiune avo < 40 locuri;
100 Euro / operațiune avo 41 – 100 locuri;
150 Euro / operațiune avo cu peste 101 locuri.
ZBOR CARGO
Domeniul de aplicare : Tariful se percepe pentru descărcarea/ încărcarea în/din
aeronavă a unei cantități de marfă, poștă și animale vii.
Tariful cargo este:
Cantitate marfă
Pana la 10 tone inclusiv
Peste 10 tone

Tarif EURO / tonă
50
35

Alte servicii:
Denumire serviciu
Chirie teren
Chirie suprafețe publicitare
comerciale
Chirie spații
Operaționale D.S.N.A.
Tulcea

Tarif pe lună fără T.V.A.
1 euro / mp
1,5 euro/mp
42 lei / mp / lună
3,34 E / mp / lună
6

La toate aceste tarife se adaugă cota legală de T.V.A. în conformitate cu reglementările
legale naționale în vigoare.
Pentru companiile românești taxarea se va face în lei la cursul B.N.R. din ziua facturării.
Tarifele se vor încasa de către Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea.

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR GENERAL,

Nicoleta ANTON

Stoian VÂLCU
Întocmit,
BIROU VENITURI,
Gabriela BERBEACĂ
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JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 1883/10.02.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de
Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020

Conform art. 173, alin. (1), lit. d) și f) și alin. 5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale
şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean.
Prin Hotărârea nr.103/2011 Consiliul Judeţean Tulcea a încredinţat serviciul de interes
economic general la Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, activitățile in sarcina
acestuia fiind cu specific deosebit, de interes local.
În conformitate cu art. 4 din OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind
finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările
și completările ulterioare „Responsabilitatea asigurării că un serviciu de interes economic
general ce urmează să fie încredinţat unei regii autonome aeroportuare cu specific deosebit,
de interes local, este compatibil cu legislaţia europeană specifică revine consiliului judeţean
sub autoritatea căruia funcţionează respectiva regie.”
Art.9 din actul normativ menţionat prevede „Pe perioada în care o regie autonomă
aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, beneficiază de compensaţie pentru
ducerea la îndeplinire a unor obligaţii de serviciu public, tarifele aeroportuare practicate de
aceasta se aprobă de către consiliul judeţean sub autoritatea căruia funcţionează regia şi se
aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.”
Prin Nota de fundamentare nr.92/17.01.2020 şi Hotărârea nr. 02/17.01.2020 a
Consiliului de Administrație, Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea propune
aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate pentru anul 2020, conform legislaţiei în
vigoare.
Având în vedere că principală sarcină și activitate a Aeroportului ‘Delta Dunării’ Tulcea
este să asigure manipularea aeronavelor de la aterizare și până la decolare, precum și a
pasagerilor și mărfurilor, pentru a permite transportatorilor aerieni să ofere servicii de transport
aerian punând la dispoziție anumite facilități și servicii legate de operarea aeronavelor și de
tratamentul pasagerilor și a mărfurilor este necesară aprobarea tarifelor aeroportuare pentru
R.A. Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea;
Față de cele prezentate în conformitate cu prevederile legale susmenționate, consider
oportun și necesar și propun spre adoptare proiectul privind aprobarea tarifelor aeroportuare
ce vor fi practicate de Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020,
conform Anexei la proiectul de hotărâre.
PREȘEDINTE,
TEODORESCU HORIA
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JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECTIA ECONOMICA BUGET
FINANTE ȘI ADMINISTRATIV

REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL
„DELTA DUNĂRII” TULCEA

Nr. 1894/10.02.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de
Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020
Principală sarcină și activitate a Aeroportului ‘Delta Dunării’ Tulcea este să asigure
manipularea aeronavelor de la aterizare și până la decolare, precum și a pasagerilor și
mărfurilor, pentru a permite transportatorilor aerieni să ofere servicii de transport aerian,
punând la dispoziție anumite facilități și servicii legate de operarea aeronavelor și de
tratamentul pasagerilor și al mărfurilor.
Prin Hotărârea nr.103/2011 Consiliul Judeţean Tulcea a încredinţat serviciul de interes
economic general la Regia Autonoma Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, activitățile in sarcina
acestuia fiind cu specific deosebit, de interes local.
În conformitate cu art. 4 din OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind
finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările
și completările ulterioare „Responsabilitatea asigurării că un serviciu de interes economic
general ce urmează să fie încredinţat unei regii autonome aeroportuare cu specific deosebit,
de interes local, este compatibil cu legislaţia europeană specifică revine consiliului judeţean
sub autoritatea căruia funcţionează respectiva regie.”
Art.9 din actul normativ menţionat prevede „Pe perioada în care o regie autonomă
aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, beneficiază de compensaţie pentru
ducerea la îndeplinire a unor obligaţii de serviciu public, tarifele aeroportuare practicate de
aceasta se aprobă de către consiliul judeţean sub autoritatea căruia funcţionează regia şi se
aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.”
Prevederile Ordinului 744 / 2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de
aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport, actualizată, cu
modificările și completările ulterioare, așa cum este prevăzut în art. 1, ”se aplică tuturor
aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice, precum și următoarelor tarife de
aeroport:
a) tariful de aterizare;
b) tariful de iluminare;
c) tariful de staționare;
d) tariful de servicii pentru pasageri;
e) tariful de dezvoltare;
f) tariful de tranzit;
g) tariful de transfer:
h) tariful de securitate aeroportuară.
(2) Prezentul ordin nu se aplică în cazul tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de
navigație aeriană de rută și terminală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al
Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile
de navigație aeriană, al tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de handling la sol,
prevăzute în anexa la Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piața
serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediția 03/2007, aprobată prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007, sau al tarifelor percepute pentru finanțarea
asistenței acordate pasagerilor cu handicap ori pasagerilor cu mobilitate redusă,
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prevăzute în. Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă
pe durata călătoriei pe calea aerului.
(3) Decizia aplicării tarifelor de aeroport prevăzute Ia alin. (1) aparține administratorului
aeroportului.
(4) În cazul în care administratorul unui aeroport intenționează să aplice și alte tarife de
aeroport decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), acesta informează Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii în vederea stabilirii și aprobării prin ordin al ministrului transporturilor și
infrastructurii a condițiilor ce pot fi asociate respectivelor tarife.”
Prin Adresa nr. 103/20.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Tulcea sub nr.
800/20.01.2020, R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, prin Nota de fundamentare
nr.92/17.01.2020 şi Hotărârea nr. 02/17.01.2020 a Consiliului de Administrație, propune
aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate pentru anul 2020, conform legislaţiei în
vigoare, după cum urmează:
I. Tarife de aeroport
Tarifele aeroportuare se aplică nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor Aeroportului ”Delta
Dunării” Tulcea.
Denumire tarif
1. Tarif de aterizare

Nivelul unitar al tarifului
1,00 euro / tonă

2. Tarif de iluminare

2,00 euro / tonă

3. Tarif de staționare

0,15 euro / tonă / oră

4. Tariful de servicii pentru pasageri

2,00 euro / pasager

5. Tarif de tranzit sau transfer pasageri

1,00 euro / pasager

6. Tarif de securitate aeroportuară

1,00 euro / pasager

II. Condiții asociate tarifelor de aeroport
1. Tariful de aterizare
Condiții asociate tarifului de aterizare:
a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei.
b) Fracțiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se
consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate
pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru o aterizare și o decolare și dă dreptul la:
- utilizarea facilităților și a instalațiilor aeroportului, cu excepția balizajului luminos;
- utilizarea suprafețelor și a facilităților terminalelor, cu excepția celor tarifate separat;
- staționarea aeronavei, dar nu mai mult de două ore după aterizare.
2. Tariful de iluminat
Condiții asociate tarifului de iluminat:
a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei.
b) Fracțiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se
consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate
pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru fiecare aterizare și pentru fiecare decolare efectuate cu utilizarea
instalației de balizaj luminos și/sau a dispozitivelor de iluminare ale aeroportului.
3. Tariful de staționare
Condiții asociate:
a) Tariful se calculează pe greutatea maximă la decolare certificată a aeronavei și pe intervalul
de staționare.
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b) Fracțiunile de tonă mai mici de 500 kg se neglijează, iar cele mai mari de 500 kg se
consideră o tonă; aeronavele cu masa maximă la decolare mai mică de 500 kg vor fi tarifate
pentru o tonă.
c) Tariful se percepe pentru fiecare oră sau fracțiune de oră de staționare a aeronavei pe
aeroport, cu excepția primelor 3 ore după aterizare. Fracțiunea de oră se stabilește la 15
minute.
4. Servicii pentru pasageri
Condiții asociate:
a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, având punctul de
plecare în aeroportul respectiv.
b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer și copiilor mai mici de 2 ani.
5. Tariful de securitate aeroportuară
Condiții asociate:
a) Tariful de securitate aeroportuară se percepe de la operatorii aeronavelor care efectuează
zboruri cu caracter comercial, pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroporturile civile
de pe teritoriul României.
b) Tariful nu se aplică pasagerilor în tranzit, în transfer și copiilor mai mici de 2 ani.
6. Alte tarife
6.1. Tariful de tranzit
Condiții asociate tarifului de tranzit
a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarcă din aeronavă.
b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.
6.2. Tariful de transfer
Condiții asociate tarifului de transfer
a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcă pe aeroport, aflat în transfer pe
respectivul aeroport.
b) Tariful nu se aplică copiilor mai mici de 2 ani.
III. REDUCERI PENTRU COMPANIILE AERIENE CARE OPEREAZĂ CURSE REGULATE
DE PE AEROPORTUL ”DELTA DUNĂRII” TULCEA
În situația operării unor curse regulate (conform art. 48 din Codul aerian) de pe Aeroportul
”Delta Dunării” Tulcea, în scopul încurajării creșterii frecvenței de operare, administratorul
aeroportului poate aplica o reducere de 50% la tariful de aterizare, în conformitate cu pct. 1,
lit. e) din Anexă la Ordinul nr. 744/2011 din 23 septembrie 2011, în următoarele trepte:
Număr de aterizări pe an
5 - 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 - 35
36 – 40
41 - 45
46 – 50
peste 50

Reduceri (%)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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IV. STAȚIONAREA DE LUNGĂ DURATĂ
Tarif de staționare pe termen lung:
- 500 euro / lună pentru aeronavele cu M.T.O.W. < 50 tone, pentru o staționare pe platformă
mai mare de 72 de ore;
- 1.000 euro / lună pentru aeronavele cu M.T.O.W. > 51 tone, pentru o staționare pe platformă
mai mare de 72 de ore.
Tariful pentru handling-ul de bază pentru zborurile ”ferry” este cel pentru ”zbor tehnic”.
V. SCUTIRI
A - AERONAVELE SPECIFICATE MAI JOS SUNT SCUTITE DE PLATA TARIFELOR
DE SERVICII PENTRU PASAGERI, ATERIZARE, DE ILUMINAT ŞI DE STAŢIONARE,
ASTFEL:
a) aeronavele militare românești;
b) aeronave militare străine pentru care există acorduri bilaterale în acest sens,
încheiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la cererea Ministerului Apărării
Naționale;
c) aeronave care execută zboruri exclusiv pentru transportul în misiune oficială al
monarhilor domnitori și al membrilor apropiați ai familiei, al șefilor de stat, al șefilor de guvern
și al miniștrilor. În toate cazurile misiunile oficiale vor fi confirmate prin indicatorul de statut
corespunzător pe planul de zbor;
d) aeronavele care execută zboruri în folosul Organizației Națiunilor Unite, Crucii Roșii
și Semilunii Roșii, de tip S.M.U.R.D.;
e) aeronavele civile care efectuează misiuni de căutare și salvare sau transportă
personal și materiale în cadrul acestor misiuni;
f) aeronavele care efectuează misiuni umanitare și de ajutorare urgență;
NOTĂ: Misiunile umanitare se scutesc de taxă numai dacă operatorul aerian face
dovada acestui scop cu acte oficiale. Documentele se transmit împreună cu cererea de
survol și/sau aterizare, la Autoritatea Aeronautică Civilă Româna. Se exceptează
zborurile ambulanță.
g) aeronave care sunt nevoite să aterizeze datorită unor cauze tehnice, din cauza
condițiilor meteorologice nefavorabile sau a unor situații de forță majoră;
h) aeronave care aterizează din dispoziția Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor și/sau a Ministerului Apărării Naționale;
i) alte categorii de aeronave prevăzute de lege.
NOTĂ: Pentru aplicarea scutirilor, utilizatorii trebuie să transmită în scris detaliile
necesare cu 24 ore înainte de începerea zborului.
B - SUNT SCUTITE DE PLATA TARIFULUI DE SERVICII PENTRU PASAGERI, A
TARIFULUI DE SECURITATE AEROPORTUARĂ, A TARIFULUI DE TRANZIT ŞI A
TARIFULUI DE TRANSFER PENTRU PASAGERI:
a) echipajele de zbor, echipajele de schimb și echipajele care participă la exploatarea
aeronavelor;
b) membrii echipei de inspecție/control/audit din cadrul A.A.C.R. și companiilor aeriene
aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
C - SUNT SCUTITE DE PLATA TARIFULUI DE HANDLING DE BAZĂ ZBORURI
UMANITARE DE TIP S.M.U.R.D.,
a) zbor umanitar - zbor special executat cu aeronavele militare sau civile în beneficiul
persoanelor cărora li se acordă ajutor prin transport în caz de accident, îmbolnăvire acută sau
în cazul în care se află într-un mediu ostil vieții;
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b) echipaj al unui zbor umanitar - grup care este constituit din personal navigant militar
sau civil şi personal medical şi de salvare specializat, care îndeplinesc atribuții de serviciu la
bordul aeronavei pe timpul zborului; comandantul echipajului este pilotul prim, iar locțiitorii
acestuia sunt pilotul secund şi medicul-şef;
c) zborurile umanitare de tip S.M.U.R.D. se vor executa conform regulamentelor şi
reglementărilor în vigoare.
VI. TARIFE DE AEROPORT DIFERITE PENTRU ACELAŞI TIP DE SERVICII
Operarea în afara orelor normale de funcționare ale aeroportului, publicate în A.I.P. ROMÂNIA
sau prin baze de NOTAM:
În cazul în care serviciile aeroportuare sunt prestate în afara orelor de program,
următoarele tarife se majorează cu 200%: tarife de aeroport, tarife handling de bază și tarife
handling la cerere.
1. TARIFELE HANDLING DE BAZĂ
CENTRALIZATOR CU TARIFELE PENTRU HANDLING DE BAZĂ
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

M.T.O.W. (KG)
Ultrauşoare de la 0 la 1000 kg
1001 - 2000
2001 - 4000
4001-5000
5001-6000
6001 - 7000
7001 - 8000
8001 - 9000
9001 - 10000
10001 - 15000
15001 - 20000
20001 - 25000
25001 - 35000
35001 - 45000
45001 - 55000
55001 - 70000
70001 - 90000
Peste 90001

Zbor (EURO)
Comercial
Tehnic
30
15
40
20
50
25
60
30
70
35
80
40
90
45
95
50
100
55
130
65
150
75
210
105
250
125
300
150
310
153
330
155
350
175
400
210

Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea își desfășară activitatea de handling în
conformitate cu RACR – APSH, ediția 03/2007 și Manualului de handling standard IATA AHM
810, în scopul deservirii aeronavelor cu respectarea standardelor internaționale în condiții de
maximă siguranță și securitate și cuprinde următorul pachet de servicii:
1. Supravegherea si administrarea la sol:
- intermedierea și/sau reprezentarea operatorului aerian în relațiile cu autoritățile de stat,
locale, aeroportuare și cu agenții economici aeronautici.
2. Handling-ul pasagerilor:
- efectuarea controlului de securitate pentru pasageri;
- însoțirea și dirijarea pasagerilor pe fluxuri de la și la aeronavă;
- formalități pentru trecerea frontierei de stat a României;
- asistență medicală.
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3. Handling-ul bagajelor:
La sosire:
- descărcarea din calele de bagaje ale aeronavelor;
- transportul și mânuirea pe banda de bagaje de unde sunt recuperare de către pasageri.
La plecare:
- efectuarea controlului de securitate pentru bagaje;
- mânuirea în mijlocul de transport și încărcarea lor în calele de bagaje ale aeronavelor.
4. Handling-ul de platformă:
- stabilirea locului de staționare;
- dirijarea aeronavei de către controlorul de trafic la sol, atât la sosire cât și la plecare;
- asistența la parcarea aeronavei;
- calarea/decalarea roții de bot și a trenului principal;
- asigurarea comunicațiilor între aeronavă și furnizorii de servicii de platformă;
- stabilirea legăturii cu furnizorii de combustibil de aviație;
- aranjarea controlului accesului la/de la aeronava din/în zonele stabilite;
- aranjarea existenței personalului de securitate care să păzească toate obiectele ce trebuie
debarcate/îmbarcate pe timpul transportului dintre aeronavă și zonele stabilite pe timpul
încărcării/descărcării aeronavei;
- asigurarea pazei aeronavei;
-asigurarea asistenței P.S.I.
5. Deservirea aeronavei:
- asigurarea de personal specializat și utilaje pentru asigurarea serviciilor care se efectuează
la cerere.
6. Suprafața de transport.
- organizarea și executarea transportului echipajului, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor și poștei
între aeronave și terminale;
- organizarea și efectuarea de transporturi cerute de utilizatorii aeroportului.
7. Serviciile de catering:
- legătura cu furnizorii.
Baza de calcul pentru tarifele de mai sus este greutatea maximă la decolare a aeronavei
(M.T.O.W.) înscrisă în Manualul de Zbor.
2. SERVICII SUPLIMENTARE DE HANDLING
Curățarea suprafeței de mișcare în urma contaminării de către diverși agenți aeronautici cu
uleiuri, carburant sau alte fluide se tarifează cu 300 euro / operațiune.
2.1. Centralizator cu tarife pentru handling - ul la cerere
Handling-ul la cerere reprezintă serviciile oferite operatorilor aerieni la solicitarea
reprezentanților acestora sau la solicitarea echipajelor aeronavelor.
1
2
3
4
5
6

GPU – 28,5 V cc 20 KVA / HOBART
GPU – 28,5 V cc 90 KVA / TLD
GPU – 115 V 400 Hz 90 KVA / TLD
Air starter ASU-600-150 CUP / TLD
Servicii de vidanjare
Servicii condiționare aer avion
cald/rece

15 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
30 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
80 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
100 euro / operațiune pornire motor (1 - 15 minute)
30 euro / operațiune
2 euro / minut
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7
8
9

Apa potabilă
Încălzitor motor avion
Asistenta Fire Fighting în cazul
alimentării cu combustibil cu
pasageri la bord sau la cerere

10

Salon Oficial

11

Transport retur bagaje de la
aeronave la terminal

12

Tractare aeronavă

13

Transfer pasageri

14

Transfer echipaj

30 euro / operațiune
30 euro / 15 minute
25 euro / 15 minute
50 euro / ora – închiriere salon;
6 euro / persoană – servicii de protocol;
6 euro / persoană – servicii check-in;
8 euro / persoană – servicii transport bagaje;
5 euro / persoană – servicii însoțire și acces salon.
20 euro / operațiune. Prin operațiune se înțelege
transportul de la aeronavă la terminal al bagajelor
rămase neîncărcate sau a celor prezentate spre
îmbarcare după plecarea spre aeronava a
cărucioarelor de bagaje.
50 euro / operațiune. Prin operațiune se înțelege
deplasarea aeronavei pe o singură platformă.
100 euro / operațiune. Prin operațiune se înțelege
deplasarea aeronavei între platforme.
1 euro / km microbuz
0,50 euro / km autoturisme
1 euro / km microbuz
5,00 euro / pasager / îmbarcare

Tarif de check-in, efectuat de
aeroport
Pregătirea echipamentelor de deservire aeronave va fi făcută în urma completării formularului
„Captain request”, iar în caz de renunțare, se va achita prețul unei operațiuni sau fracțiuni de 15
minute de către operatorul aerian.
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2.2. Degivrare / antigivrare
M.T.O.W.
a) 0,5 tone – 14 tone
200 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la
care se adăuga prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat;
b) 14 tone – 40 tone
250 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la
care se adaugă prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat;
c) 41 tone – 78 tone
300 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la care se
adaugă prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat;
c) peste 79 tone
350 Euro / prezentarea la aeronava a degivrorului la
care se adaugă prețul lichidului degivrant / antigivrant consumat.
Prețul lichidului degivrant / antigivrant

3,5 euro / litru

2.3. Servicii de curățenie
60 Euro / operațiune avo < 40 locuri;
100 Euro / operațiune avo 41 – 100 locuri;
150 Euro / operațiune avo cu peste 101 locuri.
ZBOR CARGO
Domeniul de aplicare : Tariful se percepe pentru descărcarea/ încărcarea în/din aeronavă a
unei cantități de marfă, poștă și animale vii.
Tariful cargo este:
Cantitate marfă
Pana la 10 tone inclusiv
Peste 10 tone

Tarif EURO / tonă
50
35
7

Alte servicii:
Denumire serviciu
Chirie teren
Chirie suprafețe publicitare
comerciale
Chirie spații
Operaționale D.S.N.A.
Tulcea

Tarif pe lună fără T.V.A.
1 euro / mp
1,5 euro/mp
42 lei / mp / lună
3,34 E / mp / lună

La toate aceste tarife se adaugă cota legală de T.V.A. în conformitate cu reglementările
legale naționale în vigoare.
Pentru companiile românești taxarea se va face în lei la cursul B.N.R. din ziua facturării.
Tarifele se vor încasa de către Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.
În consecință, în urma analizării proiectului de hotărâre, având în vedere prevederile legale
menționate, am constatat temeinicia și legalitatea acestuia, fiind necesară adoptarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare ce vor fi practicate de Regia
Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, pentru anul 2020, conform Anexei la proiectul de
hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

BIROU VENITURI,
Gabriela BERBEACĂ

Nicoleta ANTON

Regia Autonomă Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea
DIRECTOR GENERAL,
Stoian VÂLCU
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