




19.289

Total curse interne 18.101

Curse interne neregulate 400

Curse interne regulate 17.701

Total curse internationale 1.188

Curse internationale
neregulate

572

Curse internationale
regulate

616

INDICATOR Nr.total pasageri



In 2012, in ceea ce privesc cursele externe, compania Tarom a 

introdus o cursa Satu Mare-Antalya, o destinatie perfecta pentru un 

concediu in strainatate. Deasemenea compania Blue Air a introdus , 

incepand cu luna iunie 2012, doua curse de la si spre Italia de pe

Aeroportul Satu Mare, catre Venetia si Torino-Cuneo.



In acest moment pe aeroportul Satu Mare opereaza compania

Tarom cu curse spre si dinspre Bucuresti. 



Ediţia a V-a a MITINGULUI AVIATIC – organizată în colaborare cu Consiliul Judeţean Satu 

Mare şi Aeroclubul României, eveniment care s-a bucurat şi în acest an de o largă 

participare,(aprox.10.000 participanti) cu impact deosebit asupra publicului spectator.



Aniversarea a 75 de ani de la primul zbor civil efectuat de pe 

Aeroportul Satu Mare, alături de distinse personalităţi din judeţ 

cu un rol important în dezvoltarea aeroportului, personalităţi 

care au participat la dezvelirea unei plăci menite să marcheze 

tradiţia şi continuitatea activităţilor aeroportuare.

..



Anul 2012 a inregistrat o crestere cu 27.55 % a veniturilor

proprii fata de anul 2011 si o crestere cu 66.85% fata de anul

2010.

2012 886471

2011 754896

2010 592686

Venituri proprii (ron)



Anul 2012 a fost un an benefic pentru Aeroport prin 

realizarea unor investiţii importante, precum achiziţionarea 

a 2 autobuze pentru transportul pasagerilor, a unui vehicul 

destinat activităţilor de patrulare pentru creşterea 

securităţii aeroportuare, a unui alimentator cu benzină 

pentru aviaţie, precum şi efectuarea unor studii, proiecte, 

lucrări şi reparaţii capitale.



Anul 2013 se doreşte a fi un an de expansiune deosebită a 

activităţii aeroportuare prin operarea unor noi curse interne şi 

internaţionale, fapt care va fi posibil îndeosebi prin modernizarea 

infrastructurii aeroportuare, extinderea aerogării şi dotarea cu 

utilaje şi echipamente, stabilite ca obiective de investiţii pe termen 

mediu.



Nr.crt Obiective Nr.crt Obiective

1. Autobuze – 2 buc; 1. Reparatii pista;

2. Alimentator benzina aviatie; 2. Extindere aerogara;

3. Vehicul destinat activitatii de

patrulare, pentru asigurarea securitatii

perimetrului aeroportuar;

3. Echipament de masurare frictiune

continua pista;

4. SF+PT - Extindere aerogara 4. Echipament control de securitate (RX +

LAG)

5. Reparatii capitale la instalatiile

termomecanice in centrala termica;

5. Echipament dezvoltare control

securitate (UPS-uri) ;

6. Autoutilitara pick-up; 6. Drum perimetral- fazele SF+PT;

7. Consolidare gard perimetral. 7. Hangar utilaje (proiectare + executie).

8. Drum tehnologic acces pista;

9. Utilaj dezapezire.

2012 2013



Unul dintre principalele obiective ale anului 2013, il

reprezinta Extinderea Aerogarii, fapt ce va creste

semnificativ calitatea serviciilor Aeroportului Satu Mare.



Acest proiect va reconfigura accesul in zona plecarii.Se va realiza o 

linie extinsa de minim 4 ghisee de check-in,se va extinde sala de 

imbarcare la o capacitate de cca 200 de locuri, se va extinde

terminalul spre sud si se va crea un nou salon VIP care sa asigure

un flux direct, separat si controlat a oficialilor.








