
www.aeroportoradea.ro

AEROPORTUL
INTERNAȚIONAL
ORADEA



01

INDICATORII DE LOCALIZARE
IATA ŞI ICAO ALOCAŢI PENTRU
AEROPORTUL ORADEA
• Cod ICAO – LROD
• Cod IATA – OMR

• SITA – OMRRAXH
• AFS – LRODRAYD

ADRESE OPERAŢIONALE
ÎN SISTEMUL DE COMUNICAŢII
SITA ŞI AFS

Situată la aproximativ 10 km de granița cu Ungaria, 

Oradea ocupă o poziție central - europeană privile-

giată, orașul aflându-se la o distanță relativ egală față 

de capitalele regiunii: București (585 km), Viena (551 

km), Budapesta (306 km), Praga (837 km), Belgrad 

(324 km), Bratislava (459 km).

Accesibil la doar 6 km de Oradea, lângă drumul 

național DN 79, aeroportul deservește județul Bihor 

cu o populație de 620.000 de locuitori.

Zilnic între orele 07:00 - 21:00 L.T.
Serviciile pentru operare pot fi asigurate şi în afara 
orelor de program, la solicitarea operatorilor aerieni, 
cu cel puţin 24 ore înainte.

PROGRAMUL DE OPERARE

I N F O R M AȚ I I  G E N E R A L E
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Județul Bihor – 620.000 locuitori

 Județul Arad – 462.000 locuitori

 Județul Sălaj – 225.000 locuitori

 Județul Satu Mare  – 330.000 locuitori

 Județul Maramureș – 479.000 locuitori

 Județul Cluj – 660.000 locuitori

 Județul Timiș – 683.500 locuitori

 Regiunea Hajdú Bihar din Ungaria – 549.000 locuitori

ARIA GEOGRAFICĂ DE CAPTARE



03

În luna decembrie 2011 s-a încheiat 
o primă etapă a lucrărilor de
extindere și modernizare a
terminalului pentru călători al 
Aeroportului Oradea, prin care 
acesta a fost adus la standarde 
internaționale, atât din punct de 
vedere estetic, cât și funcțional.

• 2184 m2

• Doar pentru plecări internaționale

• 4 fluxuri 

• 3 porți de îmbarcare

• 200  pasageri procesați la oră de vârf

TERMINALUL
ACTUAL
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FACILITĂŢI
AEROPORT

BIROU DE INFORMAŢII PASAGERI
CAFE BAR

TRAVEL RETAIL
DUTY-FREE

RENT-A-CAR FACILITĂŢI MAMA ŞI COPILUL

FACILITĂŢI PENTRU PERSOANE
CU MOBILITATE REDUSĂ

ASISTENŢĂ MEDICALĂ

BANCOMAT
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• 2925 m2

• 750 pasageri procesați la oră de vârf
  - 200 pasageri pe sosiri interne
  - 200 pasageri pe sosiri internaționale
  - 350 pasageri pe plecări interne

• 2 aparate de self check-in

• 4 ghișee check-in

• 1 ghișeu check-in pentru bagaje agabaritice

• 3 porți de îmbarcare

• Investiție de aproximativ 5 milioane de euro

• realizarea unui nou terminal de pasageri cu

suprafaţa construită de 2925 mp cu destinaţia plecări 

şi sosiri curse interne şi sosiri curse externe amplasat 

în zona platformei nr.1 de îmbarcare-debarcare;

• reamenajarea terminalului existent pentru asigurar-

ea fluxului de plecări destinat curselor internaţionale;

• amenajarea unor noi spaţii destinate parcărilor 

pentru public;

• amenajarea unor noi spaţii destinate parcărilor 

pentru personalul de deservire a aeroportului;

• realizarea unui drum de legătură între cele două 

terminale;

• realizarea noilor căi de acces între terminalul nou 

propus şi platforma nr.1 de îmbarcare-debarcare;

• realizarea de noi reţele de alimentare cu energie 

electrică pentru deservirea construcţiilor noi;

• realizarea/reabilitarea reţelelor de apă-canal care 

vor deservi construcţiile nou propuse;

• alimentarea cu agent geotermal a terminalului nou 

propus;

• realizarea de noi împrejmuiri pentru delimitarea 

diverselor zone din interiorul aeroportului;

• modernizarea şi supralărgirea căilor de acces 

dinspre terminalul existent către platforma nr.2 de 

îmbarcare-debarcare;

Obiectivele socio-economice
contractului de lucrări sunt:

În anul 2017 s-a semnat contractul pentru executarea lucrărilor aferente
proiectului "Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri
la Aeroportul Oradea".

Noul terminal
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În anul 2015 s-a încheiat execuția proiectului ”Extinderea și modernizarea suprafețelor

aeroportuare la Aeroportul Oradea, prin care s-au executat următoarele lucrări:

- extinderea pistei de decolare-aterizare cu 300 m și refacerea integrală a pistei existente.

   Astfel, pista nouă va avea o lungime de 2.100 m și o lățime de 45 m.

- realizarea a două căi de rulare, ALFA și BRAVO

- realizarea unei platforme de îmbarcare-debarcare, care să poată asigura staționarea

   unui număr de 6 aeronave încadrate în litera de cod ”C”;

- asigurarea unui număr de clasif icare a sistemului rutier la un număr PCN 60 R/D/W/U 

- asigurarea încadrării în categoria de aerodrom având cifra de cod ”3”

- deservirea traf icului aerian de aeronave cu litera de cod ”C” și ocazional,

   prin procedură specială, de aeronave cu litera de cod ”D” (Airbus 321);

- modernizarea sistemului de balizaj luminos astfel încât acesta să f ie încadrat

   în categoria II de operare, corespunzător normelor ICAO și RACR;

- realizarea unei uzine electrice nouă;

- realizarea sistemului de canalizare aferent suprafețelor proiectate.

PISTA ȘI
PLATFORMĂ
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• Platforma nouă cu o suprafață 
   de 31.521 m2
• Are 6 locuri de parcare:
 - 2 locuri de parcare pentru
   Boeing și Airbus;
 - 4 locuri de parcare pentru ATR
• PCN 60 R/D/W/U
• 5 stâlpi de iluminare

PL AT F O R M A

• Balizaj luminos Cat. II pe direcția 19
• Balizaj luminos Cat. I simplificat pe direcția 01
       - PAPI pe ambele direcții(01-19)
       - Flash pe direcția principală
       - NDB pe direcția 19
       - VOR pe direcția 19
  - ILS Cat.II (pantă și direcție)

MIJLOACE VIZUALE ȘI
DE RADIO-NAVIGAȚIE

• 2.100 m lungime
• 45 m lățime
• PCN 60/R/D/W/U
• 2 căi de rulare:
  Alfa-148 m PCN 60/R/D/W/U
  Bravo-750 m PCN 60/R/D/W/U

P I STA
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• CAT. 7

S A LVA R E  Ș I
ST I N G E R E
I N C E N D I I  

• 128 locuri parcare
• 9 locuri parcare pentru autobuze
• 5 locuri parcare pentru persoanele
   cu dizabilități
• 14 locuri de parcare pentru taxi-uri.

PA R CA R E

• Face legătura între terminalul actual și 
   platforma de îmbarcare-debarcare;
• Lungime: 148 m;
• 2 fluxuri separate, unul pentru plecări și 
   al doilea pentru sosiri;

A L E E
PI E TO N A L Ă  

• Pe Aeroportul Oradea serviciile
  de handling sunt asigurate de către 
  compania Romanian Airport Services.

S E R VI C I I  D E
H A N D L I N G
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TARIFE DE AEROPORT PENTRU 
R.A. ”AEROPORTUL  INTERNAŢIONAL ORADEA” 

SCHEMĂ DE REDUCERE

A TARIFULUI DE ATERIZARE

Nr. 
Crt. 

Denumire tarif 
Unitate de  

măsură 

Valoare tarif 
Fără T.V.A. 

-euro- 

01. Tarif de aterizare To 3,50 

02. Tarif de iluminat To/procedură 2,50 

03. Tarif de staționare To/oră 0,20 

04. Tarif de servicii pentru pasageri Pax. Îmbarcat 3,50 

05. Tarif de securitate aeroportuară Pax. Îmbarcat 5,00 

06. Tarif de tranzit Pax. Debarcat 2,00 

07. Tarif de transfer Pax. Îmbarcat 2,00 

 

Nr.crt. Număr de aterizări/lună 
%  

Reducere 
1. 5-10 5 

2. 11-15 10 

3. 16-20 15 

4. 21-25 20 

5. 26-30 25 

6. 31-35 30 

7. 36-40 35 

8. 41-45 40 

9. 46-50 45 

10. Peste 50 50 
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NOTĂ 1: Schema ex-ante se aplică pentru deschiderea de minim 2(două) destinații noi, 
     cu cel puțin 2 (două) frecvențe fiecare/săptămână. 

NOTĂ 2: Asigurarea unui factor de încărcare mediu a aeronavei de 80%.

NOTĂ 3: La tarifele aprobate prin Schema ex – ante se adaugă, după caz,
     Tariful de iluminare şi Tariful de staţionare conform A.I.P România, respectiv:
 
     TARIFUL DE ILUMINARE
      - nivelul unitar al tarifului: 2.50 EURO / tonă / procedură
      TARIFUL DE STAȚIONARE
      - nivelul unitar al tarifului: 0.20 EURO / tonă / oră 

TARIFE REDUSE PENTRU DESCHIDEREA
DE NOI CURSE DE PE AEROPORTUL ORADEA

Nr. 
Crt. 

Denumire tarif 
Unitate de  

măsură 

Valoare tarif 
Fără T.V.A. 

-euro- 
01. Tarif de aterizare To 1,50 
02. Tarif de servicii pentru pasageri Pax. Îmbarcat 1,00 
03. Tarif de securitate aeroportuară Pax. Îmbarcat 1,00 
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Pentru timpul liber staţiunea dispune de piscine
interioare şi exterioare, ştrand, teren de fotbal,
de minigolf, magazine alimentare, farmacie, bazar, 
banca, ATM, etc. Serile sunt condimentate cu petreceri 
cu specific românesc şi tradițional, iar în sezonul estival 
piscinele sunt animate de aquazumba, aquafitness şi 
petreceri cu spumă şi Dj.

Pădurea din jurul staţiunii este locul ideal pentru iubitorii de sport şi nu numai. Printre activităţi 

menţionăm echitaţie, paintball, mountain biking, trail running sau doar o simplă plimbare în natură.

Băile Felix este cea mai mare stațiune balneară din ţară și este localizată în

partea de Nord – Vest a ţării, la 9 km de municipiul Oradea,  în Câmpia Crişurilor, 

într-o zonă colinară, cu păduri de fag şi de stejar, la o altitudine de 140 metri.

Situată într-un cadru geografic deosebit de pitoresc, fiind favorizată şi de un climat

continental moderat de şes şi coline, cu ierni blânde şi temperate sub influenţa unor 

elemente de natură mediteraneană, Băile Felix îşi păstrează caracterul pur

de staţiune prin bogăţia inepuizabilă a apelor termominerale.

Ca o recunoaștere a calităților terapeutice la expoziţia mondială de la Paris, din 1896, 

apelor din această staţiune li s-a acordat medalia de Aur şi diploma de onoare.

Băile Felix 



13

La aproximativ 120 km de Oradea, la granița dintre județele 
Alba și Bihor, descoperim stațiunea montană Arieșeni, la o 
altitudine de 1.180 m, punct ideal de plecare în traseele de 
escaladă și drumeție din Munții Apuseni. Adevărat paradis 
montan, întreaga zonă de pe valea Arieșului este destinația 
perfectă pentru turiștii dornici de relaxare, indiferent de 
anotimp. Loc căutat pentru peisajele calde ale Apusenilor,
pe timp de iarnă, aceste locuri sunt asaltate de turiști din 
toată țara care vin pentru practicarea sporturilor de iarnă.  
Aici sunt amenajate 3 pârtii de ski la o altitudine de plecare 
de aproximativ 1.440 m, de o lungime aproximativă
de 450 m, 1.000 m și, respectiv, 1.600 m, care sunt dotate cu 
instalație de nocturnă, skilift, respectiv, telescaun. 
Întreaga zonă este deosebit de atrăgătoare, numeroase 
obiective turistice interesante fiind la îndemâna celor dornici 
să descopere atracțiile Munților Apuseni: Peștera Porțile 
Bihorului, Groapa Ruginoasă, Peștera Urșilor, Peștera Poarta 
lui Ionele.

ARIEŞENI



14

Oradea, municipiul reședință de județ al 
Bihorului, este unul dintre importantele 
centre economice, sociale și culturale 
din Nord - Vestul României. Situat pe 
malurile râului Crișul Repede, râu care 
desparte orașul în aproape două 
jumătăți egale, Oradea este poarta de 
legătură cu lumea central-europeană
și vest-europeană.

ORADEA

Aflat la aproximativ 10 km de Borș, cel 
mai mare punct de frontieră la granița 
de vest, municipiul Oradea se află pe 
locul al zecelea ca mărime între orașele 
României.

Are numeroase atracții turistice, precum: 
Cetatea Oradea, Palatul Vulturul Negru, 
Teatrul de Stat, Muzeul Evreilor,
Aquapark-ul Nymphaea,
Biserica cu Lună și Palatul Baroc etc.



Strada Calea Aradului, nr.80,
Oradea, Bihor

airport@aeroportoradea.ro
www.aeroportoradea.ro

0259 416 082
0259 413 951
0259 455 641

facebook.com/AeroportOradea
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