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Fişa nr. 1  

AEROPORTUL BASEL-MULHOUSE [ABM] 

BASEL, Elve ţia 
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Importan ţa 
cazului 

ABM este aeroportul regional cu cea mai rapidă creştere din 
Europa. Se află în proximitatea unui important aeroport 
internaţional – cel din Zurich (97km). 

Informa ţii  Deschis oficial în 1946, ca o iniţiativă comună a guvernelor 
francez şi elveţian. Este un aeroport care serveşte, într-o proporţie 
covârşitoare, propria regiune, traficul de tranzit fiind foarte redus. 

 

Trafic de pasageri: Aeroportul atinge 4 milioane de pasageri în 
anul 2006, 3 milioane în 1998 şi 2 milioane în anul 1992. 
Capacitatea în anul 1989 era de 1,8 milioane de pasageri, iar 
traficul în 1989 a fost de 1,5 milioane de pasageri, cu 18,7% mai 
mult decât în anul precedent. În anul 1989 traficul de pasageri cu 
curse regulate era de 2/3 din total, către 35 de destinaţii, restul 
reprezentând cursele charter. În prezent există legături regulate cu 
48 de aeroporturi din 15 ţări. 

 

Trafic de marfă: Creştere rapidă a cantităţii de marfă ce trece prin 
aeroport, ajungând la 56.000 de tone în anul 1989. 

 

Cele mai recente renovări şi extinderi au vizat: mărirea halelor 
pentru marfă, construcţia unei mari clădiri de birouri şi extinderea 
terminalelor pentru pasageri. 

 

Suprafaţa aeroportului în 1989 era de 534 ha. 

 

Regiunea  

 

Regiunea Basel are 2,1 milioane de locuitori, iar aglomerarea 
urbană Basel are 500.000 de locuitori. Economia regională este 
predominant industrială, iar planurile de viitor se leagă de prezenţa 
unor universităţi şi centre de cercetare de înaltă clasă, de 
accesibilitatea bună, un peisaj interesant, industrie chimică 
performantă (cu activităţi intensive de cercetare - dezvoltare) şi 
servicii de bună calitate. 

 

 

1989: Planuri de 
dezvoltare 

 

 

Pentru a putea cuprinde creşterea estimată, suprafaţa aeroportului 
va ajunge la 850 ha. 

 

 

 

Ani  Pasageri 
(milioane) 

Marfă  

(tone) 

Număr de zboruri 

Pentru 
afaceri 

Total  

1988 (an de 
referinţă) 

1,4 52100 44000 98000 

1989 real  1,6 57800 48000 103000 
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Creştere 
1988-2000 

7,7% pe an 

6,3% pe an 

9,7% pe an 

8,4% pe an 

3,8% pe an 

3,7% pe an 

2,1% pe an 

2,0% pe an 

2000 estimare  3,4 

2,9 

159000 

137000 

69000 

68000 

125000 

124000 

Creştere 
2000-2010 

3,1% pe an 

3,0% pe an 

5,9% pe an 

5,0% pe an 

1,5% pe an 

0,7% pe an 

0,9% pe an 

0,4% pe an 

2010  
estimare  

4,6 

3,9 

283000 

222000 

80000 

73000 

137000 

129000 

(tabelul prezintă două scenarii de creştere, maxim şi minim) 

 

Sus ţinere din 
partea 
autorit ăţilor 

 

Dezvoltarea aeroportului este susţinută de planurile de extindere a 
infrastructurii feroviare şi rutiere, în principal pentru a obţine o 
legătură mai bună cu TGV1-ul francez şi cu reţeaua ICE2 germană 
şi implicit cu aeroporturile internaţionale din Geneva şi Zurich. 

 

Importan ţa 
economic ă a 
aeroportului 

ABM oferă 2800 de locuri de muncă în 1989 (înregistrând o 
creştere de 60% în 4 ani). Fiecare loc de muncă din aeroport 
generează, indirect, alte 4 locuri de muncă în regiune (sursa: Un 
calcul empiric realizat de managementul ABM). Aeroportul 
serveşte în principal traficul de business şi de marfă, ceea ce 
implică o contribuţie importantă la creşterea economică a regiunii. 

 

Mediu 
înconjur ător 

 

Măsurile destinate controlului zgomotului includ restricţionarea 
perioadei de operare a zborurilor, monitorizarea zgomotului 
produs de avioane pe piste şi în spaţiul aerian prin intermediul 
unui sistem de monitorizare CIEMAS (Center for Interdisciplinary 
Engineering, Medicine and Applied Science), măsuri de tarifare 
diferenţiată şi construcţia unei hale speciale pentru testarea 
motoarelor de aeronavă. 

ABM a făcut o serie de investiţii substanţiale şi pentru reducerea 
poluării solului, aerului şi apei. În prezent acestea includ 
construcţia unui punct termic modern şi a unor instalaţii combinate 
pentru încălzire şi energie electrică, a unei uzine de pre-tratare a 
apelor industriale uzate, precum şi introducerea unui concept 
modern privind deşeurile. 

 

Func ţiuni 
asociate 

 

Companii prezente în Basel sau noi companii îşi deschid birouri în 
proximitatea aeroportului. 

Este planificată dezvoltarea unor „Techno-Parcuri” şi este rezervat 
teren pentru dezvoltarea unui nou Centru Internaţional de 
Expoziţii. 

 

Sursa a. Regional airports and urban economic development: 
                                                 

1 TGV: train à grande vitesse  – tren de mare vitez ă: www.tgv.com 
2 ICE: InterCityExpress  – tren intercity de mare vitez ă: 
http://www.bahn.de/p/view/mdb/pv/pdf/fernverkehr/MD B29569-ice_2007.pdf 
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informa ţiilor  experiences of five European cities, Leo van den Berg,;  Jan 
van der Meer  (1991) Rotterdam Transport Centre.;  
EURICUR.;  Erasmus Universiteit Rotterdam 

b. Site-ul oficial al ABM: http://www.euroairport.com  
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Fişa nr. 2  

AEROPORTUL INTERNATIONAL BIRMINGHAM [BIA] 

BIRMINGHAM, Marea Britanie 
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Importan ţa 
cazului 

BIA este un exemplu de aeroport susţinut puternic de autoritatea 
locală. 

Informa ţii  Deschis în anul 1939, dar funcţionează ca aeroport civil din 1960. 
Este un aeroport internaţional ce serveşte propria regiune, prin 160 
de zboruri zilnic. BIA este clasat de IATA3 în anul 2002 drept al 6-
lea cel mai bun aeroport din lume în categoria aeroporturilor cu 
trafic sub 15 milioane de pasageri pe an. 

Trafic de pasageri: Aeroportul atinge 9,2 milioane de pasageri în 
2006 şi 7 milioane în anul 1999, faţă de 3,4 milioane de pasageri în 
1988. BIA are, după Heathrow, al doilea cel mai mare procent de 
pasageri ce călătoresc în scop de afaceri din Marea Britanie. 71% 
dintre zborurile de pasageri sunt curse regulate. În anul 1989 
traficul de pasageri cu curse charter (zboruri de vacanţă) era încă 
de 47% din total, dar aflat în scădere: în iulie 2007 (una dintre lunile 
favorite pentru vacanţă) zborurile charter au ajuns la doar 35% din 
total. În anul 1990 BIA oferea regulat 29 de destinaţii internaţionale.  

Trafic de marfă: Creştere rapidă a cantităţii de marfă ce trece prin 
aeroport, mai ales în urma deschiderii, în 1985, a unui al doilea 
terminal. Cantitatea de marfă ajunge la 29.000 de tone în anul 
1989. 

 

În ultimii 10 ani (1997-2007) investiţiile în renovare şi extindere au 
însumat 260 de milioane de lire sterline. Cele mai recente lucrări au 
vizat: reorganizarea şi extinderea ariilor destinate fluxului de 
pasageri, construcţia unui nou nod de transport intermodal. 

 

1989: Planuri de 
dezvoltare 

Creşterea numărului de curse internaţionale regulate este 
planificată nu numai în sprijinul dezvoltării regionale, ci şi pentru 
ca BIA să devină alternativă la aeroportul londonez Heathrow, 
pentru descongestionarea acestuia din urmă. Conform Studiului 
de Transport Integrat pentru Birmingham, BIA are potenţialul, pe 
termen lung, de a gestiona între 13 şi 20 de milioane de pasageri 
anual. 

 

 

Sus ţinere din 
partea 
autorit ăţilor 

În strategia de dezvoltare a oraşului Birmingham, creşterea 
accesibilităţii internaţionale este considerată a fi un obiectiv major. 
În acest context, municipalitatea a investit în construcţia unei căi 
ferate uşoare în aeroport şi centrul oraşului, care a redus timpul 
călătoriei la 10 minute. De asemenea, municipalitatea susţine la 
nivel naţional dezvoltarea rolului BIA în regiune şi alocarea de 
fonduri pentru extindere. 

Planul de dezvoltare spaţială al localităţii Solihull, pe teritoriul 
căreia se află aeroportul, rezervă terenuri pentru viitoarea 
extindere a acestuia, înţelegând impactul extraordinar pe care BIA 
il are asupra economiei locale şi regionale. 

 

Importan ţa BIA are în prezent circa 7000 de angajaţi – în peste 150 de 

                                                 
3 IATA International Air Transport Association – Aso cia ţia Interna ţional ă a Transportatorilor 
Aerieni - www.iata.org/ 
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economic ă a 
aeroportului 

companii ce lucrează în aeroport. 

Dezvoltarea aeroportului este privită ca fiind unul dintre mijloacele 
importante pentru atingerea obiectivelor de revitalizare economică 
a oraşului Birmingham. 

 

Mediu 
înconjur ător 

BIA monitorizează nivelul de zgomot pe aeroport, penalizând 
operatorii de zbor care încalcă pragurile impuse pentru zi şi 
noapte. De asemenea, sunt preferate anumite culoare de 
decolare/ aterizare în funcţie de nivelul de zgomot provocat şi este 
interzisă testarea motoarelor pe timp de noapte. 

 

Începând cu anul 1980, BIA finanţează din fondui proprii un 
program de izolare fonică a locuinţelor aflate în apropierea 
aeroportului. Programul acopera circa 7600 de locuinţe, din care 
90% au beneficiat deja de izolare fonică. De asemenea, BIA 
implementează un program de protecţie faţă de curenţii de aer 
„Aircraft Vortex Protection Scheme”. 

 

BIA a construit un zid fonoizolant de pământ de 10,6 m înălţime 
paralel cu pista de rulare, ce a obţinut rezultate foarte bune 
confirmate de teste independente. 

 

Aeroportul este de asemenea preocupat de calitatea aerului, a 
solului şi a apelor, investind pentru reducerea poluării în aceste 
zone. 

 

Func ţiuni 
asociate 

Adiacent aeroportului se află „National Exhibition Centre”, care 
găzduieşte peste 100 de evenimente internaţionale, concerte şi 
expoziţii în fiecare an, şi este unul dintre primele 10 locaţii 
europene cu peste 4 milioane de vizitatori pe an. Dintre aceştia, 
peste 40% sosesc în regiune prin BIA. 

Terminalul intermodal a fost recent renovat şi extins. 

Terenurile din jurul aeroportului sunt foarte interesante pentru 
investitori, însă dezvoltarea este pentru moment amânată până la 
relaxarea reglementărilor ce decurg din statutul de centură verde 
a zonei. 

Este planificată dezvoltarea „The Birmingham Business Park” cu o 
suprafaţă de 60ha. 

 

Sursa 
informa ţiilor 

a. Regional airports and urban economic development: 
experiences of five European cities, Leo van den Berg,;  Jan 
van der Meer  (1991) Rotterdam Transport Centre.;  
EURICUR.;  Erasmus Universiteit Rotterdam 

b. Site-ul oficial al BIA: http://www.bhx.co.uk/  

c. Birmingham – în dicţionarul on-line www.wikipedia.com 
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Fişa nr. 3  

AEROPORTUL KOLN BONN [FKB] 

KOLN şi BONN, Germania 
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Importan ţa 
cazului 

Este aeroportul cu o creştere de 80% în ultimii 4 ani, prin re-
orientarea strategiei de dezvoltare spre liniile aeriene low-cost şi 
transportul de marfă. 

FKB se afla, în anul 1998, pe locul 42 din Europa ca număr de 
pasageri (2,7 milioane), având însă planuri de creştere 
considerabilă, în ciuda proximităţii a două aeroporturi internaţionale 
de mare capacitate, Dusseldorf şi Frankfurt.  

FKB se află la 15 km de Koln şi 16 km de Bonn. 

 

Informa ţii  FKB există ca aeroport internaţional din anul 1958. în anul 2006 
devine aeroportul european cu cele mai multe curse low-cost. 

Aeroportul beneficiază de un sistem de 3 piste: pista 
intercontinentală (3815m), pista paralelă pentru decolare şi 
aterizare (1863m) şi pista perpendiculară (2459m). Operează două 
terminale (construiteîn 1970 şi 2000), cu o capacitate totală de 14 
milioane de pasageri pe an. 

Trafic de pasageri: Aeroportul atinge 9,9 milioane de pasageri în 
anul 2006, 5,4 milioane în 2002 şi 2,7 milioane în anul 1989. 
Pasagerii zboară în proporţie covârşitoare (70%) cu curse low-cost 
spre 29 de ţări.  

Trafic de marfă: Creştere rapidă a cantităţii de marfă ce trece prin 
aeroport, ajungând la 698.000 de tone în anul 2006 – pe locul 2 din 
Europa şi pe locul 7 în lume, faţă de 394000 tone în 1999. Din anul 
1986 FKB este principalul centru european pentru operaţiunile UPS 
(companie de cargo). 

Cele mai recente renovări şi extinderi au vizat: construirea 
terminalului nr. 2, extinderea parcărilor, construirea unui nou centru 
cargo, modernizarea terminalului nr. 1 de pasageri şi extinderea 
gării aeroportului, construcţia unei noi clădiri de birouri, precum şi 
extinderea pistelor pentru a primi noile tipuri de aeronave Airbus 
A380.  

FKB este desemnat sit pentru aterizări de urgenţă ale rachetelor 
NASA. 

Suprafaţa aeroportului este de 1000 ha. 

Regiunea  Koln (989766 locuitori în 2006) este al patrulea oraş din Germania 
şi cel mai important oraş al landului german North Rhine-
Westphalia, precum şi al Zonei Metropolitane Rhine-Ruhr, cu peste 
10 milioane de locuitori, aflată printre cele mai importante din 
Europa. Koln este un centru cultural important (cu peste 30 de 
muzee şi sute de galerii de artă, precum şi cu evenimente artistice 
periodice prestigioase). Este recunoscut de asemenea drept un 
important centru media – sediu al unor posturi de televiziune şi 
radio. 

Bonn este un oraş cu 315000 de locuitori (2006) ce s-a dezvoltat în 
ultimii ani ca sediu al cooperării internaţionale, în special în 
domeniul mediului şi dezvoltării durabile. Este sediul a 12 instituţii 
ale ONU, aici aflându-se de asemenea sediile centrale ale unor 
mari corporaţii germane, din domeniul telecomunicaţiilor şi logisticii. 

 

1989: Planuri de 
dezvoltare 

FKB are o rezervă importantă de teren pentru extindere, ceea ce îi 
oferă un avantaj competitiv faţă de aeroporturile internaţionale din 
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Frankfurt şi Dusseldorf, care devin din ce în ce mai aglomerate. 

 

Sus ţinere din 
partea 
autorit ăţilor 

Strategia de dezvoltare a oraşului Koln pune accent pe dezvoltarea 
accesibilităţii, în acest sens autorităţile susţinând extinderea 
aeroportului, conectarea oraşului la reţeaua europeană de cale 
ferată pentru trenurile de mare viteză, precum şi realizarea legăturii 
dintre aeroport şi reţeaua de tren rapid german (o gară ICE a fost 
deschisă în 2004) şi reţeaua de căi ferate metropolitane. 

 

Importan ţa 
economic ă a 
aeroportului 

În anul 2007 FKB oferă locuri de muncă pentru circa 12460 de 
persoane, în 135 de companii şi autorităţi publice. Compania care 
operează aeroportul angajează 1943 de persoane. 

Pentru sectorul de servicii şi pentru foarte preţuitul sector de turism 
de afaceri şi cultural, prezenţa aeroportului este o condiţie 
necesară, recunoscută de municipalitate. 

 

Mediu 
înconjur ător 

Conform raportului FKB din anul 2006, programul aeroportului de 
protecţie faţă de zgomot are un buget de 85 de milioane de euro şi 
acoperă 18500 de locuinţe.  

În anul 1998 existau restricţii de zbor pentru noapte doar pentru 
una dintre pistele aeroportului. Erau incluse în planurile de 
dezvoltare pentru viitor construcţia unei bariere fonice în lungul 
uneia dintre piste şi a unei hale pentru testarea motoarelor. 

 

Func ţiuni 
asociate 

- 

  

Sursa 
informa ţiilor 

a. Regional airports and urban economic development: 
experiences of five European cities, Leo van den Berg,;  Jan 
van der Meer  (1991) Rotterdam Transport Centre.;  
EURICUR.;  Erasmus Universiteit Rotterdam 

b. Site-ul oficial al FKB: http://www.airport-cgn.de/index.php  

c. Raportul anual al FKB – 2006 [octombrie 2007: 
http://www.airport-cgn.de/index.php] 
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Fişa nr. 4  

AEROPORTUL LYON SAINT EXUPERY [ALSE] 

LYON, Fran ţa 
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Importan ţa 
cazului 

ALSE este un exemplu de aeroport ce aparţine unui oraş ce 
beneficiază şi de conexiunea cu caile ferate de mare viteză. 

ALSE se află la 20 km de centrul oraşului Lyon. 

 

 

Informa ţii Inaugurat în anul 1975 sub numele de Aeroportul Satolas. Numele 
îi este schimbat în anul 2000. Serveşte propria regiune, prin circa 
350 de zboruri zilnice (numai 1,2% din pasagerii anului 2006 au 
fost în tranzit). Aeroportul are două terminale de pasageri cu o 
capacitate totală de 12 milioane de pasageri anual, plus un terminal 
pentru cargo. ALSE beneficiază în prezent de două piste. 

Trafic de pasageri: Aeroportul atinge 6,75 milioane de pasageri în 
2006, faţă de 3,73 milioane de pasageri în 1989. ALSE oferă în 
prezent 49 de destinaţii internaţionale şi 31 de destinaţii naţionale. 

Trafic de marfă: 40,8 mii de tone de marfă au trecut în anul 2006 
prin ALSE, cifră rămasă aproximativ constantă în ultimii 20 de ani. 
Diferenţa majoră apare în cazul transportului cargo cu camionul, 
care ajunge la 107 de mii de tone în 2006, şi care este operat tot 
prin intermediul Cargo-Port-ului din cadrul aeroportului. 

Suprafaţa aeroportului este de 2000ha, din care 900ha reprezintă 
rezerva funciară. 

 

Regiunea  Aria metropolitană Lyon, a doua ca mărime din Franţa, are 1,78 de 
milioane de locuitori (estimat 2007), fiind responsabilă pentru peste 
10% din produsul intern naţional. Reputaţia internaţională a 
economiei lyoneze se bazează pe domeniile mecanicii, textilelor, 
chimiei şi farmaciei, precum şi sănătăţii. Din 1998, două cartiere 
istorice ale oraşului au fost înscrise pe lista UNESCO a 
patrimoniului mondial. Lyon este desemnat drept capitala 
gastronomică a Franţei. 

 

1989: Planuri de 
dezvoltare 

Construcţia gării TGV pe teritoriul aeroportului, pentru o integrare 
intermodală optimă. 

 

Sus ţinere din 
partea 
autorit ăţilor 

Profilarea metropolei Lyon drept centru logistic de mare amploare 
implică dezvoltarea aeroportului, concomitent cu legăturile rutiere 
sau prin tren de mare viteză. Autorităţile locale susţin planuri de 
dezvoltare a unor importante platforme logistice şi centre de afaceri 
în proximitatea aeroportului, după modelul aeroporturilor Paris 
Charles de Gaule şi Amsterdam Schiphol. 

 

Importan ţa 
economic ă a 
aeroportului 

În anul 2006 ALSE a oferit locuri de muncă pentru circa 5600 de 
persoane, în 210 de companii şi autorităţi publice. 

Aeroportul oferă legături internaţionale necesare susţinerii centrului 
logistic de mare amploare, pe care economia zonei se bazează în 
mare măsură, în special prin intermediul companiilor ce activează 
în domeniul transportului internaţional de bunuri şi persoane, 
precum şi a celor de import şi export. De asemenea, ALSE este 
poarta de intrare pentru turişti, ce contribuie semnificativ la 
dezvoltarea locală. 
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Mediu 
înconjur ător 

ALSE a pus la punct un sistem de management al mediului, care a 
obţinut certificarea ISO 14001 în anul 2002 şi care implică un 
program de măsuri ce se aplică în domeniul zgomotului, al calităţii 
aerului, energiei, apei, deşeurilor şi integrării peisagistice. 

 

Din anul 2004, aeroportul oferă ajutor pentru izolarea fonică a 
locuinţelor aflate în apropierea aeroportului. 

 

Pentru reducerea zgomotului la care sunt supuşi locuitorii din 
apropierea aeroportului, sunt introduse din anul 2002 măsuri 
speciale privind aterizarea şi decolarea, aeronavelor fiindu-le 
interzise zborurile la joasă altitudine în apropierea aeroportului. 
Există, de asemenea, restricţii pe timp de noapte pentru anumite 
tipuri de zboruri. 

 

Func ţiuni 
asociate 

Pe teritoriul aeroportului se va inaugura în anul 2008 un complex 
de circa 10 mii de metri pătraţi, denumit Ulys, ce va conţine: un 
hotel de 4 stele cu 253 de camere, un centru de afaceri de circa 
2000mp şi 3 corpuri de clădire destinate birourilor. 

 

Sursa 
informa ţiilor 

a. Regional airports and urban economic development: 
experiences of five European cities, Leo van den Berg,;  Jan 
van der Meer  (1991) Rotterdam Transport Centre.;  
EURICUR.;  Erasmus Universiteit Rotterdam 

b. Site-ul oficial al ALSE: http://www.lyon.aeroport.fr 

c. Site-ul oficial al oraşului Lyon: http://www.lyon.fr 
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Fişa nr. 5  

AEROPORTUL ANTWERP/ANVERS [AA] 

ANTWERP, Belgia 
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Importan ţa 
cazului 

AA este cel mai mic aeroport dintre cele ilustrate în această lucrare 
şi este un caz reprezentativ de aeroport care nu este susţinut de 
către autorităţile locale. Deserveşte oraşul ce găzduieşte al 
patrulea cel mai mare port din lume şi se află la mai puţin de 50km 
de Brussels şi aeroportul său internaţional. 

Informa ţii Inaugurat în anul 1923, cu o suprafaţă iniţială de 80ha. Terminalul 
iniţial a fost complet modernizat în anul 2006. 

Trafic de pasageri: Aflat în creştere constantă a numărului de 
pasageri în anii 1990, AA suferă dramatic în urma falimentului 
companiei aviatice belgiene Sabena din anul 2001. Anul 2006 este 
primul în care se înregistrează din nou o uşoară tendinţă 
crescătoare, AA ajungând la 147849 pasageri. În momentul de faţă 
AA oferă 5 destinaţii internaţionale pe curse regulate. 

Trafic de marfă: 6,8 mii de tone de marfă au trecut în anul 2006 
prin AA, în uşoară creştere faţă de anul precedent. 

Regiunea  Oraşul Antwerp, cu 461 496 locuitori (în ianuarie 2006), este al 
patrulea port din lume şi al doilea din Europa, după Rotterdam. 
Oraşul este situat în centrul celei mai prospere şi mai dens 
populate zone din Europa, fiind important atât din punct de vedre 
economic, cât şi cultural. Regiunea Antwerp are 1,7 milioane de 
locuitori. Cele mai importante contribuţii la PIB regiune îl au 
următoarele domenii de activitate: afaceri imobiliare şi servicii 
pentru afaceri, comerţ, industria chimică şi transportul. Antwerp 
este o destinaţie turistică şi un important centru de prelucrare a 
diamantelor. 

1989: Planuri de 
dezvoltare 

Planurile de dezvoltare ale aeroportului suferă din cauza rivalităţii 
dintre comunităţile adiacente. Aeroportul nu îşi poate dezvolta 
afacerea fără extinderea / multiplicarea pistelor de aterizare, lucru 
imposibil în condiţiile opoziţiei municipalităţilor pe teritoriul cărora 
se poate realiza extinderea. 

Sus ţinere din 
partea 
autorit ăţilor 

Documentele strategice locale şi regionale de la începutul anilor 
1990 par să dorească conservarea status-quo-ului în privinţa 
aeroportului, ne-fiind explicită nici decizia de a extinde aeroportul, 
nici cea de a-l închide. 

Importan ţa 
economic ă a 
aeroportului 

În anul 2006 AA a oferit locuri de muncă pentru circa 569 de 
persoane. 

 

Mediu 
înconjur ător 

AA este închis traficului aerian pe timp de noapte, între orele 23,00 
şi 6,30, singurele excepţii acceptate ţinând de urgenţele medicale. 
Aeroportul monitorizează nivelul de zgomot emis, care se 
încadrează în parametri legali. 

Func ţiuni 
asociate 

- 

Sursa 
informa ţiilor 
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