Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A
DESCRIERE ORGANIZAȚIE, DOMENIU DE ACTIVITATE ȘI CONTEXT GDPR
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, este situat in Str. Traian Vuia, Nr. 149-151, Cluj-Napoca,
România si este înregistrat la Oficiul Naţional de Registru al Comerţului de lângă Tribunalul Cluj, prin Cod unic de înregistrare:
RO2882425. Ca date de contact avem: Telefon: +40.264.416.636 Fax: +40.264.416.712 Cod retea SITA: CLJAPXH, Email: office@airportcluj.ro si Website: www.airportcluj.ro.

Obiectul de activitate autorizat este definit, conform clasificarii CAEN, 5223 Activităţi de servicii anexe
transporturilor aeriene. Această clasă include: -activităţi aferente transportului aerian de pasageri, animale sau
mărfuri; -activităţi în terminale, cum ar fi terminalele liniilor aeriene, etc.; -activităţi în aeroporturi şi de dirijare a
traficului aerian; -activităţi aeroportuare la sol etc. -servicii de stingere şi prevenire a incendiilor în aeroporturi.
Aeroportul este localizat în Municipiul Cluj-Napoca, cel mai important centru urban al Transilvaniei (cu
peste 320.000 de locuitori) şi plasat geografic, economic, istoric şi cultural, în centrul acestei regiuni istorice cu 7
miloane de locuitori. Aeroportul este situat pe drumul E576, la aproximativ 10 km est de centrul oraşului Cluj-Napoca
şi la 12 km de gara CFR. Mărimea şi localizarea sa îl fac principalul aeroport din Transilvania (nord-vestul României).
De pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj se operează zboruri către 43 de destinații regulate spre 20 țări de
destinație din Europa și Orientul Mijlociu, operate de companiile aeriene Tarom, Wizz Air, Lufthansa, Lot Polish
Airlines, Blue Air și Turkish Airlines. Pasagerii deserviți au posibilitatea de a zbura în întreaga lume, aeroportul fiind
conectat la marile hub-uri europene.
Judeţul Cluj numără aproximativ 700.000 locuitori. Din acest punct de vedere, aeroportul din Cluj-Napoca
poate fi comparat cu aeroporturile din oraşele europene Geneva şi Stuttgart, care înregistrează anual 12 milioane,
respectiv 9 milioane de pasageri. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. face parte din categoria
aeroporturilor regionale moderne ale Europei, fiind al doilea aeroport ca mărime din România, în ceea ce priveşte
traficul de pasageri şi primul aeroport regional al ţării. Totodată, este primul aeroport din categoria celor aflate în
subordinea consiliilor judeţene din România. Pe o rază de 170 km în jurul oraşului locuiesc aproximativ 3 milioane
de potenţiali pasageri, a căror deservire reprezintă o preocupare fundamentală pentru aeroportul clujean.
Obiective
1. Creşterea traficului aerian de pasageri şi de marfă;
2. Atragerea companiilor aeriene pentru operarea unor noi destinaţii, creşterea frecvenţelor de operare prin
acodarea de sprijin de marketing în concordanţă cu piaţa naţională şi europeană de transport aerian;
3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor aeroportuare furnizate companiilor aeriene;
4. Creşterea gradului de satisfacţie al pasagerilor şi al clienţilor aeroportului;
5. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii;
6. Asigurarea siguranţei şi securităţii în exploatare;
7. Dezvoltarea resurselor umane;
8. Gestionarea eficientă şi eficace a dezvoltării foarte rapide a organizaţiei;
9. Dezvoltarea şi întărirea rolului coordonator al Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj R.A. în
perimetrul aeroportului în conformitate cu reglementările şi standardele naţionale şi internaţionale din
aviaţia civilă;
10. Dezvoltarea colaborării cu organismele naţionale şi internaţionale din transportul aerian: OACI, IATA,
ACI Europe, ROMATSA, MTI, AACR, Asociaţia Aeroporturilor din România şi alte instituţii, organisme
şi asociaţii din domeniul de activitate aeroportuar.

Activitati
• Intretinerea si Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru persoane și marfă la Aeroportul Internațional
Avram Iancu Cluj R.A.
• Intretinerea si modernizarea terminalului de pasageri
• Asigurarea securitatii pasagerilor si a sigurantei aeronavelor in perimetru aeroportului
• Realizarea activitatilor operationale pentru desfasurarea zborurilor, procesarea pasagerilor si satisfacerea
cerintelor clientilor aeroportului si a companiilor terte care desfasora activitati in cadrul aeroportului.
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