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Informatii Generale despre Heliporturi 

 
DEFINITIA HELIPORTULUI 
Heliporturile sunt suprafete special amenajate pentru a permite aterizarea si decolarea 
elicopterelor, putand varia de la suprafete in camp deschis, amenajate simplu si spatii de parcare, 
pana la locatii care  sustin desfasurarea activitatilor de transport aerian regulat (cu terminale, 
hangare, facilitati si disponibilitati de alimentare cu combustibil si asigurare servicii de 
mentenanta a aeronavelor).  
 

DIMENSIUNEA UNUI HELIPORT 
Toate standardele internationale prevad cerinte cu privire la 
spatiu (atat la sol cat si in aer) pentru o zona fara obstacole 
astfel incat aeronava sa poata ateriza si decola. Aceste 
standarde cu privire la spatiul aerian se bazeaza, in general, 
pe dimensiunea celei mai mari aeronave care utilizeaza 
heliportul.   
 

DIFERITE TIPURI DE HELIPORT  
 
Heliporturi Private  

- sunt detinute si operate in sistem privat;  
- este necesara permisiunea de aterizare pe un heliport privat; 
- finantate in sistem privat, construite pe proprietati private sau ale unor companii si ne-

accesibile publicului larg.   
 
Heliporturi Publice 

- pot fi utilizate de toate elicopterele, majoritatea acestor facilitati aplicand taxe de utilizare 
(taxa de aterizare, etc.); 

- combinatie de proprietate privata si una publica;  
- multe dintre ele fac parte dintr-o retea de heliporturi ce asigura transportul intre orase si 

aeroporturi, intre zonele centrale si zonele periferice ale oraselor, sau intre puncte de 
interes din interiorul oraselor. 

 
Heliporturi destinate transportului de persoane 

- detinute sau controlate de stat; 
- proiectate pentru a fi operate de elicoptere mai mari care pot transporta un numar 

considerabil de pasageri; 
- in general, au facilitati pentru transportul 

intermodal, zone de asteptare pentru pasageri, zone 
de vanzare a biletelor si masuri de securitate ridicata 
pentru asigurarea legaturii directe intre elicoptere si 
principalii operatori aerieni din aeroporturi.  

 
Heliporturi ce deservesc spitale 

- sunt amplasate, in general, pe spitale sau imediat in 
proximitatea acestora; 

- pot fi pe sol, suspendate sau pe acoperis; 
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- facilitatile pentru transportarea si ingrijirea pacientilor sunt foarte importante in 

proiectarea acestui tip de heliport;  
- este luata in calcul distanta fata de zona in care se afla serviciul de urgente si punctele in 

care ambulanta aduce si ridica pacientii.  
 
Heliporturi cu destinatie speciala 

- sunt destinate operarii de catre politie, pompieri, dar si de catre agentii guvernamentale; 
- pentru utilizarea acestor heliporturi, in general, este necesara o permisiune speciala. 

 
Zone de aterizare in situatii de urgenta 

- destinate utilizarii in vederea salvarii de vieti omenesti; 
- pot fi sub forma oricaror suprafete  libere si deschise, care se afla in apropierea sau la 

locul unui accident, a unei urgente medicale sau a unui dezastru, corespunzand criteriilor 
stabilite de compania de Ambulanta Aeriana si pilotul comandant al aeronavei; 

- pot face parte dintr-un sistem organizat de zone aflate de-a lungul autostrazilor, cum ar 
fi zonele amenajate pentru servicii, parcare, stationare autovehicule. 

 
Heliporturi care permit evacuarea in regim de urgenta 

- sunt destinate uzului in cazul unei situatii de urgent, pentru a facilita accesul personalului 
de interventie pe un acoperis si de a evacua persoanele din 
cladire; 

- exista heliporturi in terasa, private care permit atat 
transportul persoanelor care lucreaza/locuiesc in cladire, cat 
si evacuarea in regim de urgenta. 

 

AMPLASAREA HELIPORTURILOR 
- oriunde este suficient spatiu, in functie de spatiul aerian 

disponibil, de caile de acces ale imobilului si 
punctele/destinatiile de plecare ale pasagerilor sau locul 
unde sunt solicitate serviciile respective; 

- pot fi amplasate la nivelul solului, in terasele cladirilor, pe 
poduri, sau in apropierea autostrazilor, pe vapoare, pe 
platforme petroliere, etc.; 

- platformele heliport pot fi construite in orase, suburbii, zone 
rurale sau paduri, si sunt limitate doar de disponibilitatea unei zone deschise, mici si de 
greutatea maxima a unei aeronave suportata de aceste platforme. 

 
 
MATERIALE UTILIZATE IN CONSTRUIREA HELIPORTURILOR  

- pentru heliporturi la nivelul solului: gazonul marcat este o suprafata foarte utilizata in 
realizarea heliporturilor la nivelul solului; 

- pentru structuri suspendate: asfalt si beton, beton si otel, aluminiu, lemn si materiale 
compozite (fibra de sticla, carbon si numeroase alte fibre) se pot folosi. 

 
AUTORITATEA CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA PE HELIPORTURI 

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana (A.A.C.R.) garanteaza ca aria de aterizare 
respect cerintele generale pentru folosirea eficienta si in siguranta a spatiului aerian. 
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AVANTAJE  

Economice 
- un heliport poate contribui la atragerea si pastrarea oamenilor de afaceri ce utilizeaza 

elicopterul ca mijloc de transport;  
- numeroase dintre cele mai mari corporatii din Romania si de pe plan international detin 

sau inchiriaza elicoptere pentru transportul sigur, rapid si eficient al conducerii 
companiilor pe care le reprezinta si al clientilor acestora. 

 
Rezolvarea situatiilor de urgenta 

- un sistem de heliporturi amplasate strategic pot oferi, pe langa avantajele unei solutii de 
transport privat si de afaceri cotidian, si un mod rapid de evacuare a oamenilor din 
cladire in caz de urgenta; 

- in cazul unui dezastru local sau regional (incendii, cutremure, inundatii si accidente 
industriale), elicopterele pot actiona imediat, salvand vieti omenesti si bunuri. 

 
Serviciul de ambulanta aeriana 

- spitalele din intreaga lume considera heliporturile o parte 
esentiala din sistemul de servicii medicale, folosirea 
heliporturilor avand ca rezultat un numar mai mare de 
vieti salvate. 

 
Serviciul Public  

- multe institutii publice responsabile cu siguranta 
(pompieri,politie si autoritati guvernamentale) folosesc elicoptere si heliporturi. 

 

Colectarea de informatii/Transmisii, Trafic si Siguranta 
- multe retele si statii de TV/radio folosesc elicoptere si, implicit, heliporturi pentru a oferi 

stiri cat mai noi despre evenimente, reportaje despre trafic si, in unele cazuri, informatii 
vitale pentru populatie. 

 
Alte Utilizari  

- pe multe heliporturi aterizeaza elicoptere utilizate pentru 
patrulare, repararea liniilor de inalta tensiune, stingerea 
incendiilor declansate in mediul forestier, administrarea 
padurilor nationale si pentru supravegherea unor suprafete 
intinse, fara a deranja mediul. 

 

ECHIPAMENTE NECESARE UNUI HELIPORT  
- echipamentul necesar operarii unui heliport depinde de destinatia acestuia; 
- un heliport simplu destinat operarii dupa regulile VFR pe timp de zi are nevoie doar de un 

indicator al directiei vantului si de cateva marcaje; 
- heliporturile de la nivelul solului, administrate de personal necesita existent extinctoarelor 

portabile; 
- majoritatea heliporturile in terase necesita un sistem anti-incendiu, in functie de cladirea 

pe care este amplasat; 
- daca facilitate urmeaza a se utilize sip e timp de noapte, este necesara echiparea 

heliportului cu un sistem de lumini de semnalizare; 
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- alimentarea cu combustibil, mentenanta si observarea fenomenelor meteo necesita 

echipamente in functie de nevoile operatorului. 
 
Exista sisteme de iluminare special pentru Heliporturi?  

- majoritatea heliporturilor din ziua de astazi folosesc 
sisteme de iluminare proiectate initial pentru 
aeroporturi si adaptate la heliporturi; 

- sistemele de iluminare utilizeaza becuri 
conventionale, becuri cu descarcare electrica in gaze, 
fibra optica, tehnologie LED, laser si tuburi catodice 
reci; 

- pot fi folosite si sisteme de iluminare alimentate de 
acumulatori in cazul heliporturilor temporare sau al 
celor izolate de surse de energie electrica. 

 
Sunt Heliporturile costisitoare?  

- majoritatea heliporturilor private sunt facilitate simple si ieftine; 
- echiparea unui heliport simplu care opereaza pe timp de zi poate ajunge la mai putin de 

cateva sute de euro pentru un minim de marcaje si un indicator pentru directie si 
intensitatea vantului; 

- in cazul unui heliport operat pe timp de noapte costul poate varia de la cateva sute de 
euro, pana la cateva mii, in functie de sursa de electricitate; 

- costurile unor heliporturi mai mari vor creste direct proportional cu costurile generate de 
locatia unde este amplasat; 

- un heliport oferind servicii complete, dotat cu hangare, combustibil, birouri nu va costa 
mai mult decat o constructie oferind servicii pentru masini, camioane sau alte vehicule. 

 


