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SIBIU / Sibiu (LRSB) 
 
1. Tariful de aterizare 
NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI:  6.30 EURO / tonă 
 
2. Tariful de iluminare 
NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI:  1.50 EURO / tonă / fiecare mişcare cu utilizare de balizaj 
 
3. Tariful de staţionare 
NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI:  0.05 EURO / tonă / oră 
 

4. Servicii pentru pasageri 
NIVELUL UNITAR AL TARIFULUI:  2.50 EURO / pasager  
TARIF DE SECURITATE:   1.00 EURO / pasager 
TRANZIT SAU TRANSFER:  1.00 EURO / pasager 
 
5. Alte tarife 
Nil 
 
6. Scutiri 
I) Utilizatorii aeroportului care consideră că trebuie să fie scutiţi de TVA trebuie să prezinte la administraţia 

aeroportului cu 24 de ore înainte de începerea zborului, următoarele documente: 
- codul de înregistrare fiscală (CIF) conform certificatului de înregistrare în scopuri de TVA ; 
- AOC. 
II) Tarif de staţionare: pentru primele 3 ore după aterizare nu se aplică tariful de staţionare. 
 
7. Reduceri 

7.1 În funcţie de numărul de aterizări efectuate de către un operator aerian în decurs de o lună se aplică 
reduceri la tariful de aterizare / decolare, astfel: 

Nr. de aterizări / lună Reducere tarif aterizare 
/ decolare (%) 

4 – 16 5 
17 – 24 10 
25 – 32 15 
33 – 40 20 
41 – 48 25 
49 – 56 30 
57 – 64 35 
65 – 72 40 
73 - 80 45 

81 -  50 
Notă: Reducerile se acordă în baza unui contract încheiat între administraţia aeroportului şi operatorul aerian. 
 

7.2 Scheme de stimulare 
Aeroportul Internațional Sibiu a dezvoltat o Politică Comercială bazată pe Testul Operatorului Privat în Economia 
de Piaţă care are ca scop atât stimularea traficului de pasageri, cât și oferirea de noi opțiuni de călătorie.  
Condiţii generale 

- Prezentele scheme de stimulare sunt acordate în mod transparent şi nediscriminatoriu tuturor 
companiilor aeriene interesate, în baza condiţiilor de eligibilitate aferente fiecărei scheme în parte. 

- Prezentele scheme de stimulare nu pot fi cumulate. 
- Pe perioada de valabilitate a schemelor de stimulare pentru care se depune aplicaţia, 

companiileaeriene beneficiare a unei scheme de stimulare nu pot opta pentru schimbarea acesteia. 
În acest sens, pune la dispoziția tuturor companiilor aeriene interesate 4 tipuri de scheme de stimulare, după cum 
urmează: 

1. Schemă de stimulare în vederea deschiderii de noi rute 
2. Schemă de stimulare în vederea redeschiderii unor rute suspendate  
3. Schemă de stimulare creștere trafic pasageri 
4. Schemă de stimulare în vederea deschiderii de noi rute sezoniere 

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate pe website-ul aeroportului la următorul link: 
https://www.sibiuairport.ro/ro/info/tarife-aeroportuare/. 

 
8. Metoda de plată 
8.1 Tarifele de la punctele 1-5 de mai sus se achită la aeroport în lei pentru operatorii aerieni români (cu 

sediul social în România) şi în EUR pentru operatorii aerieni străini. 
8.2 Plata tarifelor pentru utilizatorii, care efectuează zboruri neregulate (ocazionale), se va face în numerar 

sau cu card (marca VISA sau EUROCARD/MASTERCARD) la aeroport – operator handling / CTA. 
8.3 Tarifele nu includ cota legală de TVA. 


