I.

Prima locație potențială a aeroportului se situează în partea de sud-est a

județului Harghita, în partea central estică a României, în Depresiunea Ciucului de Mijloc care
aparține din punct de vedere geografic a Carpaților Orientali. Arealul analizat se găsește la
interfața meridianului de 25o46’34’’ longitudine estică, cu paralela de 46o23’32’’ latitudine
nordică. Locația potențială a aeroportului se localizează în partea de sud-vest a teritoriului
administrativ a comunei Ciceu, satul Ciceu, pe câmpul Râtul Mare, și este delimitată de teritoriul
intravilan a comunei Ciceu la nord, de teritoriul administrativ a Municipiului Miercurea Ciuc la
sud, de drumul european 578 la vest și de valea Oltului la est.

Sursa: Google Earth Pro

Fig.1. Localizarea aeroportului Ciceu în Depresiunea Ciucului de Mijloc

Accesibilitatea teritoriului este favorabilă, deoarece este delimitată la est de drumul
european 578, este traversat de calea ferată, și se situează la o distanță de aproximativ 5 km de
la Municipiul Miercurea Ciuc.
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Sursa: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer

Fig.2. Harta administrativă a locației aeroportului între Municipiul Miercurea Ciuc și
comuna Ciceu

Condiții geologice și geotehnice
Din punct de vedere geologo-structural, zona studiată se află pe marginea de est a
piemontului estic al munților Harghita.
Conform studiului geotehnic pentru studiu de pfezabilitate aeroport LRMC (comuna
Ciceu, FN, județul Harghita), nr. 96/18.08.2016, elaborat de S.C. GEOFORAJ S.R.L. Miercurea
Ciuc, de către Dr. ing. geol. Laczko Attila Albert, datele geologice obținute au fost observate prin
intermediul a patru foraje geotehnice:
- zona forajului geotehnic F1: turbă, pietriş cu nisip, pietriş cu bolovăniş cu nisip;
- zona forajului geotehnic F2: nisip cu pietriş, pietriş cu nisip, pietriş cu bolovăniş cu nisip;
- zona forajului geotehnic F3: nisip prăfos cu pietriş, pietriş cu bolovăniş cu nisip;
- zona forajului geotehnic F4: argilă cenuşie, nisip argilos cenuşiu cu pietriş, pietriş cu bolovăniş
cu nisip.
Caracteristicile stratificației terenului studiat în zona amplasamentului este:
- cvaziorizontală, uniformă și continuă
- solul vegetal este până la adâncimea de 0,40 m, respectiv 0,60 m
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- la forajul geotehnic F1, amplasat la cca. 300 m nord-vest de capătul pistei actuale de
aterizare, a fost interceptat un strat de turbă între adâncimea de 0,60 – 2,10 m; conţinutul în
substanţe organice al stratului de turbă are valori medii de 80%, și este un strat impropriu
pentru fundare.
- stratul de nisip cu pietriş între adâncimea de 0,40 m și 2,50 m din zona forajului
geotehnic F2, și stratul de nisip prăfos cu pietriș între adâncimea 0,50 m și 2,00 m la forajul
geotehnic F3, prezintă o capacitate de compactare foarte bună și o capacitate de
compresibilitate medie, având o stare de îndesare medie. Este un strat saturat.
- stratul de pietriş cu nisip între adâncimea de 2,10 m și 3,50 m, din zona forajului
geotehnic F1 și F2, prezintă o capacitate de compactare foarte bună și o capacitate de
compresibilitate medie, având o stare de îndesare medie. Este un strat saturat.
- stratul de argilă cenuşie între adâncimea de 0,40 m și 2,00 m, din zona forajului
geotehnic F4 arată o capacitate de compactare slabă şi o capacitate de compresibilitate medie
(stare de îndesare medie). Pe baza indicelor de plasticitate şi de consistenţă, este un strat plastic
vârtos cu plasticitate mare. Este un strat saturat.
- stratul de nisip argilos cenuşiu cu pietriş între adâncimea de 2,00 m și 3,10 m din zona
forajului geotehnic F4 prezintă o capacitate de compactare foarte bună şi o capacitate de
compresibilitate medie, având o stare de îndesare medie spre afânată. Este un strat saturat.
- stratul de pietriş cu bolovăniş cu nisip (prezent în fiecare foraj între adâncimea de 2,00 –
3,10 m și 3,00 – 4,00 m ) prezintă o capacitate de compactare bună spre foarte bună şi o
capacitate de compresibilitate medie (stare de îndesare medie spre mare). Este un strat saturat.

Adâncimea de îngheţ şi seismicitatea zonei
Conform STAS 6054-85, adâncimea de îngheţ pentru judeţul Harghita este de -1,10 m.
Conform STAS 11100/1-77, zona studiată se încadrează în macrozona seismică 6; conform
normativului P100-1/2013, amplasamentul se încadrează în zona seismică de calcul E, şi
perioada de colţ Tc = 0,7s. Pe baza prescripţiilor normativului P100/2-2013, acceleraţia terenului
de proiectare pentru cutremure (ag) este de 0,20 g (IMR = 225 ani). Conform P100/1-2006,

3

coeficientul seismic se poate calcula din raportul dintre acceleraţia orizontală a terenului
pentru proiectare (ag) şi acceleraţia gravitaţională (g): Ks = ag/g.

Geomorfologia zonei studiate
Suprafața analizată este înconjurată de Munții Harghita și de Munții Ciucului, în zona
centrală a bazinului intramontan Ciucul Mijlociu, la altitudinea de 681 m față de nivelul mării.
Relieful suprafeței are aspectul de câmpie, este neted, cvaziorizontală, fără accidente majore de
suprafaţă, având o diferență de nivel cca. 10 m (cea mai joasă altitudine se găsește în partea de
vest – 671 m, iar cel mai înalt punct se găsește în partea de sud-est – 681 m), ceea ce rezultă
morfologie optimă la echiparea cu infrastructuri tehnice.

Sursa: Google Earth Pro

Fig.3. Profilul longitudinal E – V (între Municipiul Miercurea Ciuc și comuna Ciceu)

Fragmentarea munților înconjurătoare (Munții Harghita, Munții Ciuc) prin pasuri, precum
Pasul Vlăhița-Harghita (Tolvajostető), Pasul Ghimeș, Pasul Uz, Pasul Tușnad, care fac legatură
între Depresiunea Ciuc și Depresiunea colinară a Transilvaniei, Depresiunea Comănești,
Depresiunea Brașov, prezintă un grad ridicat de accesibililate în teritoriu.

Hidrografia și hidrogeologia zonei studiate
Partea de vest a arealului analizat este delimitată de cursul superior a Oltului, de aceea
rețeaua hidrografică este dominată de râul Olt, și de asemenea este colectată de bazinul
hidrografic Olt. Râul Olt curge în direcția nord - sud, albia și traseul nu este meandrat în zona
analizată, însă există un risc potențial semnificativ de inundații în partea de vest a teritoriului
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analizat, mai precis un teritoriu cu o lungime de cca. 1 km (conform Agenției Europeană de
Mediu). Afluenții Oltului pe teritoriul analizat sunt pârâul Pustnic și Delnița.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/
interactive/floods-directive-pfra-apsfr

Fig.4. Localizarea riscului de inundație în zona aeroportului între Municipiul Miercurea
Ciuc și comuna Ciceu

Conform studiului geotehnic, din punct de vedere hidrogeologic, până la adâncimea
cercetată, terenul este alcătuit dintr-un strat foarte slab permeabil (argilă cenuşie) şi din strate
cu permeabilitate bună (nisipuri, pietrişuri, turbă).
Nivelul hidrostatic al pânzei freatice este următoare: în zona forajului F1 - 0,70 m, în zona
forajului geotehnic F2 - 1,50 m şi în zona forajului geotehnic F4 la - 2,50 m. În zona forajului
geotehnic F3 acest nivel nu a fost interceptat până la adâncimea cercetată (4,00 m). Apa nu este
agresivă (nu este mineralizată, pH = 6,7).
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În trecutul apropiat, această zonă a fost mlăştinoasă, turboasă, din această cauză a fost
asecată cu ajutorul unor canale. Datorită acestor lucrări, în funcţie de cota terenului, nivelul
apelor freatice a scăzut până la 1-2 m, în unele porţiuni chiar mai mult. În cazul unor precipitaţii
excepţionale şi/sau în cazul topirii rapide a unei cantităţi importante de zăpadă, datorită poziţiei
sale, terenul studiat poate fi expus inundaţiilor.
Pentru pista de aterizare condiţiile hidrologice ale complexului rutier sunt defavorabile.

Încadrarea zonei în categorii geotehnice
Factorii de avut în vedere
Condiţii de teren
Apa subterană
Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă
Vecinătăţi
Zona seismică
Riscul geotehnic

Stabilirea categoriei geotehnice
Terenuri bune
Fără epuismente
Obişnuită
Risc moderat
Zona cu ag = 0,20 g
Moderat

Punctaj
2
1
3
3
2
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Conform factorilor de mai sus enumeraţi, zona amplasamentului se caracterizează printrun risc geotehnic moderat. Terenul studiat se încadrează în categoria terenurilor de fundare
bune (NP 074-2014), categoria geotehnică 2. Conform HG nr. 766/1997 construcţia se
încadrează în categoria de importanţă normală (C).
După modul de realizare a excavaţiilor şi a lucrărilor de infrastructură aferente clădirii,
care ar putea afecta construcţiile şi reţelele subterane aflate în vecinătate, zona de
amplasament se caracterizează cu risc mediu.
Pe baza datelor obţinute în studiul geotehnic, se poate aprecia, că terenul de fundare
este stabil şi prezintă caracteristici fizico-mecanice şi de capacitate portantă normale pentru
rocile reprezentative.
Luând în considerare caracteristicile geologice, hidrogeologice şi geotehnice ale stratelor
interceptate, adâncimea de îngheţ, seismicitatea zonei şi destinaţia construcţiei, recomandăm
următoarele:
În zona forajului geotehnic F1 (pistă de aterizare): - schimbare de sol – îndepărtarea stratului de
turbă şi realizarea unor perne compactate din blocuri mari de piatră spartă şi balast. Stratul
astfel obţinut va reprezenta stratul de fundare;
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În zona forajului geotehnic F2 (pistă de aterizare): - fundarea pe stratul de nisip cu pietriş.
În zona forajului geotehnic F3 (pistă de aterizare): - fundarea pe stratul de nisip prăfos cu pietriş.
În zona forajului geotehnic F4 (clădiri): - fundarea directă în stratul de argilă cenuşie, cu talpa
fundaţiei la minimum 1,30 m;
-

coeficientul de frecare pe talpa fundaţiei (μ) este de 0,30;

-

valoarea presiunii convenţionale de bază să nu fie mai mare de 350 kPa.

Presiunea convenţională recomandată corăspunde pentru fundaţii având lăţimea de B = 1,0 m şi
adâncimea de fundare faţă de terenul sistematizat Df = 2,0 m. Pentru alte lăţimi ale tălpii sau
alte adâncimi de fundare, Pconv se va calcula conform NP 112-2014.

Pentru împiedicarea modificării caracteristicilor fizico-mecanice ale stratului de fundare, în cazul
când turnarea betonului în fundaţie nu se poate face imediat după executarea săpăturii,
săpătura va fi oprită obligatoriu la o cotă mai ridicată decât cota de fundare (cu 0,15-0,25 m),
urmând ca acest ultim strat să fie săpat numai înainte de executarea fundaţiei.

Condiții climatice
Sub raport climatic, zona analizată, se încadrează tipului de climă moderat continental,
specific arealelor depresionare intramontane, cu o serie de variații impuse de relief (Depresiune
intramontană a Ciucului de Mijloc): diferențe mari de temperatură între vară și iarnă,
fenomenul de inversiune termică, efectul de barieră orografică a lanțului Carpatic (protecție față
de fenomenele meteorologice extreme), frecvența cețurilor.

Tabel 1. Date meteorologice lunare de vânt: viteza maximă și direcția vitezei maxime
înregistrate la stațiile meteorologice Miercurea Ciuc în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.
Luna

Viteza maximă
a vântului

Direcția vitezei
maxime a
vântului
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Luna

Viteza maximă
a vântului

Direcția vitezei
maxime a
vântului

Ianuarie

10.3 m/s

V-NV

Iulie

6 m/s

SE

Februarie

6 m/s

NE

August

8.5 m/s

S

Martie

7.2 m/s

V

Septembrie

6.3 m/s

S

Aprilie

8.6 m/s

E

Octombrie

6 m/s

S

Mai

7.2 m/s

V-SV

Noiembrie

8.4 m/s

SV

Iunie

12 m/s

NE

Decembrie

5.8 m/s

N

Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie

Conform datelor rezultate în urma observațiilor și măsurătorilor efectuate la stația
meteorologică Miercurea Ciuc în perioada 01.01.2015 și 31.12.2015 (date meteorologice lunare
de vânt: viteza maximă și direcția vitezei maxime) remarcă faptul că în lunile decembrie,
ianuarie și februarie, direcția vitezei maxime a vântului este nord, nord-vest, nord-est, viteza
maximă a vântului fiind 10.3 m/s (ianuarie), ceea ce înseamnă vânt cu intensificări, conform
dicționarului de terminologie utilizată în formularea prognozelor meteorologice. În lunile martie
– noiembrie, direcția vitezei maxime a vântului este sud, vest și sud-vest, iar viteza maximă a
vântului se încadrează între valorile de 6m/s și 8,6 m/s, ceea ce înseamnă vânt moderat, cu
excepția vitezei maxime a vântului în luna iunie, când s-a înregistrat 12m/s (vânt cu
intensificări).

Tabel 2. Fenomenul de ceață cu intervalul de producere înregistrată la stația meteorologică
Miercurea Ciuc în luna Iunie 2015.
Zi

Fenomen

Interval

12

Ceață

na*-05:05

13

Ceață

na-04:05

27

Ceață

na-04:20

* na – înainte de miezul nopții
Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie

Tabel 3. Fenomenul de ceață cu intervalul de producere înregistrată la stația meteorologică
Miercurea Ciuc în luna Decembrie 2015.
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Zi

Fenomen

Interval

4

Ceață

05:10-05:50

5

Ceață

17:30-10:40

-

-

6

Ceață

21:10-na*

-

-

7

Ceață

20:40-10:00

12:14-17:08

-

8

Ceață

22:10-10:00

10:55-17:30

-

9

Ceață

17:30-04:50

14:50-17:30

-

10

Ceață

17:30-na

-

-

12

Ceață

na-08:50

-

-

17

Ceață

na-05:02

-

-

18

Ceață

23:05-na

-

-

21

Ceață

18:10-21:05

16:55-17:30

-

22

Ceață

17:30-21:18

na-06:45

-

24

Ceață

22:40-12:05

14:20-17:30

-

25

Ceață

17:30-04:08

-

-

27

Ceață

na-04:50

-

-

28

Ceață

22:50-10:55

-

-

29

Ceață

06:50-08:10

-

-

* na – înainte de miezul nopții

Interval

Interval

07:00-08:12

17:09-17:30

Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologie

Conform datelor rezultate în urma observațiilor și măsurătorilor efectuate la stația
meteorologică Miercurea Ciuc în luna iunie 2015 s-a înregistrat fenomenul de ceață cu intervalul
de producere timp de 3 zile, cu durabilitate de la miezul nopții până la ora 04:00, respectiv ora
05:00. În luna decembrie 2015 s-a înregistrat fenomenul de ceață timp de 17 zile: timp de 7 zile
s-a înregistrat fenomenul cu durabilitate de 11 – 17 ore, începând de ora 17:30 în general; timp
de 4 zile s-a înregistrat o durabilitate de 5-10 ore a fenomenului, iar timp de 6 zile s-a înregistrat
ceață cu durabilitate între 30 de minute și 4 ore, atât în timpul nopții cât și în timpul zilei.
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Fenomenul de ceață poate genera diverse disfuncționalități în funcționarea sistemelor de
transport, de exemplu împiedică funcționarea sistemelor de semnalizare, poate favoriza apariția
accidentelor, poate perturba transportul aerian.
Efectele ceții pot fi micșorate prin instalarea sistemelor performante de semnalizare.

Zonă protejată
Partea vestică a teritoriului, cca. 2,5 km2 ( 1,5 km lungime), în direcția est-vest, se
suprapune peste Aria de Protecție Specială Avifaunistică (codul ROSPA0034, tipul A,
Depresiunea și Munții Ciucului), care face parte din siturile Natura 2000, Directiva Păsări (SPA).
În direcția nord-est la o distanță de aproximativ 1,3 km se situează Aria de Protecție Directiva
Habitate (codul ROSCI0323, tipul B, Munții Ciucului).

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/european-protected-areas-1

Fig.5. Harta ariei protejate Natura 2000 (Munții și Depresiunea Ciucului) suprapus
peste locația potențială a aeroportului între Mun. Miercurea Ciuc și comuna Ciceu
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Întreg teritoriul de Arie de Protecție Specială Avifaunistică, Directiva Păsări în Depresiunea și
Munții Ciucului are o suprafață de 51.744 ha, și se încadrează în regiunea biogeografică alpină.
Situl protejat cuprinde lunca de sus a Oltului în Depresiunea Ciucului, de la Mădăraș până la
Băile Tușnad, într-o lățime de 5-7 km pe ambele părți ale râului. Există un număr de 26 specii de
păsări protejate în această zonă a Directivei de Păsări, cum ar fi Aegolius funereus, Aquila
pomarina, Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circusae
ruginosus, Circaetus gallicus, Circusae ruginosus, Circusae ruginosus, Circus cyaneus, Circus
pygargus, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Ficedula
albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Pernis apivorus, Picoides
tridactylus, Picus canus, Porzana porzana, Strixura lensis, Tetraouro gallus. Cea mai mare
populație de păsări se numără aproximativ 3000 Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic).1

Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în categoria terenurilor agricole, totalitate
terenurilor este teren arabil.

1

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSPA0034
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe

Fig.6. Terenurile arabile în zona aeroportului
În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară aproximativ 95 de parcele.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

Fig.7. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară
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Aria de influență
Aria de influență a posibilei locație a aeroportului din Depresiunea Ciucului de Mijloc se
definește printr-o rază de 50 km (aproximativ o oră de distanță ), și se numără 2 municipii
(Municipiul Miercurea Ciuc, Gheorgheni), 3 orașe și 31 comune cu o populație totală de 168.889
de locuitori în anul 2016, conform datelor statistice a Institutului Național de Statistică.
În această rază de distanță, în domeniul activității economice se numără 4293 firme în anul
2015. Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor sosiți în rază de 50 km a
aeroportului Ciceu, este 107.747 de persoană.
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II.

A doua locație potențială pentru construirea aeroportului se situează în partea

sud-est a județului Harghita, în partea central estică a României, în Depresiunea Ciucului de Sus
care aparține din punct de vedere geografic a Carpaților Orientali. Arealul analizat se găsește la
interfața meridianului de 25o46’52’’ longitudine estică, cu paralela de 46o32’17’’ latitudine
nordică.
Teritoriul analizat se localizează pe partea E – SE a teritoriului administrativ a comunelor
Cîrța (satul Cîrța și satul Ineu) și Tomești (satul Tomești), în extravilanul comunelor. Arealul de
studiu se extinde în totalitate pe Câmpul Mare și este delimitat de teritoriul intravilan a comunei
Tomești în partea de N - NV, de limita extravilanului a comunei Cîrța în partea de S, de Râul
Soarecele, Dealul de Jos și Dealul Tătarul în partea de E și SE și de drumul european 578 în
partea de V.
Accesibilitatea teritoriului este favorabilă, deoarece este delimitată la vest de drumul
european 578 și de calea ferată, însă se situează la o distanță de aproximativ 21 km de la
Municipiul Miercurea Ciuc.

Sursa: Google Earth Pro
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Fig.8. Localizarea aeroportului în Depresiunea Ciucului de Sus

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer

Fig.9. Harta administrativă a locației potențiale a aeroportului în Ciucul de Sus

Geomorfologia zonei analizate
Suprafața analizată este înconjurată de zona deluroasă în continuarea Munții Ciucului
(Dealul de Jos, Dealul Deschis, Dealul Chid, Dealul Piatra Casei, Dealul Schimbul Vântului, Dealul
Capelor), la altitudinea de 720 m față de nivelul mării. Relieful suprafeței are aspectul deluros în
partea de est și aspectul de câmpie în partea de vest a zonei analizate, fără accidente majore de
suprafaţă, având o diferență de nivel cca. 40 m (cea mai joasă altitudine se găsește în partea de
sud – 707 m, iar cel mai înalt punct se găsește în partea de nord – 747 m), ceea ce înseamnă o
pantă medie aproximativă de 1% - 2,1%, ceea ce rezultă morfologie optimă la echiparea cu
infrastructuri tehnice.
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Sursa: Google Earth Pro

Fig.10. Profil longitudinal NE-SV

Sursa: Google Earth Pro

Fig.11. Profil transversal V – E

Fragmentarea munților înconjurătoare (Munții Ciucului) prin pasuri, precum Pasul
Ghimeș și Pasul Uz, care fac legatură între Depresiunea Ciuc și Depresiunea Comănești,
Depresiunea Dărmănești, prezintă accesibililate în teritoriu.
Morfodinamica actuală a reliefului este puternic influențată de acțiunile antropice
precum activitățile agricole (cultura plantelor și creșterea animalelor), deoarece întreg teritoriu
analizat se încadrează în categoria terenurilor arabile.

Condiții geologice
Stratificația locală după solul vegetal (0,30 – 0,40 m) este caracterizată printr-un strat de
nisip – pietriș între adâncimea de 1,00 – 1,50 m și 2,00 m, iar sub 2,00 m se găsește un strat de
pietriș cu nisip cu bolovăniș.
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Hidrografia zonei
Partea S – SV a zonei analizată este delimatată de cursul superior a Oltului, de aceea
rețeaua hidrografică este colectată de bazinul hidrografic Olt. Direcția de curgere a râului Olt în
apropierea zonei analizate este dinspre N – NV spre S -SE. Albia râului Olt este meandrat.
Afluentul cel mai important a Oltului pe teritoriul analizat este pârâul Soarecele. Conform
Agenției Europeană de Mediu, nu există zone cu risc de inundație.
Nivelul hidrostatic al pânzei freatice nu a fost interceptat până la adâncimea de 4 – 5 m.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/
interactive/floods-directive-pfra-apsfr

Fig.12. Localizarea zonei de risc de inundație în apropierea zonei aeroportului
în Ciucul de Sus

Condiții climatice
Sub raport climatic, zona analizată, se încadrează tipului de climă moderat continental,
specific arealelor depresionare intramontane, cu o serie de variații impuse de relief (Depresiune
intramontană a Ciucului de Sus): diferențe mari de temperatură între vară și iarnă, fenomenul
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de inversiune termică, efectul de barieră orografică a lanțului Carpatic (protecție față de
fenomenele meteorologice extreme).

Zonă protejată
Zona analizată nu se suprapune peste nici-o Arie Protejată, iar Aria de Protecție Specială
Avifaunistică (codul ROSPA0034, tipul A, Depresiunea și Munții Ciucului), care face parte din
siturile Natura 2000, Directiva Păsări (SPA) și Aria de Protecție Directiva Habitate (SCI) (codul
ROSCI0323, tipul B, Munții Ciucului) se localizează la o distanță de 3 km în direcția est, spre
Munții Ciucului.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/european-protected-areas-1

Fig.13. Poziția geografică a locației potențiale a aeroportului în Ciucul de Sus
comparativ cu Aria Protejată Natura 2000 – Munții Ciucului
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Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în categoria terenurilor agricole, totalitatea
terenurilor este teren arabil.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe

Fig.14. Terenurile arabile în zona aeroportului în Ciucul de Sus
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În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară un număr de 30 de parcele.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

Fig.15. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară

Zona de influență
Aria de influență a locației potențiale a aeroportului din Depresiunea Ciucului de Sus se
definește printr-o rază de 50 km (aproximativ o oră de distanță ), și se numără 2 municipii
(Municipiul Miercurea Ciuc, Gheorgheni), 2 orașe și 27 comune cu o populație totală de 168.258
de locuitori în anul 2016, conform datelor statistice Institutului Național de Statistică.
În această rază de distanță, în domeniul activităților economice se numără 4.341 firme în anul
2015.
Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor sosiți în rază de 50 km a aeroportului
între comuna Cîrța și Tomești, este 79.334 de persoană.

În teritoriul locației potențiale a aeroportului din Ciucul de Sus se găsește, în paralel, o conductă
magistrală de gaze naturale. Pentru amplasarea construcțiilor aeroportului este necesară
devierea conductei respective.
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III.

A treia locație potențială pentru construirea aeroportului se situează în partea

de sud-vest a județului Harghita, la o distanță de 10 km de la Odorheiu Secuiesc, între comuna
Satu Mare, Călugăreni și Băile Homorod. Arealul analizat se găsește la interfața meridianului de
25o 24’25’’ longitudine estică, cu paralela de 46o19’01’’ latitudine nordică.
Locația potențială a aeroportului se găsește în partea de sud a teritoriului administrativ a
comunei Satu Mare și Mărtiniș, pe vârful Țechent, și este delimitat de teritoriul intravilan a
comunei Satu Mare și de cursul râului Brădești la nord, de teritoriul administrativ a comunei
Mărtiniș la sud – sud-vest, de limita teritoriului extravilan a comunei Căpâlnița la est.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro / INIS Viewer

Fig.16. Localizarea aeroportului

Accesibilitatea teritoriului este nefavorabilă, deoarece doar în partea de nord este
traversată de drumul național 13A, însă un aspect favorabil este distanța mică spre orașul
Odorheiu Secuiesc (10 km) și Miercurea Ciuc (43 km).

Geomorfologia zonei
Suprafața analizată se situează în partea de vest a platoului vulcanic a Munțiilor Harghita,
la o altitudine de 852 m față de nivelul mării.
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Sursa: Google Earth Pro

Fig.17. Profilul longitudinal NE-SV

Fig.18. Profilul transversal NV-SE

Relieful zonei analizate are aspectul deluros, este accidentată, având o diferență de nivel
circa 34 m (Dealul Lacului – 852 m, Dâmbul Mare – 886 m) ceea ce îngreunează echiparea
terenurilor cu infrastructuri tehnice. Cele mai caracteristice forme de relief sunt Dealurile
Spatele Homorodului, Dealurile Spatele Butoiului, Dealul Satul Mare, Spinarea Butoiului, Dealul
Viș, Coasta Verii, Dealul Lacului, La Țechent, Dealul Izlazului, Dealul Coțofenelor, Dealul Cozma,
Dealul Câmpul Coșarelor, Dealul Secerișului, Dealul Mare, Dealul cu Flori, Dealul Arpad, Dâmbul
Mare, etc.
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Sursa: Google Earth Pro

Fig.19. Poziția geografică a locației potențiale a aeroportului

Fragmentarea Munțiilor Harghita în zona apropiată constă în Pasul Vlăhița-Harghita
(Tolvajostető), care face legătură cu Depresiunea Ciucului prin drumul 13A.

Condiții geologice
Stratificația locală după solul vegetal (0,30 – 0,40 m) este caracterizată printr-un strat de
argilă cu nisip prăfoasă între adâncimea de 0,50 – 1,50 m și un strat de nisip argilos cu pietriș
între adâncimea de 1,00 - 1,50 m. Sub stratificația terenului studiat în zona amplasamentului se
găsește o rocă semistâncoasă, vulcano-cvarstic.

Hidrografia zonei
Zona N – NV a arealului analizat este delimitată de râul Brădești, râul acesta având
aproximativ 17 afluenți direcți și indirecți, iar rețeaua hidrografică este colectată de râul Târnava
Mare. Direcția de curgere a râului Brădești este NE – SV, albia și traseul fiind meandrat în zona
analizată, însă nu există risc semnificativ de inundații (conform Agenției Europeană de Mediu).
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Nivelul hidrostatic al pânzei freatice se găsește la adâncimi foarte mari.
În cazul unor precipitaţii excepţionale şi/sau în cazul topirii rapide a unei cantităţi importante de
zăpadă, datorită poziţiei sale, terenul studiat poate fi expus inundaţiilor. Stratul de zăpadă este
semnificativ mare.

Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/
interactive/floods-directive-pfra-apsfr

Fig.20. Localizarea zonei de risc de inundație în apropierea zonei aeroportului
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Condiții climatice
Tabel 4. Date meteorologice lunare de vânt: viteza maximă și direcția vitezei maxime
înregistrate la stațiile meteorologice Odorheiu Secuiesc în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.
Luna

Viteza maximă

Direcția vitezei

a vântului

maxime a

Luna

Viteza maximă

Direcția vitezei

a vântului

maxime a

vântului

vântului

Ianuarie

10.1 m/s

N-NE

Iulie

7.5 m/s

V

Februarie

8 m/s

E

August

10.4 m/s

S

Martie

8.4 m/s

S

Septembrie

12.3 m/s

S

Aprilie

12 m/s

S-SV

Octombrie

6.3 m/s

S

Mai

8.4 m/s

V-NV

Noiembrie

9.2 m/s

S-SE

Iunie

11.4 m/s

E-SE

Decembrie

7.9 m/s

SE

Sursa datelor: Administrația Națională de Meteorologică

Conform datelor rezultate în urma observațiilor și măsurătorilor efectuate la stația
meteorologică Odorheiu Secuiesc în perioada 01.01.2015 și 31.12.2015 (date meteorologice
lunare de vânt: viteza maximă și direcția vitezei maxime) remarcă faptul că în lunile decembrie,
ianuarie și februarie, direcția vitezei maxime a vântului este nord, nord-est, sud-est, viteza
maximă a vântului fiind 10,1 m/s în luna ianuarie, ceea ce înseamnă vânt cu intensificări,
conform dicționarului de terminologie utilizată în formularea prognozelor meteorologice. În
lunile martie – noiembrie, direcția vitezei maxime a vântului este sud, vest, sud-vest și sud-est,
iar viteza maximă a vântului se încadrează între valorile de 6,3m/s și 12,3 m/s, ceea ce înseamnă
vânt moderat și vânt cu intensificări, în lunile aprilie și septembrie această valoare fiind 12 m/s.

Zona protejată
Zona analizată nu se suprapune peste nici-o arie protejată, iar Aria de Protecție Specială
Avifaunistică (codul ROSPA0027, tipul A, Dealurile Homoroadelor), care face parte din siturile
Natura 2000, Directiva Păsări (SPA) se localizează la o distanță de cca. 4,7 km în direcția sud,
spre comuna Mărtiniș.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps
/explore-interactive-maps/european-protected-areas-1

Fig.21. Poziția geografică a locației potențiale a aeroportului comparat
cu Aria Protejată Natura 2000 – Munții Homorodului

Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în mai multe categorii de terenuri, teritoriul
este înconjurat de terenuri forestiere. În pădurile pe teritoriul analizat sunt caracteristice
speciile foioase în partea de nord spre comuna Satu Mare și speciile conifere în zona sudică. În
partea de nord a teritoriului sunt terenuri arabile în apropierea comunei Satu Mare, și pășuni și
fânețe la limita terenurilor forestiere.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/forests-in-europe

Fig.22. Terenurile forestiere în zona aeroportului

Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe

Fig.23. Terenurile arabile în zona aeroportului
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În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară un număr de aproximativ 22 de
parcele.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

Fig.24. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară

Aria de influență
Aria de influență a locației potențiale a aeroportului Țechent se definește printr-o rază de 50 km
(aproximativ o oră de distanță), și se numără 2 municipii (Municipiul Miercurea Ciuc și Odorheiu
Secuiesc), 2 orașe și 26 comune cu o populație totală de 183.349 de locuitori în anul 2016,
conform datelor statistice Institutului Național de Statistică.
În această rază de distanță, în domeniul activității economice se numără 5494 firme în anul
2015. Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor sosiți în rază de 50 km a
aeroportului (în apropierea orașului Odorheiu Secuiesc), este 86.310 de persoană.
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IV. A patra locație potențială pentru construirea aeroportului din județul Harghita se
situează în partea sud-est a județului, la o distanță de aproximativ 15 km de la Municipiul
Miercurea Ciuc. Din punct de vedere geografic, teritoriul analizat aparține a Depresiunii
intramontană a Ciucului de Jos, în Carpații Orientali. Arealul analizat se găsește la interfața
meridianului de 25o54’00’’ longitudine estică, cu paralela de 46o16’38’’ latitudine nordică.
Teritoriul se localizează în partea de est a teritoriului administrativ a comunelor Sântimbru și
Sânsimion, și este delimitat de drumul european E578 la N – NE și E, de limita teritoriului
administrativ a comunei Sânmartin la S – SE, de pârâul Fișag la S, de teritoriul intravilan a
comunelor Sânsimion și Sântimbru, de drumul județean 123A și de calea ferată la V.

Sursa: Google Earth Pro

Fig.25. Localizarea aeroportului în cadrul Depresiunii Ciucului de Jos
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Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html

Fig.26. Harta administrativă a teritoriului aeroportului în Depresiunea Ciucului de Jos

Accesibilitatea teritoriului este favorabilă, deoarece în partea de est este delimitată de
drumul european E578, de drumul județean 123 în partea de sud, de drumul județean 123A și
de calea ferată în partea de vest. Un alt aspect favorabil este distanța mică, de circa 15 km spre
Municipiul Miercurea Ciuc.

Condiții geologice
Stratificația locală după solul vegetal (0,30 – 0,40 m) este caracterizată în general printrun strat de pietriș cu nisip până la adâncimea de 2 m și 5 m, în unele locuri chiar și până la 10 m.
În partea de sud a teritoriului analizat, în apropierea pârâului Fișag, se găsește depozite
aluvionale.
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Geomorfologia zonei studiate
Suprafața analizată este înconjurată de Munții Harghita și de Munții Ciucului, în zona
centrală a bazinului intramontan Ciucul de Jos, la altitudinea de 667 m față de nivelul mării.
Relieful suprafeței are aspectul deluros, fără accidente majore de suprafaţă, având o diferență
de nivel cca. 8 m (cea mai joasă altitudine se găsește în partea nord - vest și sud – est a
teritoriului analizat– 659 m, iar cel mai înalt punct se găsește în partea centrală a teritoriului –
667 m), înclinarea medie fiind 0,5% la ambele părți, ceea ce rezultă morfologie optimă la
echiparea cu infrastructuri tehnice.

Sursa: Google Earth Pro

Fig.27. Profilul transversal NV-SE

Hidrografia zonei studiate
Partea de sud a zonei analizate este delimitat de pârâul Fișag (Valea Satului), aceasta fiind un
afluent a bazinului hidrografic Olt, care se află în partea de vest a zonei, la aproximativ 3 km.
Pârâul Fișag curge din direcția NE – SV. În teritoriul amplasamentului nu există un risc potențial
semnificativ de inundații.
Nivelul de apă freatică nu a fost interceptată până la adâncimea de 10 – 20 m.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/
interactive/floods-directive-pfra-apsfr

Fig.28. Localizarea zonei de risc de inundație în apropierea zonei aeroportului

Zona protejată
Zona analizată nu se suprapune peste nici-o arie protejată, iar Aria de Protecție Specială
Avifaunistică (codul ROSPA0034, tipul A, Depresiunea și Munții Ciucului), care face parte din
siturile Natura 2000, Directiva Păsări (SPA) se limitează cu teritoriul amplasamentului în partea
sudică, spre comuna Sânmartin, și Aria de Protecție Directiva Habitate (SCI) (codul ROSCI0007,
tipul B, Bazinul Ciucului de Jos) se localizează la o distanță de 3 km în direcția vest.
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Sursa:http://maps.eea.europa.eu/EEABasicViewer/v3/index.html?
appid=07661dc8a5bc446fafcfe918c91a1b1b&displaylegend=true#

Fig.29. Poziția geografică a locației posibile a aeroportului comparat
cu Aria Protejată Natura 2000 – Bazinul Ciucului de Jos

Categoria terenurilor
Suprafața teritoriului analizat se încadrează în categoria terenurilor agricole, totalitate
terenurilor este teren arabil.
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Sursa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/agricultural-areas-in-europe

Fig.30. Terenurile arabile în zona aeroportului în comuna Sânsimion și Sântimbru

În cadrul teritoriului analizat este intabulat în Cartea funciară un număr mare de parcele.

Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

Fig.31. Harta terenurilor intabulate în Cartea Funciară
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Aria de influență
Aria de influență a locației potențiale a aeroportului din Depresiunea Ciucului de Jos se
definește printr-o rază de 50 km (aproximativ o oră de distanță), și se numără 1 municipiu
(Municipiul Miercurea Ciuc), 2 orașe și 23 comune cu o populație totală de 131.578 de locuitori
în anul 2016, conform datelor statistice a Institutului Național de Statistică.
În această rază de distanță, în domeniul activităților economice se numără 3.328 firme în anul
2015.
Conform datelor statistice, în anul 2015, numărul turiștilor sosiți în rază de 50 km a aeroportului
din Depresiunea Ciucului de Jos, este 89.028 de persoană.
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Tabel.4.Analizăcomparativă
I.MiercureaCiuc
DepresiuneaCiuculuide
Pozițiageografică Mijloc
Localizare

Înparteadesuda
teritoriuluiextravilana
comuneiCiceu

Distanțăfațăde 5km–MiercureaCiuc
unmunicipiu
E578
Accesibilitatea Drumul
Calea ferată
- turbă0,60-2,10m(NV)
- nisipcupietriș0,40-2m
- pietrișcunisip2,103,50m
Geologie
- argilă cenușie0,40-2m
(Stratificația
- nisipargiloscenușiucu
solului)
pietriș2-3,10m
- pietrișcubolovănișcu
nisip2-4m(prezent în
fiecare foraj)
Profil longitudinal:
- altitudinemax.-671m
- altitudinemin.-660m
- înclinaremax.4,3%6,5%
- înclinaremedie1,3%
- fărăaccidentemajore
desuprafață
- aspectdecâmpie
Geomorfologie
Relief, Pantă

Hidrologie

II. CiuculdeSus
DepresiuneaCiuculuide
Sus
ÎnparteaE-SEa
teritoriuluiextravilana
comunelorCîrțași
Tomești
21km–MiercureaCiuc
DrumulE578
Calea ferată
-nisipcupietriș1-2m
-pietrișcunisipcu
bolovăniș sub2m

III. Țechend
Înparteavesticăa
platouluivulcanica
MunțiilorHarghita
ÎntrecomunaSatuMare,
satulMărtiniș (comuna
Călugăreni) și Băile
Homorod
10km–Odorheiu
Secuiesc
43km–MiercureaCiuc
Drumulnațional13A
-argilăcunisipprăfoasă
0,50-1,50m
-nisipargiloscupietriș
1,00-1,50m
-substratificația
teritoriului segăseșteo
rocăsemistâncoasă,
vulcano-cvarstic

Profil longitudinal:
- altitudinemax.-746m
- altitudinemin.-707m
- înclinaremax.1,5%3,3%
- înclinaremedie0,3%1%
- fărăaccidentemajore
desuprafață
Profil transversal:
- altitudinemax.-732m
- altitudinemin.-717m
- înclinaremax.3,5%
- înclinaremedie2,1%0,5%
-zonădeluroasă înpartea
deest

Profil longitudinal:
- altitudinemax.-846m
- altitudinemin.-748m
- înclinaremax.8%-10,5%
- înclinaremedie1,4%1,8%
- zonădeluroasă înpartea
deNE
Profil transversal înpartea
centralăa teritoriului
analizat:
- altitudinemax.-880m
- altitudinemin.-766m
- înclinaremax.3,5%20,7%
- înclinaremedie8,8%1,2%
-înparteaNVaprofilului
transversalestefoarte
abrupt
- înparteadevest–Olt -înparteadeS-SV–Olt -înparteadeS-SV–râul
(direcțiadecurgereN-S, (direcțiadecurgereN-NV Brădești, cu17afluenți
nuestemeandrat)
–S-SE,estemeandrat)
direcți și indirecți în
- riscpotențial
-nuexistă riscpotențial teritoriu
semnificativde inundație semnificativde inundație -direcțiadecurgerea
- afluenții: Pustnicși
-afluenții: Soarecele
râuluiesteNE-SV
Delnița
- nivelulhidrostatical
-albiași traseuleste
- nivelulhidrostatical
pânzei freaticenua fost meandrat
pânzei freatice:0,70m- interceptatpână la
-rețeauhidrograficăeste
NV,1,50m-NE,2,50m-SV, adâncimeade4-5m
colectatdebazinul
iar înparteadeSEnua
hidrograficTârnavaMare
fost interceptatpână la
-nuexistă riscpotențial
adâncimeade4m
semnificativde inundație
-nivelulhidrostatical
pânzei freaticesegăsește
la adâncimi foartemari
-stratuldezăpadăeste
semnificativmare
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IV.CiuculdeJos
DepresiuneaCiuculuideJos
ÎnparteadeEa teritoriului
administrativacomunelor
Sântimbruși Sânsimion
15km–MiercureaCiuc
DrumulE578,DJ123A,DJ123
Calea ferată
-pietrișcunisip2-5m, înunele
locuri chiar și până la10m
-înparteadeS, înapropierea
pârâului Fișag, segăsește
depozitealuvionale

Profil longitudinal:
- altitudinemax.-666m
- altitudinemin.-659m
- înclinaremax.2,2%-0,5%
- înclinaremedie0,6%,-0,2%
-înparteadenorda teritoriului
analizateste înclinat

-pârâul Fișag(ValeaSatului)
-direcțiadecurgereesteNE-SV
- nuexistă riscpotențial
semnificativde inundație
-nivelulhidrostaticalpânzei
freaticenua fost interceptată
până laadâncimeade10-20m

I.MiercureaCiuc
Direcția și vitezamaximă
avântului: -vântcu
intensificări:
N,NV,NE(decembriefebruarie)
vântmoderat: S,V,SV,E
Condiții climatice -(martie-noi
embrie)
Fenomenuldeceață: -3
zile în iunie; - 17zile în
decembrie (cu
durabilitatede la40de
minutepână la17ore)
-sesuprapunepesteAria
deProtecțieSpecială
Avifaunistică (codul
ROSPA0034, tipulA,
DepresiuneașiMunții
Ciucului)-Natura2000,
DirectivaPăsări (SPA)
Arii protejate
-îndirecțiadenord-est la
odistanțădeaproximativ
1,3kmsesitueazăAriade
ProtecțieDirectiva
Habitate (codul
ROSCI0323, tipulB,
Munții Ciucului)
Categoria
terenurilor

terenagricol: arabil

2municipii (Miercurea
ucșiGheorgheni)
UAT-urideserviți Ci
3orașe
31decomune
168.889de locuitori
Populația
Nr. firmelor
4.293defirme
Nr. turiștilor
107.747depersoane
sosiți
Diverse

------

II. CiuculdeSus

III. Țechend

IV.CiuculdeJos

----------------------

--------------

-------------------

- nusesuprapunepeste
nici-oArieProtejată
- laodistanțăde4,7km
(îndirecția sud)se
localizeazăAriade
ProtecțieSpecială
Avifaunistică (codul
ROSPA0027, tipulA,
DealurileHomoroadelor),
Natura2000,Directiva
Păsări (SPA)

-nusesuprapunepestenici-oarie
protejată
-AriadeProtecțieSpecială
Avifaunistică (codulROSPA0034,
tipulA,DepresiuneașiMunții
Ciucului),Natura2000,Directiva
Păsări (SPA)se limiteazăcu
teritoriul amplasamentului în
parteasudică, sprecomuna
Sânmartin
-laodistanțăde3km(îndirecția
vest) se localizeazăAriade
ProtecțieDirectivaHabitate (SCI)
(codulROSCI0007, tipulB,Bazinul
Ciuculuide Jos)
terenagricol: arabil

-nusesuprapunepeste
nici-oArieProtejată
-laodistanțăde3km(în
direcțiaest), se
localizeazăAriade
ProtecțieSpecială
Avifaunistică (codul
ROSPA0034, tipulA,
DepresiuneașiMunții
Ciucului),DirectivaPăsări
(SPA)șiAriadeProtecție
DirectivaHabitate (SCI)
(codulROSCI0323, tipulB,
MunțiiCiucului),Natura
2000
terenagricol: arabil

terenagricol și teren
forestier
Ariadeinfluență(înrazade50km)
2municipii (Miercurea 2municipii (Miercurea
CiucșiGheorgheni)
CiucșiOdorheiuSecuiesc)
2orașe
2orașe
27comune
26comune
168.258de locuitori
183.349de locuitori
4.341defirme
5.494firme
79.334depersoane
86.310depersoane
Conductămagistralăde
gazenaturale
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U.M.Radiolocație
Țechend

1municipiu (Municipiul
MiercureaCiuc)2orașe
23comune
131.578de locuitori
3.328firme
89.028depersoană
Rezervordeapăneutilizată

