
Demararea procedurii de achizitie publica de servici de proiectare
pentru elaborarea SF la aeroport

Ast zi, 23.09.2008 s-a demarat procedura de achizi ie public  de servicii de
proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul : „Extindere i
modernizare Aeroport Baia Mare”, pentru a corespunde traficului interna ional de
pasageri i m rfuri.

Prin H.G. nr.849/2007 s-a aprobat deschiderea punctului de trecere a frontierei
de stat i a biroului vamal pentru traficul interna ional de c tori i de m rfuri pe
Aeroportul Baia Mare. S-au creat astfel premizele legale pentru realizarea unui punct
de trafic aerian interna ional în zona de nord-vest a României, cu perspective bune de
dezvoltare. Începând cu luna aprilie 2008, pe Aeroportul Baia Mare se desf oar
trafic interna ional de c tori în regim de zbor regulat.

Consiliul jude ean Maramure  are inten ia de a achizitiona servicii pentru
întocmirea studiului de fezabilitate pentru extinderea i modernizarea Aeroportului
Baia Mare pentru a corespunde traficului interna ional de c tori i de m rfuri, în trei
etape:
 Etapa I – Extinderea i modernizarea aerog rii pentru traficul interna ional de

tori;
 Etapa a II-a – Extinderea i modernizarea aerog rii pentru transportul
interna ional de m rfuri;
 Etapa a III-a – Reabilitarea pistei pentru transportul interna ional de c tori i

rfuri.
Scopul proiectului este reprezentat de eficientizarea, extinderea i

modernizarea aeroportului în vederea oper rii în traficul aerian na ional i
interna ional de c tori i marf .

Solu iile ce se vor propune trebuie s  asigure men inerea traficului aerian, în
perioada de derulare a lucr rilor de modernizare i extindere a aeroportului, pentru
aeronave de tipul ATR 42-300, CRJ200.
 Studiul de fezabilitate va analiza, va proiecta i va dimensiona instala iile
aeroportuare astfel încât acestea s  asigure func ionarea corespunz toare a
aeroportului pe durata execu iei proiectului.

Terminalul modernizat i extins va corespunde standardelor i cerin elor
na ionale i interna ionale privind controlul de acces diferen iat, astfel încât acesta s
îndeplineasc  cerin ele de siguran . Toate procesele de operare i func ionare trebuie
concepute astfel încât s  poat  fi realizat  separarea fluxurilor de trafic i controlul
pasagerilor, bagajelor i m rfurilor.

Dimensionarea aerog rii se va realiza pentru o capacitate de 150 de pasageri pe
or , conform rezultatelor studiului de trafic.

Terminalul va fi deservit de o zona de acces corespunz toare, scop în care se
va dezvolta un concept edilitar integrat.



Se vor proiecta i realiza spa iile necesare pentru un sistem de transport i
control a bagajelor de cal i a pasagerilor, pentru cre terea confortului de îmbarcare
i a ob inerii bagajelor de cal  la sosire într-un timp cât mai scurt.

Suprafe ele destinate parc rii autoturismelor pentru pasageri i angaja i, a
taxiurilor i autobuzelor vor fi reamenajate la limita de nord a amplasamentului
aeroportului, în perimetrul de acces rutier la noul terminal.

Se va proiecta un terminal de m rfuri cu capacitatea de 100 to cargo/aeronav
care s  corespund  standardelor i cerin elor na ionale i interna ionale integrat în
ansamblul arhitectonic al complexului aeroportuar cu toate dot rile necesare.

Se va proiecta consolidarea pistei actuale, în lungime de 1.800m i l rgirea ei
la 45m+2x7,5m cu cre terea portan ei la 27 t/roat  simpl  izolat i extinderea
acesteia cu 700m, astfel încât la terminarea lucr rilor pista de decolare-aterizare s
aib  o lungime de 2.500m i echiparea direc iei de zbor 276 cu un sistem instrumental
de precizie (ILS), corelat cu o instala ie de balizaj luminos de mare intensitate, care

 permit  operarea în condi ii de siguran  la o transparen  atmosferic  redus .


