
Studiu de fezabilitate aeroport

Ieri 20, ianuarie 2009, a avut loc prima vizit  în teren a echipei de proiectare,
care va realiza studiul de fezabilitate privind modernizarea Aeroportului Baia Mare
pe cele 3 etape:

- modernizare aerogar  pentru a corespunde traficului interna ional de pasageri
- extindere i modernizare pist , inclusiv sistem de balizaj
- crearea unui terminal de m rfuri

Din delega ie au f cut parte: eful departametului de proiectare din cadrul
firmei Consilier Construct SRL Bucure ti, membru al Grupului Poyry din Finalnda, 2
speciali ti în re ele tehnico-edilitare i instala ii în construc ii, un inginer specialist în
structuri i un arhitect. Delega iei i s-a pus la dispozi ie documenta ia necesar  pentru
analiza situa iei existente, atât pe parte de construc ii, cât i pe parte de instala ii, i s-
a convenit asupra con inutului studiului de fezabilitate i a solu iilor care trebuiesc
propuse. În 14 zile, proiectantul va prezenta autorit ilor jude ene o prim  schi  a
solu iilor pe care le va propune.

Faza I a studiului de fezabilitate, respectiv, modernizarea aerog rii, va fi
finalizat  pân  la finele lunii martie 2009.

Reprezentan ii firmei de proiectare s-au ar tat entuzia ti de discu ia avut i au
precizat c  vor elabora un studiu de fezabilitate care s  îmbine în mod fericit
func ionalitatea cu esteticul i care s  produc  deplin  satisfac ie beneficiarulu
ilucr rii.

Din partea autorit ilor jude ene a pariticipat, Directorul Direc iei Tehnice,
Grazziella Bolma, Directorul Direc iei de Planificare Teritorial i Urbanism Vasile

pan, Directorul Direc iei Patrimoniu i Logistic  Maria Kovacs. Din partea
Aeroportului, Directorul General Cmdr(r) Vasile Dale, Lucia inoca – director
economic.

„ Cred c  se va realiza un studiu de fezabilitate de foarte bun  calitate având
în vedere experien a celor dou  firme Consilier Construct SRL Bucure ti i Grupul
Poyry, precum i disponibilitatea persoanelor implicate în proiect de a fi permeabil
la sugestiile beneficiarului,”  a declarat directorul Direc iei Tehnice Grazzilla Bolma.

De me ionat c  firma care a câ tigat licita ia pentru elaborarea studiului de
fezabilitate a avut pre ul cel mai sc zut al ofertei, respectiv 270 000 de euro.
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