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Contract de finanare semnat la data de 13 noiembrie 2015 pentru proiectul „Extindere si
modernizare suprafee aeroportuare la Aeroportul Internaional Baia Mare“, între Ministerul Fondurilor
Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial - Transport
2007-2013, și Regia Autonomă Aeroportul Internaional Baia Mare, în calitate de Beneficiar, presupune
mărirea lungimii pistei de la 1790 de metri la 2150 de metri (extinderea pistei cu 360 de metri faă de
lungimea actuală, spre capătul 10), lăirea poriunii portante a pistei de la 30 de metri la 45 de metri. În
urma implementării proiectului, capacitatea portantă a suprafeelor aeroportuare va avea un indice PCN
57 (faă de 22, cât este în prezent) care va permite operarea unor aeronave de tip mediu curier având
litera de cod "4C" (Airbus A 320 seria 200 și Boeing B 737 seria 800). Totodată se vor realiza extinderea și
modernizarea căilor de rulare A și B ce vor avea lungimea de 167 m și lăimea de 18 m plus acostamente;
reabilitarea Platformei de îmbarcare - debarcare cu lungimea de 284 m și lăimea de 61 de m; extinderea
sistemului de balizaj luminos de CAT II, extinderea instalaiei de canalizare pluvială, aferentă noilor
dimensiuni ale suprafetelor de mișcare; reconfigurarea marcajelor și inscripionărilor; alte lucrări conexe
determinate de extinderea pistei și aducerea în norme a benzii pistei; Toate acestea vor fi
corespunzătoare normelor Organizaiei Aviaiei Civile Internaionale (ICAO) și Reglementărilor
Aeronautice Civile Române (RACR).
Proiectul a fost aprobat în cadrul Programului Operaional Sectorial "Transport" 2007-2013, Axa
Prioritară 2 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naionale de transport în scopul dezvoltării unui
sistem naional durabil de transport", Domeniul Major de Intervenie 2.4 "Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii de transport aerian" și are o valoare totală de 85.130.406,96 lei, din care valoarea totală
eligibilă a proiectului este de 63.253.603,88 lei, compusă din Contribuia Comisiei Europene prin
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 53.765.563,30 lei (85%), contribuia bugetului de
stat în cuantum de 8.222.968,50 lei (13%) și cofinanarea eligibilă a beneficiarului prin Consiliul
Judeean Maramureș în sumă de 1.265.072,08 lei (2%). Contribuia bugetului de stat pentru acoperirea
cheltuielilor cu taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este de 14.133.327,96 lei, iar
cheltuielile neeligibile și TVA aferent sunt în valoare de 7.743.475,12 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea infrastructurii
aeroportuare la Aeroportul Internaional Baia Mare, pentru asigurarea unui trafic aerian în condiii de
maximă sigurană, în acord cu reglementările europene și naionale în domeniul transportului aerian, și
care să faciliteze dezvoltarea economiei locale, respectiv îmbunătăirea calităii vieii.
Obiective specifice:
- ridicarea nivelului de sigurană a traficului aerian: îmbunătăirea și eficientizarea suprafeei de mișcare
contribuie la reducerea în viitor a riscurilor care influenează acum sigurana și confortul traficului aerian;
- creșterea capacităii de operare, dezvoltarea și evoluia traficului aerian: se urmărește asigurarea în
viitor a posibilităii desfășurării traficului aerian pe Aeroportul Internaional Baia Mare pentru aeronave de
clasa 4C.
- dezvoltarea regională: prin extinderea PDA, refacerea suprafeei de mișcare și creșterea clasei
Aeroportului Internaional Baia Mare, întreaga regiune de nord-vest a României va cunoaște o creștere a
nivelului economic, a produciei, a nivelului de trai și a calităii serviciilor, inclusiv prin protejarea si
imbunatatirea calitatii mediului inconjurator.
Proiectul participă la dezvoltarea echilibrată a sistemului naional de transport prin asigurarea
infrastructurii și serviciilor de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și
îmbunătăirea calităii vieii.
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