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ANEXA la HCJM nr. 77/2020 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai investiţiei „Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul 

General de Transport”, care conține următoarele obiective: Extindere pista decolare-

aterizare, Extindere platforma de parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri 

existent 

 

TITULAR:R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureș 

BENEFICIAR: R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureș 

 

AMPLASAMENT: loc. Vidrasău, județul Mureș, Șos. Târgu Mureș – Luduș, la km 14.5 

 

CAPACITĂȚI: 

Obiectiv 1: Extindere pista decolare/aterizare cu instalațiile aferente, inclusiv 

reamplasarea echipamentelor de radionavigație  

 

- lungime 580m, lățime portantă 45m (fără acostamente), sistem rutier semirigid cu 

îmbrăcăminte din straturi asfaltice. Suprafața totală: 30.600mp; 

- platforme antisuflu: 2 x 60m x 45m cu sistem rutier semirigid cu îmbrăcăminte din 

straturi asfaltice. Suprafața totală: 2 x 2700mp = 5.400mp; 

- lucrări de balizaj și instalații aferente; 

- relocare echipamente ILS-GP/DME -1 buc; 

- relocare platforma meteo și senzorii AWOSS existenți -1 buc; 

- gard perimetral de securitate: 3.250m. 

Obiectiv 2: Extindere platforma de parcare aeronave – 7 poziții de parcare pentru 

aeronave - Configurația 1  

- suprafața portantă: 8.000mp; 

- sistem rutier rigid cu îmbrăcăminte din beton de ciment BCR 5.0; 

- suprafața acostamente: 300mp cu sistem rutier semirigid cu îmbrăcăminte din 

straturi asfaltice; 

- lungime deflectoare de jet: 134m 

Obiectiv 3: Extindere terminal de pasageri etapa 1+2 

- Arie nou construită:                                    8.054,50 mp 

- Arie construită ce se păstrează:                    1.996,30 mp 

- Arie desfășurată nou construită:                  16.218,20 mp   

- Arie desfașurată ce se păstrează:                   2.314,50 mp 

                       Total:  18.532,70 mp 

- Gospodăria de apă potabilă și de apa de incendiu                     –    1 buc; 

- Stație de pompare ape uzate menajere  Q=15 mc/h, H=15mCA– 1 buc. 
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NDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

Obiect 1: Extindere pista decolare/aterizare cu instalațiile aferente, inclusiv 

reamplasarea echipamentelor de radionavigație  

-  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA     80.033.980,06 lei  

din care:  

- Construcții-montaj (C+M)      64.989.498,63 lei 

Obiect 2: Extindere platforma de parcare aeronave – 7 poziții de parcare pentru 

aeronave - Configurația 1 

-  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA     15.739.052,64 lei  

din care:  

- Construcții-montaj (C+M)       12.651.623,83 lei 

Obiect 3: Extindere terminal de pasageri etapa 1+2 

Obiect 3: Extindere terminal de pasageri etapa 1+2 

-  Valoarea totală a investiției etapa 1, inclusiv TVA  112.789.323,03 lei  

din care:  

- Construcții-montaj (C+M)     54.143.827,32  lei 

-  Valoarea totală a investiției etapa 2, inclusiv TVA  119.677.961,44 lei  

din care:  

- Construcții-montaj (C+M)     85.325.388,91 lei 

Durata de implementare a proiectului: 

Obiect 1: 15 luni conform graficului întocmit de proiectant, din care 6 luni proiectare 

și 9 luni este durata de execuție a lucrărilor.  

Obiect 2: 13 luni conform graficului întocmit de proiectant, din care 6 luni proiectare 

și 7 luni este durata de execuție a lucrărilor.  

Obiect 3: 21 luni conform graficului întocmit de proiectant, din care 6 luni proiectare 

și 15 luni este durata de execuție a lucrărilor.  

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: 

Conform Ordinului nr.1493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 

realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului 

operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui 

sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.3 

- Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. 
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