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CAIET DE SARCINI 

Studiu de prefezabilitate şi fezabilitate pentru modernizarea aeroportului şi includerea 
şi a obiectivelor din Master Plan General de Transport 

Autoritatea contractantă: RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 
Denumire adresă şi puncte de contact. RA Aeroportrul Transilvania Târgu Mureş 
Adresa poştală: loc Vidrasău, jud Mureş, cod poştal 547612, tel 0263 328 259, fax 0265 328257, 
Email: investitii@transvlvaniaairport.ro, adresă internet: www.transylvaniaairport.ro 

Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală: Regie autonomă 
Activitate: Altele: Activităţi aeroportuare 

Denumire contract: „ Studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru modernizarea aeroportului 
şi includerea şi a obiectivelor din Master Plan General de Transport „ 
la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

Locul principal de executare: RA Aeroportrul Transilvania Târgu Mureş, loc. Vidrasău, jud 
Mureş, cod poştal 547612 

Tipul contractului şi locul de executare al lucrărilor, de furnizare a produselor sau de 
prestare a serviciilor: Servicii de proiectare la RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, loc. 

Vidrasău, jud Mureş, cod poştal 547612 

Obiectul: 
Prezentul Caiet de sarcini s-a întocmit cu scopul achiziţionării unui serviciu specializat pentru 

efectuarea Studiului de prefezabilitate pentru modernizarea aeroportului Transilvania Târgu Mureş 
cu includerea şi a obiectivelor din Master Plan General de Transport, precum şi a Studiilor de 
fezabilitate pentru obiectivele nou propuse a se realiza, sau a Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii (DALI) aferente diferitelor obiective de investiţii aflate în funcţiune pe amplasament, 
după caz. 

Domeniul de referinţă: 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de 

achiziţie publică şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta şi se 
întocmeşte cu scopul de a se aduce la cunoştinţa oricărui partener interesat criteriile de 
reglementare legale care stau la baza elaborării măsurilor tehnice specifice pentru eliminarea 
oricăror neânţelegeri şi realizarea cât mai clar posibil a contractului de achiziţie publică, atât prin 
urmărirea şi respectarea normelor calitative cât şi prin respectarea legislaţiei privind derularea 
acestuia, gestionarea şi prin respectarea normelor de Protecţia Muncii, P.S.I. şi Mediu. 

Caracteristici tehnice minimale: 
Ofertantul trebuie să facă dovada scrisă că serviciile ofertate corespund cerinţelor din 

prezentul caiet de sarcini, prin întocmirea unui tabel comparativ în care se vor înscrie în prima 
coloană cerinţele din caietul de sarcini, iar în coloana a doua caracteristicile soluţiei ofertate. 

Specificăm faptul că cerinţele din prezentul caiet de sarcini şi a anexei acestuia, sunt 
minimale şi obligatorii. 

Orice caracteristică diferită din cadrul ofertei, faţă de cerinţele din caietul de sarcini, care 
este superioară celei din caietul de sarcini, se ia în considerare. 

Oferta cu caracteristici inferioare celor prevăzute in caietul de sarcini, atrage respingerea 
ofertei. 
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INSTRUCŢIUNI GENERALE PENTRU OFERTANŢI 

Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea 
obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la 
construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, vor respecta în totalitate prevedrile cuprinse în: 
- Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016 privind ''Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru ai 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice" diCt emis de Guvernul României şi publicat în Monitorul Oficial NR. 1061 din 29 
decembrie 2016, după cum urmează: 

o Conform ANEXA Nr. 3 din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016, pentru studiul de prefezabilitate 
o Conform ANEXA Nr. 4 din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016, pentru studiul de fezabilitate 
o Conform ANEXA Nr. 5 din Hotărârea Nr.907 din 29.11.2016, pentru DALI 

- Hotărârea de Guvern Nr. 666 din 2016, privind aprobarea documentului şi strategia Master 
Planul General de Transport al României. 

Regulile de design aeroportuar, standadre şi practice recomandate 
La elaborarea documentaţiei se vor avea în vedere, dar fără a se limita la acestea, cel puţin 

următoarele documente: 
Documentul primar de reglementare la nivel internaţional în privinţa planificării şi designului 

aeroportuar, care este Anexa 14 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională: "Aerodromes" -
Aerodromuri, voi. 1: "Aerodrome Design and Operations" - Proiectarea şi exploatarea tehnică a 
aerodromurilor, ediţia curentă este ediţia 6, din iulie 2013. 

Standardele şi practicile recomandate din Anexa 14 au fost preluate în ADR Rules (EASA Airport 
Design and Certification, martie 2014) şi au fost transpuse în cadrul de reglementare naţional prin 
Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a 
aerodromurilor", ediţia 2/2015, din 11.05.2015. 

Un alt document esenţial de planificare şi design aeroportuar este Airport Planning Manual 
(ICAO Doc 9184), Part 1- Master Planning, care, în plus fata de Anexa 14 şi RACR-AD-PETA, 
tratează urmatoarele subiecte: 

- Prognozele de trafic utilizate în scopul planificării aeroportuare, atât în scopul determinării 
capacităţilor necesare pentru procesarea aeronavelor şi pasagerilor, cât şi ca baza de estimare a 
veniturilor aeroportuare viitoare; 

- Terminalele pentru pasageri; 
- Facilităţile cargo; 
- Accesul şi transportul terestru spre, dinspre şi în interiorul aeroportului, circulaţia vehiculelor şi 

parcările; 
- Acomodarea serviciilor auxiliare şi facilităţilor de suport; 
- Facilităţile de alimentare cu combustibil; 
- Consideraţii legate de securitatea aeroportuară. 
Un alt document esenţial este Manualul pentru planificarea aeroporturilor (ICAO Doc 9184), cu 

aplicabilitate cuprinsă în: Partea 2 - Utilizarea terenului si mediu şi Partea 3 - îndrumări pentru 
servicii de consultanta/construire 

Principii de planificare, recomandate 
1. Asigurarea capacităţii necesare pentru acomodarea aeronavelor, pasagerilor, mărfurilor şi 

vehiculelor, cu un grad maxim de confort pentru pasageri, operatori şi angajaţi, la cele mai 
mici costuri de capital şi de operare. 

2. Integrarea funcţiilor mai multor facilităţi de infrastructură iar, planificarea acestora nu 
trebuie făcută separat, ca unităţi individuale. 

3. Flexibilitatea şi expandabilitatea. 
4. Posibilitatea de extindere permanentă a aeroportului, dacă condiţiile terenului o permit. 
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Terminologie 

Tema de proiectare - exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale 
beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a 
obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale 
amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări 
specifice obiectivului de investiţii. Conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 şi se 
adaptează de către beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de 
complexitatea obiectivului de investiţii propus, conform Articolul 4 (3). 

Obiectiv / proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de 
construcţii pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de 
intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente. 

Studiul de prefezabilitate - Studiul de prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a 
se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se 
analizează, preliminar, necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică 
scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni 
fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii. Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate 
este prevăzut în anexa nr. 3. conform Articolul 6 (4). 

Studiul de fezabilitate Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin 
care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de 
proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune 
minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, 
scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii. 
Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în anexa nr. 4, conform Articolul 7 (8) 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii Documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, 
elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, 
auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei. Conţinutul-cadru al 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în anexa nr. 5 conform Articolul 9 
(5). 

Construcţie - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcţii, respectiv 
orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, 
concepută şi executată pentru îndeplinirea ori menţinerea unor funcţii tehnice, economice, sociale 
sau ecologice, indiferent de specificul, importanţa, categoria şi clasa de importanţă, inclusiv 
utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice şi funcţionale aferente 

Construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea 
lucrărilor sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară; 

Soluţie tehnică - parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din studiul de 
fezabilitate, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, 
din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări 
pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din 
indicatorii tehnico-economici propuşi; 

CERINŢE 
Deţinerea de către ofertant a autorizării AACR ca agent aeronautic civil pentru proiectare şi 

asistenţă tehnică în domeniul infrastructurilor aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme pentru 
aeronave, drumuri de acces, parcări, pasaje, poduri). Cod AAP, document care să confirme 
disponibilitatea de a efectua activităţi aeronautice civile din domeniul aeroportuar şi care trebuie să 
fie în termen de valabilitate. 
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Ofertantul trebuie să prezinte declaraţie pe proprie răspundere (formular anexat) în ceea ce 
priveşte cunoaşterea prevederilor art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că absolut 
toate datele prezentate / furnizate în documentaţia care face obiectul prezentului caiet de sarcini, 
sunt conforme cu cerinţele reglementărilor în vigoare. 

Se vor respecta cerinţele de calitate şi criteriile de performanţă pentru lucrări de acest tip, 
stipulate de Legea 10-1995, SR EN ISO 9000, SR EN ISO 9001, precum şi Legea nr. 123-2007 
pentru modificarea art.5 din Legea 10 şi Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Toate obiectivele vor fi proiectate ţinând cont de prevederile reglementărilor 
aeronautice specifice obiectivelor propuse, în ceea ce priveşte exigenţele / cerinţele / 
recomandările tehnice, operaţionale, de securitate şi siguranţă aeronautică. 

Ofertantul va prezenta un grafic de execuţie al contractului, care va cuprinde toate etapele 
necesare derulării acestuia. Termenul maxim de predare este de 100 zile. 

în conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 666 din 2016, privind aprobarea 
documentului şi strategia Master Planul General de Transport al României, Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureş are cuprinse 3 obiective de investiţii care se vor finanţa din fonduri alocate de la 
Uniunea Europeană, după cum urmează: 

1. Extindere terminale cu minim 8800 mp 
2. Extindere pista de decolare aterizare cu, instalaţiile aferente, inclusiv reamplasarea 

echipamentelor de radionavigaţie, conform cerinţelor 
3. Extindere platformă de parcare aeronave cu minim 7720 mp 

Aferent acestor investiţii, executantul se va angaja printr-o declaraţie pe proprie 
răspundere că va executa toate modificările/completările necesare care vor fi solicitate de către 
beneficiar, aferente Cererii de Finanţare, fără cheltuieli suplimentare, în termen de maxim 30 de zile 
de la solicitare. 

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Toată documentaţia scrisă şi desenată, după recepţie şi decontare, inclusiv 
amendamentele şi reviziile ulterioare, devine proprietatea beneficiarului ( Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureş), elaboratorul acesteia nu mai poate emite pretenţii privind 
dreptul de proprietate intelectuală asupra 

CONDIŢII TEHNICE MINIMALE 
Documentaţiile se vor preda în: 

4 exemplare originale tipărite 
2 exemplare în format electronic 

o Toată documentaţia desenată se va preda şi în format DWG ( ACAD 2007 ) 
o Toată documentaţia scrisă se va preda în format Word editabil, Excel editabil 
o Pentru faza de Studii de Prefezabilitate se vor prezenta proiectele în 3D 
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TEMA DE PROIECTARE 

Studiul de prefezabilitate se va elaboara după cum urmează: 
Analizarea a minim două scenarii in care se vor include toate construcţiile atât cele existente 

cât şi cele noi incluse prin tema de proletare, prin amplasarea acestora în limitele terenului aflat 
în proprietate, realizând o mobilare care să respecte funcţiunile unui aeroport internaţional. 

Analizarea a minim două scenarii in care se vor include toate construcţiile atât cele existente 
cât şi cele noi incluse prin tema de proletare, prin amplasarea acestora şi pe terenurile adiacente 
aeroportului, din zona de dezvoltare rezervată prin PUZ Ungheni realizând o mobilare care să 
respecte funcţiunile unui aeroport internaţional. 

Scenariile vor ţine cont de construcţiile existente aflate pe amplasament, de starea fizică în care 
se află, de cerinţele de trafic şi de ampasarea noilor construcţii sau funcţiuni, inclusiv a celor 
cuprinse în Master Planul General de Transport, aprobat. 

1. Informaţii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: Studiu de prefezabilitate şi fezabilitate pentru modernizarea 
aeroportului şi includerea şi a obiectivelor din Master Plan General de Transport 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Consiliul Judeţean Mureş 
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar): -
1.4. Beneficiarul investiţiei: Consiliul Judeţean Mureş 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic ai terenuiui şi/sau ai construcţiei existente, 
documentaţie cadastraiâ: 

odin punct de vedere juridic terenul şi construcţiile existente sunt proprietatea Consiliului 
Judeţean Mureş, şi sunt predate în administrare Aeroportului Transilvania Târgu Mureş 

2.2. Particularităţi a ie amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investiţii, după caz. 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan). 

o Amplasamentul aeroportului Transilvania Târgu Mureş se află în administrarea 
teritorială a Oraşului Ungheni, judeţul Mureş, 
o Este situat la aproximativ 14,5 Km Vest de Municipiul Târgu Mureş, 
o Suprafaţa împrejmuită: aproximativ 110 hectare 
o Suprafaţa totală: aproxiamtiv 187 hectare 
o Dimensiuni în plan: 

o lungimea maximă împrejmuită: aproximativ 2660 ml 
o lăţimea maximă împrejmuită: aproximativ 360 ml 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
o vecinătate la NORD 

o parţial Parcul Industrial Mureş 
o parţial cu terenuri agricole 

o vecinătate la SUD 
o parţial DN 15 / E 60 
o parţial cu terenuri agricole / păşune 

o vecinătate la Vest 
o terenuri agricole 

o vecinătate la EST 
o terenuri agricole 

o acces direct din DN 15 / E 60 
o posibilitate de acces, din zona neamenajată , direct din DN 15 / E 60 

c) surse de poluare existente în zonă; 
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o NU ESTE CAZUL 
d) particularităţi de relief; 

o NU ESTE CAZUL 
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

o In zonă sunt posibilităţi de racordare la utilităţi, pentru eventualele alte construcţii 
altele decât cele care sunt sau se vor executa pe amplasannentul împrejmuit, actual 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

o în funcţie de soluţia tehnică aleasă este posibil ca unele din reţele să fie necesar a se 
reloca / proteja - reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare menajeră, electrică 

g) posibile obligaţii de servitute; 
o în funcţie de soluţia tehnică aleasă este posibil ca unele din reţele să fie necesar a se 

reloca / proteja 
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor 

construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; 
o Condiţionări legate de regimul de înălţime şi al distanţelor de siguranţă faţă de axul 

pistei de decolare - aterizare, pentru construcţiilor noi sau al celor pentru care se vor 
face intervenţii, în conformitate cu reglementările in vigoare 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; 

o Se va ţine seama de PUG Ungheni 
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau 

în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 
sau de protecţie. 

o Amplasamentul NU se află în arii protejate 
o Pe amplasament există un monument de arhitectură 

LISTA OBIECTIVELOR PROPUSE A FI INCLUSE ÎN 
STUDIU DE PREFEZABILITATE 

1. Terminale de pasageri sosiri intern şi internaţional 
o Capacitate de minim 500 pasageri / ora de vârf 
o Dotată cu toate facilităţile şi echipamentele pentru procesarea pasagerilor şi 

bagajelor 
o Diverse spaţii pentru activităţi comerciale în suprafaţă de aproximativ 20% din 

suprafaţa totală 
2. Terminale de pasageri plecări intern şi internaţional 

o Capacitate de minim 1000 pasageri / ora de vârf 
o Dotată cu toate facilităţile şi echipamentele pentru procesarea pasagerilor şi 

bagajelor 
o Diverse spaţii pentru activităţi comerciale în suprafaţă de aproximativ 20% din 

suprafaţa totală 
3. Terminal de coletărie şi cargo, inclusiv platforme aferente 

o Capacitate de minim 10 tone / ora de vârf 
o Dotată cu toate facilităţile şi echipamentele pentru procesarea coletelor 
o Dimensiuni, capacitate portantă şi rampe ( dacă se impun ) 
o Birouri 
o Diverse spaţii pentru activităţi comerciale 
o Toate dotările necesare 
o Instalaţie de iluminat şi prize de 230 V şi 380 V, Instalaţie de încălzire, Instalaţie de 

hidranţi interiori şi semnalizare la incendiu. Instalaţie de contol acces şi supraveghere 
prin TVCI, Instalaţie curenţi slabi (telefon, internet) 

o Zonă depozitare colete înainte de intrarea pe fluxul de control de securitate 
o Zonă depozitare şi sortare colete după fluxul de control de securitate 
o Amplasat obligatoriu în limitele proprietăţii actuale 
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4. Remiză echipamente de handling, inclusiv platforme echipamente de handling 
o Funcţie de necesarul determinat pentru deservirea a 5 aeronave A320, la oră de vârf 
o Amplasat obligatoriu în limitele proprietăţii actuale 
o Platformă echipamente de handling 

• structură rutieră flexibilă 
• Capacitate portantă dismensionată pentru trafic greu 
• Instalaţie de canalizare pluvială racordată la existent 
• Instalaţie şi iluminat platformă, panouri de informare şi marcaje aferente 

5. Atelier de întreţinere utilaje şi echipamente aeroportuare, inclusiv platforme tehnologice 
o Amplasat obligatoriu în limitele proprietăţii actuale 
o Suprafaţa minimă de 500 mp, înălţimea minim 6 m 
o Dotări pentru activităţi de diagnoză şi stand pentru încercări ( canal revizie) 
o Anexe pentru activităţi de mentenanţă electrice, mecanice, 
o Grupuri sanitare 
o Vestiare 
o Sală pentru întreţinere şi încărcat acumulatori 
o Platformă tehnologică 

• Structură rutieră flexibilă 
• Capacitate portantă dismensionată pentru trafic greu 
• Instalaţie de canalizare pluvială racordată la existent 
• Suprafaţaă de aproximativ 500 mp 

6. Magazie centrală de materiale şi piese de schimb, inclusiv platformă de manevră 
o Dimensionate pentru acces şi circulaţie auto trafic greu şi echipamente de descărcare 

/ încărcare 
o Amplasat obligatoriu în limitele proprietăţii actuale 
o Suprafaţa de aproximativ 500 mp 
o înălţimea de aproximativ 4,5 m 
o Platformă 

• Structură rutieră flexibilă 
• Capacitate portantă dismensionată pentru trafic greu 
• Instalaţie de canalizare pluvială racordată la existent 

7. Hangar aviaţie business cu anexe, platformă şi cale de rulare cu instalaţii aferente, inclusiv 
platformă pentru utilaje handling aviaţie business 

o Capacitate hangar pentru aproximativ 5 aeronave de cod „A", cu anvergura < 15 m 
o Balizaj de cat I OACI, iluminat platformă, panouri de informare şi marcaje aferente 
o Capacitate portantă dimensionată după tipul de aeronave 
o Amplasat obligatoriu în limitele proprietăţii actuale 

8. Gospodărie apă de incendiu 
o Se va ţine cont de studiul fezabilitate existent pentru remiza PSI, de necesarul 

rezervă de apă de incendiu de aproximativ 200 mc, in sensul reanalizării poziţionării 
acesteia în funcţie de noile construcţii care vor mobila amplasamentul 

o Realizarea unui reţele de alimentare a hidranţilor exteriori şi interiori, (inel de 
incendiu) prin intermediul unei staţii de pompare, separat de intalaţia de alimetare cu 
apă potabilă a clădirilor de pe amplasament 

9. Modernizare şi extindere uzină electrică 
o Mărirea capacităţii transformatorilor de curent, ţinând cont de necesarul energetic 

rezultat din modernizarea / extinderea cel puţin a obiectivelor prevăzute la punctele: 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 

o Extinderea uzinei electrice prin realizarea unui atelier pentru reparaţii / intretinere / 
diagnosticare a balizajului luminos si a componentelor electrice aferente unui 
aeroport si mobilarea lui cu echipamentele necesare (bancuri de lucru / testare; 
dispozitiv de masurare a fotometriei balizelor încastrate si supraterane etc), 

o Vestiare pentru electricieni 
o Grupuri sanitare 
o Extinderea / reamplasarea camerei regulatorilor 

Pag. 10 / 7 



o studiu de soluiţie pentru trecerea măsurării consumurilor de energie de pe joasă 
tensiune, pe medie tensiune. 

10. Gospodărie apă potabilă 
o Realizarea unei rezerve de apă potabilă de aproximativ 100 mc, ţinând cont de 

necesarul rezultat din modernizarea / extinderea cel puţin a obiectivelor prevăzute la 
punctele: 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 14; 19; 20; 22; 25; 

11. Gospodărie procesare deşeuri aeroportuare, inclusiv pentru cele provenite de la aeronave 
o Dimensionată pentru o capacitate de procesare de aproximativ 100 mc / lună 
o Suprafaţă care sa poata include containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor 

şi containere pentru deseurile provenite de la aeronave 
12. Depozit de carburanţi şi lubrifianţi aeronave, inclusiv platforme şi staţii de pompare 

autoalimentatoare 
o Capacitate de aproximativ 160 Tone pentru carburant Jet A l 
o Capacitate de aproximativ 10 Tone pentru carburant AVGAZ 

13. Depozit de carburanţi şi lubrifianţi auto 
o Capacitate de aproximativ 20 Tone pentru motorină 
o Capacitate de aproximativ 10 Tone pentru benzină 

14. Acces, drum şi parcare pentru trafic greu 
o Acces din DN 15 
o Dimensionate pentru circulaţia auto (TIR, autocisterne carburanţi) spre zona cargo şi 

depozite / magazii 
15. Modernizare acces, parcare auto pasageri şi personal aeroport, inclusiv acces pentru situaţii 

de urgenţă şi de criză 
o Parcare auto pentru 1000 locuri de parcare 
o Parcare pentru mijloace de transport în comun (autobuze, microbuze şi TAXI) 
o Sisteme control de acces şi taxare 
o Sisteme de supraveghere video 

16. Platformă parcare aeronave pentru pasageri 
o Capacitate portantă dimensionată pentru A 321 
o Balizaj de cat II OACI, iluminat platformă, panouri de informare şi marcaje aferente 
o Minim 3 locuri de parcare A321 
o Extindere spre Vest a platformei de parcare nr 1, 

17. Platformă degivrare aeronave A321 
o Capacitate 1 aeronavă A321 
o Capacitate portantă dimensionată pentru A 321 
o Balizaj de cat II OACI, iluminat platformă panouri de informare şi marcaje aferente 
o Instalaţie de canalizare şi tratare a apelor rezultate din topirea zăpezii sau a gheţii 

18. Hangar parcare şi mentenanţă aeronave, inclusiv platformă şi cale de rulare aferentă 
hangarului 

o Capacitate 1 aeronavă A321 
o Capacitate portantă dimensionată pentru A 321 
o Balizaj de cat II OACI, iluminat platformă, panouri de informare şi marcaje aferente 

19. Terminal Cargo inclusiv platformă Cargo şi cale de rulare 
o Se va ţine cont de studiul fezabilitate realizat în anul 2009, 

20. Extindere terminale cu minim 8800 mp 
o Capacitate de minim 800 pasageri / ora de vârf 
o Dotată cu toate facilităţile şi echipamentele pentru procesarea pasagerilor şi 

bagajelor 
o Amplasament , pentru o variantă în incinta existentă şi o variantă în afara incintei 

existente 
o Asigurarea accesului la şi de la suprafeţele de mişcare 
o Diverse spaţii pentru activităţi comerciale în suprafaţă de aproximativ 20% din 

suprafaţa totală 
21. Extindere drum tehnologic perimetral şi gard perimetral 

o Se va ţine cont de proiectul tehnic realizat în anul 2015 pentru drumul perimetral 
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o împrejmuirea cu gard standard pentru aeroporturi, a unei suprafeţe în plan , cu 
dimensiunea de aproximativ 1400 m lungime şi pe lăţime respectând conturul 
proprietăţii 

22. Extindere sistem de supraveghere perimetral 
o Traseu pe tot conturul gardului perimetral, cu dimensiunea de aproximativ 1400 m 

lungime şi pe lăţime respectând conturul proprietăţii 
o Sistem de supraveghere prin camere de supraveghere cu funcţionare pe timp de zi şi 

pe timp de noapte, dispuse la distanţe care să asigure o rezoluţie suficientă scopului 
declarat 

o Iluminat perimetral 
o Echipamente de vizualizare instalate în dispecerat / centru de criză 
o Echipamente de stocare a imaginilor pentru o perioadă determinată de timp 

23. Turn de control de aerodrom 
o Corelare cu cerinţele tehnice şi operaţionale ale ROMATSA 

24. Extindere pista de decolare aterizare cu, instalaţiile aferente, inclusiv reamplasarea 
echipamentelor de radionavigaţie, conform cerinţelor 

o Etapa I, cu extinderea PDA de la 2000 m la 2200 m conform MPGT 
o Etapa II, cu extinderea PDA de la 2200 m la 2550 m 

25. Identificarea în scopul declarării, a 2 poziţii izolate de parcare pentru aeronave care să 
corespundă cerinţelor legale din punct de vedere al tratării situaţiilor de urgenţă / criză. 

26. Extindere platformă de parcare aeronave cu minim 7720 mp 
o Capacitate portantă dimensionată pentru A 321 
o conform MPGT 
o Balizaj de cat II OACI, iluminat platformă, panouri de informare şi marcaje aferente 
o Unirea platformelor de parcare aeronave nr 1 şi nr 2 
o Reconfi gura rea locurilor de parcare rezultată în urma unirii celor 2 platforme 

existente 
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LISTA OBIECTIVELOR PENTRU CARE SE VOR EFECTUA 
STUDIU DE FEZABILITATE / DALI DUPĂ CAZ 

Studiul de fezabilitate se va elaboara după ţinând cont de soluţiile stabilite / analizate cu 
beneficiarul din cele propuse de proiectant prin studiul de prefezabilitate. 

Studiul de fezabilitate va respecta în totalitate prevedrile cuprinse în Hotărârea Nr.907 
din 29.11.2016 privind ^^Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru a! documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice'' 

Acesta va cuprinde minim două scenarii pentru obiectivele de mai jos, cu amplasarea 
acestora numai în limitele terenului aflat în proprietate. 

Pentru toate obiectivele la care se va executa Studiu de Fezabilitate se vor obţine de către 
executant, pe cheltuiala sa, următoarele: 

- Certificatele de Urbanism precum şi avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism 
- Studii de teren(geologice, topografice, etc.) 
- Expertize tehnice după caz 
- Avizul AACR 

în cadrul devizului general vor fi evidenţiate expres sumele necesare pentru serviciile de 
Dirigenţie de Şantier şi consultanţă/asistenţă tehnică. 

Scenariile vor ţine cont de construcţiile existente aflate pe amplasament, de starea fizică în care 
se află, de cerinţele de trafic şi de ampasarea noilor construcţii sau funcţiuni, inclusiv a celor 
cuprinse în Master Planul General de Transport, aprobat. 

1. Hangar aviaţie business cu anexe, platformă şi cale de rulare cu instalaţii aferente, inclusiv 
platformă pentru utilaje handling (SF) 

o Capacitate hangar pentru aproximativ 5 aeronave de cod „A", cu anvergura < 15 m 
o Balizaj de cat I OACI platformă şi cae de rulare, iluminat platformă, panouri de 

informare şi marcaje aferente 
o Capacitate portantă dimensionată după tipul de aeronave 
o Amplasat obligatoriu în limitele proprietăţii actuale 
o Structură metalică 
o închideri perimentrale şi acoperiş izolate termic 
o Uşi glisante acţionate electric 
o Instalaţie de iluminat şi prize de 230 V şi 380 V, Instalaţie de încălzire. Instalaţie de 

hidranţi interiori şi semnalizare la incendiu. Instalaţie de contol acces şi supraveghere 
prin TVCI, Instalaţie curenţi slabi (telefon, internet) 

o Magazie pentru piese de schimb 
o Magazie pentru uleiuri şi lubrifianţi 
o Vestiare 
o Grupuri sanitare 
o Birouri 
o Sală pentru baterii de acumulatori 
o Dotare cu echipamente de tractare / împingere aeronave, scări, podeşte, schele, 

cricuri, etc. 
o Platformă de parcare şi manevră aeronave, cale de rulare 

• Proiectare şi execuţie în conformitate cu cerinţele Reg 139 / 2014 
• Structură rutieră rigidă pentru platformă şi structură rutieră flexibilă pentru 

calea de rulare 
• Instalaţie de canalizare pluvială racordată la existent 
• Capacitate portantă PCN 26 
• Balizaj de cat II OACI, iluminat platformă, panouri de informare şi marcaje 

aferente 
o Platformă de parcare pentru utilajele de handling aviaţie business 

• Structură rutieră flexibilă 
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• Capacitate portantă dismensionată pentru trafic greu 
• Instalaţie de canalizare pluvială racordată la existent 
• Instalaţie şi ilunriinat platformă, panouri de informare şi marcaje aferente 
• Dotare cu utilaje de handling aviaţie business 

2. Extindere pista de decolare aterizare cu, instalaţiile aferente, inclusiv reamplasarea 
echipamentelor de radionavigaţie, conform cerinţelor (SF) 

• Obiectiv indus în Hotărârea de Guvern Nr. 666 din 2016, privind 
aprobarea documentului şi strategia i^aster Pianui General de Transport ai 
României 

• Aferent acestei investiţii, executantul se va angaja printr-o declaraţie pe 
proprie răspundere că va executa toate modificările/completările necesare 
care vor fi solicitate de către beneficiar, aferente Cererii de Finanţare, fără 
cheltuieli suplimentare. 

o Proiectare şi execuţie în conformitate cu cerinţele Reg 139 / 2014 
o Extinderea pistei de decolare/aterizare va avea acelaşi tip de structură rutieră cu 

pista existentă 
o Etapa I, cu extinderea PDA de la 2000 m la 2200 m conform MPGT 
o Etapa II, cu extinderea PDA de la 2200 m la 2550 m 
o Capacitate portantă dimensionată pentru A 321 
o Balizaj luminos de cat III OACI pe direcţia principală de aterizare 
o Balizaj luminos de cat I OACI pe direcţia secundară de aterizare 
o Reconfigurare marcaje după noile dimensiuni ale PDA 
o ILS de cat III OACI pe direcţia principală de aterizare 
o ILS de cat I OACI pe direcţia secundară de aterizare 
o Instalaţie de canalizare pluvială aferentă suprafeţelor de mişcare 
o Extinderea gardului perimetral 
o Extinderea drumului perimetral 
o Strămutare / repoziţionare echipamente de radionavigaţie (radiofar) 

3. Extindere platformă de parcare aeronave cu minim 7720 mp (DALI) 
• Obiectiv indus în Hotărârea de Guvern Nr. 666 din 2016, privind 

aprobarea documentului şi strategia Master Pianui Generai de Transport a! 
României 

• Aferent acestei investiţii, executantul se va angaja printr-o declaraţie pe 
proprie răspundere că va executa toate modificările/completările necesare 
care vor fi solicitate de către beneficiar, aferente Cererii de Finanţare, fără 
cheltuieli suplimentare. 

o Proiectare şi execuţie în conformitate cu cerinţele Reg 139 / 2014 
o Capacitate portantă dimensionată pentru A 321 
o Balizaj de cat II OACI, Instalaţie şi iluminat platformă, panouri de informare 
o Unirea platformelor de parcare aeronave nr 1 şi nr 2, optimizarea poziţiilor de 

parcare, circulaţia aeronavelor şi a echipamentelor de deservire pe acestea 
o Instalaţie de canalizare pluvială aferentă suprafeţelor de mişcare ţinând cont de 

faptul că degivrarea aeronavelor se realizează la poziţia de parcare 
o Drum de circulaţie pe latura de sud a platformei 
o Acostamente portante cu structură rigidă, pe latura de nord 
o Reconfigurarea locurilor de parcare rezultată în urma unirii celor 2 platforme 

existente 
o Marcaje şi semnalizări atât pe platforme cât şi pe drumurile de circulaţie 
o Măsurători şi marcaje puncte de INS pe platforme 
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4. Extindere terminale cu minim 8800 mp (SF) 
• Obiectiv indus în Hotărârea de Guvern Nr. 666 din 2016, privind 

aprobarea documentuiui şi strategia toaster Pianui Generai de Transport ai 
României 

• Aferent acestei investiţii, executantul se va angaja printr-o declaraţie pe 
proprie răspundere că va executa toate modificările/completările necesare 
care vor fi solicitate de către beneficiar, aferente Cererii de Finanţare, fără 
cheltuieli suplimentare. 

o Capacitate de minim 800 pasageri / ora de vârf 
o Dotată cu toate facilităţile şi echipamentele pentru procesarea pasagerilor şi 

bagajelor 
o Amplasament, pentru o variantă în incinta existentă şi o variantă în afara incintei 

existente 
o Asigurarea accesului la şi de la suprafeţele de mişcare 
o închideri perimetrale cu tâmplărie de aluminiu şi geamuri termopan 
o Instalaţii de încălzire centrală, de iluminat şi prize, instalaţie de climatizare pentru 

toate spaţiile, instalaţie de hidranţi interiori şi semnalizare la incendiu, instalaţie 
curenţi slabi (telefon, internet), instalaţie de contol acces şi supraveghere prin TVCI, 
ieşiri de urgenţă, sistem de sonorizare, sisteme de informaţii pentru pasageri 

o Rampe şi semnalizări pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii şi persoane cu 
mobilitate redusă /limitată 

o Birouri / spaţii pentru activităţile de control de securitate, vama, poliţie de frontieră 
o Grupuri sanitare 
o Birouri companii aeriene 
o Diverse spaţii pentru activităţi comerciale în suprafaţă de aproximativ 20% din 

suprafaţa totală 
o Toate dotările / sistemele necesare pentru procesarea pasagerilor şi bagajelor 

acestora 
o Optimizarea cu fluxurile de circulaţie auto şi pietonale, platforme de parcare / parcări 

auto, TAXI, BUS, pentru pasageri cu sistemele de acces şi ieşire aferente. 

Comisia: Preşedinte Rad loan 

Membrii Băceanu Toni 

Potcoavă Cristian 

Moldovan Alexandru 

Hădărean Florin 
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