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Comunicat de presă 

 

Terminarea implementării  proiectului  

„Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri" 

 

 
 Astăzi, 29.07.2021, domnul Ministru al Transporturilor si Infrastructurii Cătălin 
DRULĂ a anunțat darea în folosință la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian 
Vuia" S.A. a terminalului „Sosiri Externe" destinat pasagerilor. 

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia" S.A. și Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii au semnat contractul cu nr. 24/18.12.2018, care a făcut 
posibilă finanțarea proiectului de investiții „Construire Terminal Sosiri Curse Externe 
Pasageri", codul MySMIS 121102, cu termenul de implementare din 01.11.2016 până în 
30.07.2021. 

Terminalul Sosiri Externe va acomoda în condiții funcționale optime un flux de 
540 de pasageri concomitent (respectiv 3 curse aeriene) și va permite o creștere 
viitoare a traficului aerian regional la aproximativ 3 milioane de pasageri pe an. 

Construcția are o suprafață desfașurată de 4.383 mp, are 10 filtre de control la 
intrarea în tară ale Poliției de Frontieră și un sistem optimizat de control vamal. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 30.348.921,66 lei, din care 
13.273.293,73 lei au fost fonduri europene nerambursabile, iar suma de 2.342.345,91 
lei a fost asigurată prin bugetul de stat. 

Proiectul de investiții „ Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri" este 
cofinanțat prin fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational 
Infrastructurã Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem 
multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investitii 7c - Dezvoltarea și 
îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot 
redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a 



 

 

sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor 
aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local 
Obiectivul Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. 

 

Date de contact beneficiar: 

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” 

Manager de proiect: Daniel Dinu, Tel.+040 774 087 122 

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș 

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro  

www.facebook.com/aeroport.timisoara  

www.aerotim.ro 

 


