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 „Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri” 

 

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor au 

semnat în 18.12.2018, contractul de finanțare cu nr. 24/18.12.2018 pentru proiectul de 

investiții „Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri”. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport a 

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”  prin construirea unui nou terminal care va 

acomoda în condiții funcționale, derularea simultană a activităților operaționale de 

deservire a aeronavelor și susținerea unui flux de aproximativ 3 milioane de pasageri pe 

an, cifră estimată pentru următorii ani. 

Terminalul va avea o suprafață desfășurată de 4.383 mp, 3 fluxuri de pasageri, 3 

sisteme de benzi de bagaje și 10 puncte de control al documentelor, 3 puncte de control 

vamal.  

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 30.352.721,66 lei, din care 

11.576.166,66 lei sunt fonduri europene nerambursabile, iar suma de 3.858.722,13 lei 

este asigurată prin bugetul de stat. 

Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni, respectiv 01.11.2016 și 

31.12.2019. Proiectul de investiții „Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri” a 

primit în aplicația MySMIS codul 121102. 

Proiectul este cofinanțat prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 2 Dezvoltarea unui 

sistem multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 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 STAMATOVICI Tel. 0725203949 

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 

 

 

 

 

mailto:office@aerotim.ro

