
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noiembrie  2022 

Semnarea Contractului de Finanţare pentru Proiectul "CREŞTEREA 
GRADULUI DE SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ LA R.A.AEROPORTUL 

ŞTEFAN CEL MARE - SUCEAVA" 

 
 

R.A. Aeroportul „Ştefan cel Mare - Suceava” şi Direcţia Generală Programe 
Europene Transport din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii au 
semnat, în data de 23 noiembrie 2022, contractul de finanţare pentru proiectul 
„CREŞTEREA GRADULUI DE SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ LA R.A.AEROPORTUL 
ŞTEFAN CEL MARE - SUCEAVA”, COD SMIS 157111, proiect finanțat de către 
Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 
2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, 
Obiectiv specific 2.3 – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor 

Valoarea totală a proiectului este de 64.724.061,19 (inclusiv TVA). Valoarea 
totală eligibilă a proiectului este de 53.639.080,01 lei din care 45.593.218,01 lei 
(85%) reprezintă contribuţia Fondului European de Dezvolatre Regională-FEDR, 
6.973.080,40 lei (13%) reprezintă contribuţia de la Bugetul de Stat şi 1.072.781,60 
lei (2%) reprezintă contribuţia beneficiarului R.A.Aeroportul Ştefan Cel Mare – 
Suceava, sumă ce va fi suportată din bugetul Consiliului Judeţean Suceava. 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de siguranţă şi 
securitate a operaţiunilor desfăşurate în perimetrul aeroportului. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

• Reducerea riscului de pătrundere accidentală sau neautorizată a unor 

persoane, animale, obiecte în perimetrul aeroportului; 

• Reducerea riscului de producere a unor accidente 

aeroportuare/aviatice prin creşterea performanţelor echipamentelor 

utilizate pentru controlul de securitate; 

• Reducerea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă şi creşterea 

eficienţei intervenţiilor; 

• Reducerea riscului de producere a unor incidente/accidente în 

perimetrul aeroportului ca urmare a întreţinerii inadecvate a 

suprafeţelor de mişcare şi a suprafețelor înierbate; 



 

• Reducerea impactului condiţiilor meteo nefavorabile asupra condiţiilor 

de operare şi asupra programului zborurilor. 

Prin implementarea acestui proiect se urmăresc îndeplinirea următorilor 
indicatori: 

 
➢ Construire Drum perimetral  

➢ Construire Gard perimetral inteligent  

➢ Clădire Dispecerat de securitate  

➢ Realizarea unui sistem de securitate extins si armonizat  

➢ Achiziționarea de echipamente de securitate 

➢ Autospecială de aerodrom pentru stins incendii  

➢ Grup electrogen și sursă neîntreruptibilă (UPS) pentru alimentarea balizajului 

de obstacolare clădiri și a terminalului existent  

➢ Echipament pentru întreținerea zonelor de siguranță (zonelor înierbate) 

➢ Utilaj cu grup electrogen și pilon de lumină pentru deservire poziție izolată 

de parcare  

➢ Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme aeroportuare. 

 

Perioada de realizare a investiției pentru proiectul menţionat este de 
31.12.2023. 
 

 
 
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin  Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

 

Persoană de contact:    

Adriana RAIA – Manager proiect, tel.: 0230529999, fax: 0230529621, e-mail: 
adriana.raia@aeroportsuceava.ro  
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