
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Februarie  2023 

Semnarea Contractului de lucrări privind Proiectarea şi Execuţia 
obiectivului de investiţii POIM aferent Proiectului "CREŞTEREA 
GRADULUI DE SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ LA R.A.AEROPORTUL 

ŞTEFAN CEL MARE - SUCEAVA" 

 
 

R.A. Aeroportul „Ştefan cel Mare - Suceava” şi Asocierea S.C. STEFINVEST 
SRL si S.C. ACA ZORK PROJECT SRL au semnat, în data de 7 februarie 2023, 
contractul de lucrări privind Proiectarea şi Execiţia obiectivului de investiţii POIM 
aferent 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 contractului de lucrări este de 28.659.548,16 Lei fara TVA, 
la care se adaugă TVA în cuantum de 5,445,314.15 Lei.  

Obiectivul contractului de lucrări constă în creşterea gradului de siguranţă şi 
securitate a operaţiunilor desfăşurate în perimetrul aeroportului. 

Obiectivul specific al contractului de lucrări îl reprezintă reducerea riscului 
de pătrundere accidentală sau neautorizată a unor persoane, animale, obiecte în 
perimetrul aeroportului; 

Prin implementarea obiectivelor acestui contract de lucrări se urmăresc 
îndeplinirea următorilor indicatori: 

 
➢ Construire Drum perimetral;  

➢ Construire Gard perimetral inteligent; 

➢ Clădire Dispecerat de Securitate;  

➢ Realizarea unui sistem de securitate extins si armonizat.  

 



 

Perioada de realizare a investiției pentru contractul de lucrări menţionat 
este de 8 luni de la semnarea contractului, din care 2 luni – proiectare  şi 6 luni 
execuţie lucrări. Garanţia acordată lucrării este de 10 Ani (120 luni) de la încheierea 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 

În data de 7 februarie 2023 s-a predat amplasamentul investiției către 
contractor și s-a emis Ordinul de începere a proiectării în cadrul Contractului de 
lucrări (Proiectare și Execuție) "Creterea gradului de securitate siguranta la R.A. ' 
'Aeroportul Stefan Cel Mare - Suceava". 

  
 
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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