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COMUNICAT DE PRESĂ 

Sibiu, 18.11.2021 

 

20 de echipamente de ultimă generație pentru creșterea nivelului de 

securitate și siguranţă al pasagerilor la  

Aeroportul Internațional Sibiu 

  

 

Aeroportul Internațional Sibiu este unul dintre factorii contextuali de dezvoltare 

economică și socială a județului Sibiu.  

Includerea Aeroportului Internațional Sibiu în Master Planul General de Transport al 

României (MPGT) confirmă că aeroportul sibian este una dintre prioritățile țării noastre din 

punct de vedere al infrastructurii de transport.  

În acest context, Consiliul Județean Sibiu a stabilit că misiunea Aeroportului 

Internațional Sibiu este aceea de a asigura un trafic fluent de pasageri și de a deveni o 

alegere viabilă a operatorilor de transport aerian, prin asigurarea unei infrastructuri moderne 

și prin promovarea celor mai înalte standarde privind calitatea serviciilor prestate, protejarea 

resurselor și a mediului și a unui nivel ridicat de responsabilitate socială. 

Prin proiectul „Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și 

siguranţă al pasagerilor pe Aeroportul Internaţional Sibiu – activităţi non-economice”, co-

finanțat 2% din bugetul Consiliului Județean Sibiu, 85% din Fondul European de Dezvoltare 

Regională și 13% din bugetul național, în valoare totală de 37.460.285 lei au fost 

achiziționate 20 de echipamente ultra-performante care contribuie la creșterea siguranței și 

securității pasagerilor, creșterea calității serviciilor prestate, dar și la reducerea amprentei de 

carbon în ceea ce privește activitatea aeroportului. 

 Așadar, 16 echipamente de securitate și siguranță sunt deja recepționate, urmând ca 

un număr de alte 4 (patru) echipamente achiziționate să fie livrate și/sau recepționate până în 

luna martie 2022, conform clauzelor contractuale. Echipamentele achiziționate fac parte din 

categoria utilajelor cu cel mai redus impact asupra mediului în ceea ce privește emisiile de 

carbon. Totodată, precizăm faptul că Aeroportul Internațional Sibiu beneficiază de o 

autospecială PSI dotată cu un element de tip HRET care poate anihila un eventual incendiu 

inclusiv la bordul aeronavei și care prin tehnologia utilizată crește considerabil nivelul de 

siguranță pe aeroport. Aceasta este cea mai modernă autospecială de acest tip de pe 

aeroporturile din România. 

            Mai multe detalii cu privire la echipamente sunt prezentate în Anexa 1. 

Proiectul „Echipamente necesare pentru creşterea nivelului de securitate și siguranţă 

al pasagerilor pe Aeroportul Internaţional Sibiu – activităţi non-economice” (cod SMIS 

135087) este desfășurat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si 

eficient”, Obiectiv Specific 2.3. „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”.  
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Anexat comunicatului de presă regăsiți lista echipamentelor achiziționate în baza 

proiectului prezentat mai sus. 

 

 



ANEXA 1 

 

LISTĂ ECHIPAMENTE ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI  

„Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul  Internațional Sibiu – activități non-economice” 

– recepționate – 

 

Nr. 

crt. 

Denumire echipament Valoare achiziție 

(fără TVA) 

Necesitatea achiziționării echipamentului Cantitate 

A. Echipamente de control de securitate: 

1. Echipament de securitate cu raze X, dual view, 

dimensiuni tunel 130x130 cm 

612.685,50 

 

Utilizat în procesul de control de securitate  al proviziilor de aeroport/bord 

agabaritice 

1 

2. Porți detecție metale (WTMD - walk through 

metal detection) 

139.764,00 

 

Utilizate pentru detecția metalelor, în cadrul procesului de controi de 

securitate  al pasagerilor 

3 

3. Echipamente de detectare a urmelor de 

explozibili (ETD – explosive trace detection) 

958.801,52 Utilizate pentru detecția urmelor de explozibili/droguri, în cadrul 

procesului de control de securitate  al pasagerilor 

4 

4. Echipament de securitate cu raze X pe șasiu 

pt controlul de securitate al bagajelor la poziția 

izolată de parcare 

949.900,00 Utilizat pentru controlul de securitate al bagajelor dintr-o aeronavă aflată 

la poziția izolată de parcare (în cazul unei situații de criză) 

1 

B. Echipamente situații de urgență 

1. Autospecială PSI 6x6 5.164.000,00 Utilizat în procesul de asigurare a categoriei de aerodrom ARFF CAT 7/8 1 

C. Echipamente de siguranță 

1. Utilaj multifuncțional cositoare  1.608.915,00 

 

Utilizate pentru menținerea suprafețelor înierbate/betonate 2 

2. Utilaj multifuncțional cu atasamente  1.372.309 

 

Utilizat pentru menținerea suprafețelor înierbate/betonate 1 

3. Autoutilitară descarcerare  331.247,00 

 

Utilizat pentru asigurarea capacității de intervenție pentru situațiile de 

urgență 

1 

4. Autoutilitară pentru intervenție  236.605,00 

 

Utilizat pentru asigurarea capacității de intervenție pentru situațiile de 

urgență 

1 

5. Generator tractabil  

 

56.785,00 

 

Utilizat pentru asigurarea capacității de intervenție pentru situațiile de 

urgență 

1 



 

 

LISTĂ ECHIPAMENTE ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI  

„Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul  Internațional Sibiu – activități non-economice” 

– în curs de livrare/recepție – 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire echipament Valoare achiziție 

(fără TVA) 

Necesitatea achiziționării echipamentului Cantitate 

A. Echipamente de control de securitate: 

1. Sistem de detectare a explozibililor (EDS – 

explosive detection system) standard 3.1. ECAC 

5.850,000,00 Utilizat în procesul de control de securitate al bagajelor de cală, 

pentru detecția automată a explozibililor  

1 

C. Echipamente de siguranță 

1. Turn de iluminare tractabil  

 

59.151,00 

 

Utilizat pentru asigurarea capacității de intervenție pentru situațiile 

de urgență 

1 

2. Autospecială Rubber Removal 

 

2.670.000,00 

 

Utilizat pentru menținerea în siguranță a suprafețelor de mișcare 1 

3. Punct de comandă mobil  

 

824.000,00 

 

Utilizat pentru asigurarea capacității de intervenție pentru situațiile 

de urgență 

1 

 


