
 

 
 

 
 
 
 
 
 

31.03.2021 
    Finalizarea proiectului ”Echipamente de detecție 

explozibil Standard 3 de tip CTX”Cod SMIS 2014+120703 
 

 Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar, anunță 
finalizarea proiectului “Echipamente de detecție explozibil Standard 3 de tip 
CTX”, Cod SMIS 2014+ 120703, la data de 31 martie 2021, proiect cofinanțat din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, în baza contractului de finanțare Nr. 57/20.12.2019 
încheiat cu Ministerul Transporturilor. 
 Obiectivul general al proiectului a constat în achiziționarea a 3 echipamente 
de detecție explozibili Standard 3 de tip CTX (Computer Tomograf cu Radiații X), 
care să înlocuiască echipamentele utilizate la efectuarea controlului de securitate a 
bagajelor de cală Standard 2, de tip EDS (Explosive Detection System), în 
conformitate cu Regulamentul UE 1998/2015, care impune ca toate echipamentele 
EDS de scanare a bagajelor de cală să corespundă Standardului 3. 
 Obiectivul specific al proiectului a vizat realizarea unui sistem de 
echipamente dedicate controlului de securitate a bagajelor de cală Standard 3 de 
tip CTX, integrat într-un sistem de transport, cu o capacitate avansată de procesare 
a bagajelor de cală și cu un nivel superior de detecție a amenințărilor cu explozibili, 
respectând astfel reglementările impuse la nivel comunitar. 
 Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului sunt creșterea 
gradului de securitate aeroportuară, eficientizarea fluxului de procesare a bagajelor 
de cală, precum și reducerea timpilor de așteptare a pasagerilor.  
 Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.288.619,60 lei din care 
valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană  este de 15.483.084,37 lei. 
 Perioada de implementare a proiectului “Echipamente de detecție 
explozibil Standard 3 de tip CTX”, Cod SMIS 2014+ 120703, a fost de 20 de luni, 
începând cu data de 01.08.2019 și finalizându-se la data de 31.03.2021. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
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