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     Începerea proiectului „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe 

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității 
pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj” 

 
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor 
nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și  Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, 
au semnat Contractul de Finanțare Nr.187/02.11.2022 pentru realizarea proiectului 
„Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu 
Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj” 
 
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de siguranță și securitate a 
pasagerilor și a activităților desfășurate în perimetrul aeroportului, eficientizarea 
activităților de întreținere a infrastructurii, eficientizarea consumului de energie 
electrică și diminuarea impactului asupra mediului. 
În urma implementării proiectului, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj va 
beneficia de noi facilități care vor crește gradul de siguranță al operațiunilor specifice 
aviației civile, se va diminua riscul privind intervențiile ilicite și se va reduce timpul 
pentru realizarea procesului de înlăturare a cauciucului de pe pista de aterizare-
decolare. La finalul proiectului, pe Aeroportul Cluj vor fi implementate cele mai 
eficiente și moderne  măsuri de securitate și siguranță, capacitatea informativă va crește 
semnificativ și activitățile de supraveghere și de control acces vor cunoaște o 
îmbunătățire semnificativă.  
 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este 35.992.492,22 lei, din care valoarea 
cofinanțării Uniunii Europene este de 25.711.764,19 lei. 
Pentru proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul 
Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul 
Internațional Avram Iancu Cluj” – cod SMIS 2014+ 135234, perioada de implementare 
este de 89 luni, respectiv între data 12.08.2016 și 31.12.2023. 
 
Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
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