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Licitație cu fonduri europene pentru proiectarea procedurilor de zbor la
aeroporturile din România
R.A. ROMATSA a publicat în SEAP documentația de licitație pentru achiziționarea
serviciilor de proiectare, revizuire și mentenanță a procedurilor de zbor la 16
aeroporturi: Arad, Bacău, Baia Mare, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Oradea,
Suceava, Satu Mare, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea, București Băneasa și
București Henri Coandă. Valoarea totală a achiziției este de 2.024.800 euro, din care
aproximativ 850.000 euro sunt fonduri europene nerambursabile.
Cele 16 aeroporturi au fost împărțite în 5 loturi, astfel: LOT 1: Arad, Timișoara, LOT 2:
Sibiu, Cluj, Târgu Mureș, LOT 3: Oradea, Baia Mare, Satu Mare, LOT 4: Iași, Suceava,
Bacău, Tulcea, Constanța, LOT 5: București Henri Coandă, București Băneasa, Craiova.
Potențialii ofertanți putând depune oferte pe 1 sau mai multe din acestea.
Criteriul de atribuire este cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al
raportului calitate-preț, factorii de evaluare fiind prețul, cu o pondere de 70% și
termenul de livrare, cu o pondere de 30%. Ofertanți trebuie să facă dovada unei cifre
de afaceri medie globale pe ultimii 3 ani de cel puțin 1.800.000 euro, precum și
experiență similară în finalizarea cu succes a unor contracte de proiectare proceduri
de zbor instrumental în valoare cumulată de minimum 500.000 EUR fără TVA în
ultimii 3 ani. De asemenea, conform reglementării aeronautice RACR-CPPZI aprobată
prin Ordinul Ministrului Transporturilor 1307/2018, aceștia trebuie să fie autorizați de
Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Potențialii ofertanți au termen pentru
pregătirea și depunerea ofertelor până pe 11 aprilie a.c..
Procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare proceduri de zbor este derulată în
cadrul proiectului SPICE - Synchronized PBN Implementation Cohesion Europe. SPICE este cel
mai mare proiect în domeniul aviației finanțat prin Mecanismul Interconectarea Europei cu o
valoare totală de 39 029 672 EUR și derulat concomitent în patru state: Cipru, Portugalia,
Romania, Slovacia, sub coordonarea EUROCONTROL. ROMATSA participă la activitatea ”PBN
Deployment in Romania”, ca beneficiar alături de Autoritatea Aeronautică Civilă din
România și Asociația Aeroporturilor din România. În urma implementării proiectului de către
ROMATSA 16 aeroporturi din România vor avea implementate proceduri de apropiere

instrumentală RNAV și rute standard de plecare/sosire RNAV SID/STAR, folosind semnalul
sateliților. De asemenea vor fi instalate 12 echipamente de înaltă precizie, DME, care să
susțină implementarea conceptelor navigației bazată pe performanță (PBN) în regiunea de
informare a zborurilor FIR București.
La finalizarea proiectului România va deveni primul stat european care are implementată
navigația aeriană bazată pe performanță (PBN) la toate nivelurile: aeroporturi, operatori
aerieni, autoritatea de supervizare și furnizorul de servicii de navigație aeriană. Utilizatorii
transportului aerian pe teritoriul României vor beneficia astfel de servicii performante, la cele
mai înalte standarde de siguranță și eficiență, iar numărul de zboruri deservite în FIR
București va fi în creștere prin optimizarea spațiului aerian.
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