Peste 350.000 de pasageri procesați la Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava”,
zboruri suplimentare către Londra din 2019, noi destinații de vacanță și achiziții
importante finalizate în 2018

La data de 28 Decembrie 2018, Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava” a înregistrat 350.342
pasageri, aferent unui număr de peste 3.416 mișcări aeronave de la începutul anului. Dintre aceștia,
174.525 pasageri s-au îmbarcat de la Suceava și 175.528 au debarcat. Din totalul numărului de
pasageri, 340.342 au călătorit spre destinații externe și 40.178 pe destinații interne. Aproximativ
7% dintre pasagerii procesați sunt cetățeni ucrainieni.
Compania WIZZ AIR, care asigură aproximativ 80% din traficul aerian pe Aeroportul ”Ștefan cel
Mare – Suceava” a procesat peste 524.000 de pasageri de la începutul operării la Suceava, în anul
2016. Toate cursele externe regulate operate de către compania aeriană WIZZ AIR au avut un grad
ridicat de încărcare, de peste 94%. (Londra – 97.30%, Bergamo – 95.24%, Roma – 95.62%,
Bologna – 90.07%). Cursele interne spre București operate de către compania națională TAROM
au avut un grad de încărcare de aproximativ 80%. Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, compania
aeriană WIZZ AIR a introdus zboruri suplimentare spre Milano Bergamo în zilele de Joi (20 Dec.
– 3 Ian.) și spre Bologna în zilele de Marți (18 Dec-3 Ian).
WIZZ AIR a transmis că va suplimenta zborurilor către Londra (Luton) începând cu luna
Septembrie 2019. Compania va adăuga 3 zboruri suplimentare pe săptămână, în zilele de Marți,
Joi și Sâmbătă cu următorul orar: (ore locale) Decolare Londra-Luton: 22:40 – Aterizare Suceava:
03:45 / Decolare Suceava: 06:00 – Aterizare Londra Luton: 07:15
Comparativ cu anul 2016, când se înregistrau 57.226 pasageri, anul 2018 a adus o creștere de
aproape 5 ori a traficului, iar față de anul 2017 când terminalul a fost tranzitat de 262.165 pasageri,
creșterea este de peste 30 de procente.
Destinațiile de vacanță deservite de către Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava” în sezonul de
vară 2018 au fost foarte populare printre turiștii suceveni și nu numai. Astfel, turiști din județele
Botoșani, Iași, Neamț, Vrancea, Bistrița, Mureş, Sălaj au preferat să își achiziționeze pachete
turistice cu plecare de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava”. Cele 5 zboruri săptămânale
spre Antalya și cursele spre Zakynthos și Bodrum au însumat peste 33.000 pasageri. În următorul
sezon estival se anunță mai multe chartere de vacanță, inclusiv destinații noi – spre Egipt
(Hurghada) și spre Tunisia (Monastir). Biletele sunt deja disponibile spre vânzare la agențiile de
turism partenere ale tour-operatorilor.
În decursul anului 2018, Aeroportul ”Ștefan cel Mare – Suceava„ a finalizat câteva achiziții
importante, atât în ceea ce privește siguranța, cât și securitatea de pe aeroport. S-a achiziționat
aparatură nouă de securitate pentru controlul pasagerilor și al bagajelor în valoare de 1.459.000
Lei fără TVA, o autospecială pentru deszăpezirea pistei, căilor de rulare și platformei aeroportuare

în valoare de 2.700.000 Lei fără TVA, un echipament special pentru transportul și
îmbarcarea/debarcarea persoanelor cu mobilitate redusă - Ambulift - în valoare de 446.000 Lei
fără TVA, precum și, un sistem informatic de management vizual pentru manevrarea aeronavelor
la sol tip Follow me, un sistem menit să alunge păsările, dar și un autoturism pentru control și
intervenție la balizaj și s-au efectuat lucrări de extindere a sistemului de Televiziune cu circuit
închis - TVCI. Tot în cursul acestui an s-a extins parcarea din incinta Aeroportului.
În contextul creșterii traficului aerian și implicit a numărului de pasageri care își exprimă intenția
de a folosi serviciile Aeroportului ”Ștefan cel Mare – Suceava”, Consiliul Județean Suceava a
demarat procedurile pentru extinderea terminalului. Plecând de la estimarea unui trafic de peste
500.000 pasageri/an și o capacitate de procesare de cel puțin 300 pasageri/oră, noul Terminal (o
clădire cu Demisol, Parter și Etaj) va avea o suprafață costruită însumând 700 mp și o suprafață
desfășurată de 1400 mp. Valoarea investiției este de 12.598.709,07 Lei fără TVA, perioada de
timp necesară finalizării acesteia fiind de 3 luni pentru Proiectare și 12 luni pentru Execuție.
Contractul a fost semnat în data de 28 Noiembrie 2018, termenul pentru finalizarea lucrărilor fiind
luna Martie 2020. Extinderea terminalului este destinată procesării concomitente a două curse
externe și uneia interne și certificării aeroportului ca internațional.

