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A fost semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul 

„Extinderea şi modernizarea  
Aeroportului Internaţional Craiova” 

 
 

La data de 16 decembrie 2021 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 129 
pentru proiectul „ Extinderea si modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova“, 
cod SMIS 152444, proiect  finanțat în cadrul Axei Prioritare nr. 2 - Dezvoltarea unui 
sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv specific 
2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 cu o valoare totală de 
479.273.902,31 lei inclusiv TVA, din care cofinanțare UE 280.518.150,44 lei 
fară TVA. Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni. 

 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de utilizare 
sustenabila a Aeroportului Internațional Craiova prin extinderea şi modernizarea 
acestuia în vederea creșterii accesibilității regionale, în condiții de siguranță si în 
acord cu obiectivele de protecție a mediului. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului conduc la îndeplinirea obiectivului general și 
la atingerea rezultatelor propuse: 

• Creșterea capacității de procesare a numărului de pasageri și a bagajelor 
prin construirea unui nou terminal de pasageri, complet funcțional, 
dimensionat în raport cu cererea de transport prognozată în studiul de 
trafic, care să permită procesarea pasagerilor și bagajelor acestora în 
conformitate cu reglementările în vigoare pentru destinații interne și 
externe în regim UE intra Schengen și UE extra Schengen precum și Non UE, 
în conformitate cu cerințele și reglementările în vigoare. 

• Îndeplinirea cerințelor de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional 
Craiova, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139 al Comisiei, pentru 
realizarea rulării în condiții de siguranță a aeronavelor prin extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de mişcare.  



 

• Asigurarea siguranței, securității pasagerilor și a bagajelor prin dotarea cu 
mijloace aeroportuare, echipamente şi sisteme de control. 

 

Investiția consta în: 

• Terminal de pasageri 
• Parcare, drumuri de acces, centrală fotovoltaică  
• Amenajarea suprafeţei nivelate a benzii pistei şi amenajarea ariei de 

sigurantă (RESA) 
• Amenajarea suprafeţei nivelate a benzii caii de rulare 
• Asigurarea suprafeţelor de protecţie îngropate 
• Gard perimetral de securitate 
• Drumuri rutiere de acces şi drumuri tehnologice 
• Platforme antisuflu 
• Puncte de acces şi control 
• Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză/ 

acte de intervenție ilicită 
• Platformă de degivrare aeronave APRON 3 
• Platformă de îmbarcare-debarcare APRON 4 
• Cale de rulare Alfa (TWY A) 
• Cale de rulare Foxtrot (TWY F) 
• Platformă de întoarcere pe pista 
• Suprafată deservire echipamente handling 
• Mijloace aeroportuare, echipamente şi sisteme de control securitate 
• Centrală termică 
• Post transformare 
• Gospodarie de apa şi incendiu 
• Zonă de transfer pasageri. 

 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

 
 
Date de contact: 
R.A. Aeroportul International Craiova 
Website: www.aeroporcraiova.ro 
Email: office@aeroportcraiova.ro 
Tel: 0251.416.860/Fax: 0251.411.112 
Adresa: Calea Bucuresti, Nr. 325 A, Craiova, Dolj 
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