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A fost semnat contractul de  
Proiectare si executie lucrari pentru proiectul "Extinderea si  

modernizarea Aeroportului International Craiova” 
 

La data de 27.04.2022 Regia Autonoma Aeroportul International Craiova a 
semnat Contractul de Proiectare si executie lucrari pentru proiectul "Extinderea si 
modernizarea Aeroportului International Craiova” cu Constructii Erbasu SA, in 
calitate de lider al Asocierii Constructii Erbasu SA - Grup Primacons SRL - Váhostav– 
SK a.s. 

 
Valoarea totala a contractului este de 348.193.438,35 lei fara TVA, durata de 

executie fiind de 25 luni dupa cum urmeaza: 
• Proiectare: 4 luni, dintre care 3 luni pentru DTAC 
• Perioada de aprobare a proiectului tehnic de către Beneficiar și Consiliul 

Judetean Dolj: maxim 1 lună 
• Execuție: 20 luni. 

 
Activitățile  ce se vor realiza in cadrul contractului  sunt: 

• Servicii de Proiectare  
• Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului  pe perioada 

de execuție a lucrărilor 
• Execuția lucrărilor pentru următoarele obiecte de investiții:  

Obiectul 1 – Terminal de pasageri 
Obiectul 2 – Parcare, drumuri de acces, centrala fotovoltaica 
Obiectul 3– Amenajarea suprafetei nivelate a benzii pistei si amenajarea ariei 
de siguranta (RESA) 
Obiectul 4 – Amenajarea suprafetei nivelate a benzii caii de rulare 
Obiectul 5 – Asigurarea suprafetelor de protectie ingropate 
Obiectul 6 – Gard perimetral de securitate 
Obiectul 7 – Drumuri rutiere de acces si drumuri tehnologice 
Obiectul 8 – Platforme antisuflu 
Obiectul 9 – Puncte de acces si control 
Obiectul10 –Pozitie izolata de parcare pentru aeronave aflate în situatii de 
criza, acte de interventie ilicita (APRON 2). 
Obiectul 11 – Platforma de degivrare aeronave APRON 3 



 

Obiectul 12 – Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4 
Obiectul 13 – Cale de rulare Alfa (TWY A) 
Obiectul 14 – Cale de rulare Foxtrot (TWY F) 
Obiectul 15 – Platforma de intoarcere pe pista 
Obiectul 16 – Suprafata deservire echipamente handling 
Obiectul 17 – Mijloace aeroportuare, echipamente si sisteme de control 
securitate 
Obiectul 18 – Centrala termica 
Obiectul 19 – Post transformare 
Obiectul 20 – Gospodarie de apa si incendiu 
Obiectul 21 – Zona transfer pasageri 
 

• Dotari (pod mobil, bandă bagaje, Cabine control pașapoarte, Automate 
control pașapoarte, Self service kiosk,  Baggage drop, Ghisee check-in, litere 
volumetrice, cabine fumat). 
 

Contractul face parte din proiectul „Extinderea si modernizarea Aeroportului 
International 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 
280.518.150,47 lei fară TVA.  
 

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 
 
 


