Noi proiecte pentru anul 2019 la Aeroportul Internaţional Craiova:
se extind terminalele existente; un terminal nou va fi construit din
fonduri europene

În scurt timp se vor demara procedurile pentru extinderea celor două terminale:
plecări şi sosiri. Terminalul aeroportului se va extinde cu încă două corpuri: terminalul
sosiri în partea de est a terminalului existent, iar terminalul plecări în partea de vest a
terminalului existent. Cele două corpuri se vor alipi fiecare la clădirea existentă pe câte o
latură. Suprafața construită aferentă extinderilor propuse va fi de 1.509,66 mp suprafaţa
construită şi 2.250,06 mp suprafaţa desfăşurată.
Durata de realizare a investiţiei va fi de 3 luni pentru elaborarea documentaţiei
pentru proiectul tehnic de execuţie, max. 10 luni pentru execuţia lucrărilor pentru
extinderea terminalului plecări şi max. 7 luni pentru execuția lucrărilor pentru extinderea
terminalului sosiri. Valoarea totală a investiţiei conform Autorizaţiei de construire va fi de
19.204.017,87 lei.
Din perspectiva traficului de pasageri, Aeroportul Internaţional Craiova a
înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 3 ani, depășind actualmente inclusiv
estimările pe termen lung ale Master Planului General de Transport. Astfel, la nivelul
anului 2018, traficul înregistrat este de circa 500.000 pasageri (cu 160% mai mare faţă de
estimările MPGT), devenind necesară construcţia unui nou terminal de pasageri, a unui
terminal cargo, precum şi reabilitarea întregii infrastructuri de mişcare. Obiectivul de
investiții Extindere şi modernizare Aeroportul Internaţional Craiova este inclus atât în
Master Planul General de Transport, cât și în lista proiectelor eligibile în cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal, de calitate, durabil și eficient , OS.2.3. Creșterea gradului de utilizare
sustenabilă a aeroporturilor.
Proiectul își propune extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare,
precum și dotarea cu echipamentele aeroportuare și de securitate necesare, astfel încât
să permită funcţionarea ca aeroport internaţional conform clasificării din Master Planul
General de Transport al României. Valoarea totală a acestui proiect este de 76 de milioane
de euro.

