29 mai 2019
Numărul tot mai mare de pasageri care tranzitează Aeroportul Internaţional Craiova,
aproape 495.000 pasageri în anul anterior, a dus la nevoia extinderii terminalelor, care devin
tot mai neîncăpătoare în orele de vârf. Investiţia va fi realizată de Consiliul Judeţean Dolj,
valoarea estimată a lucrărilor de proiectare şi execuţie fiind de 26.708.986 lei fără TVA.
În prezent, procedura de achiziție este în derulare prin SEAP aflându-se în etapa de
evaluare oferte. În cadrul acestui proiect, 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. Suprafețele construite aferente extinderilor propuse – terminal plecări și terminal
sosiri vor fi:
• suprafața construită = 1.509,66mp
• suprafața desfășurată = 2.250,06mp
Un alt proiect aflat în derulare este Securizare completă (outdoor/ indoor) a
Aeroportului Internațional Craiova. Licitația a fost finalizată, fiind desemnat câștigătorul, iar în
data de 27.05.2019 a fost semnat contractul de servicii de proiectare. Proiectul are ca scop
îmbunătățirea securității Aeroportului Craiova, iar investiția constă în:
• construirea unui drum tehnologic perimetral
• achiziționarea unui sistem de iluminat a drumului tehnologic perimetral
• realizarea unui sistem de detecție perimetrală cu sistem de televiziune în circuit
închis și sistem control acces pentru porțile de acces perimetrale care să asigure supravegherea totală a perimetrului, atât pe timp de zi, cât și pe timp de
noapte
• reabilitarea și extinderea sistemului CCTv de supraveghere a zonelor externe
terminalelor și a zonelor publice din interiorul terminalelor
• reabilitarea și extinderea gardului perimetral
• construirea unei remize pentru echipa de intervenție rapidă
• achiziția de echipamente și sisteme de control de securitate pentru pasageri,
bagaje și mărfuri.
Un alt proiect major pentru Aeroportul Craiova, cu o valoare estimată de 76 de milioane
de euro, îl reprezintă construcția unui terminal nou, proiect cuprins în Masterplanul General
de Transport al României, în prezent fiind în desfășurare procedura de licitație pentru elaborarea documentației suport pentru finanțarea investiției Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova.
Investiția ce urmează a fi realizată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 20142020, Axa prioritară 2, Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și
eficient, vizează construcția de:
• noi terminale
• căi de rulare aeronave și platforme de îmbarcare/debarcare; drumuri de acces, drumuri
tehnologice, împrejmuiri, parcări auto, sisteme de supraveghere şi control acces, etc
• sisteme și instalații necesare desfășurării activității aeroportuare
• sisteme, instalații şi echipamente necesare desfășurării activității aeroportuare
(echipamente de deszăpezire a infrastructurii de mișcare, control de securitate,
sisteme de stingere a incendiilor, etc.)
• utilități.

