
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli  al R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2022 
 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

având în vedere Referatul de aprobare nr.34610/08.12.2022 al Direcţiei 

Economice,Raportul de specialitate al D.J.A.L.S nr. 34962/12.12.2022, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,                                                        

în baza art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de 

sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene,  art. 1 

lit. c) şi art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ 

- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, si a Ordinului  

comun nr. 1.054/1.207/2022 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei si Ministerului Transporturilor si Infrastructurii “privind aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor 

economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic 

de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, 

pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza 

generată de pandemia COVID-19”, 

în temeiul în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1 -(1) Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2022, la partea de venituri din activitatea  

curenta diminuandu-se cu suma de 549 mii lei suma actualizata fiind 24.016 mii lei  

conform anexei nr.1 şi  anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2022, la partea de cheltuieli pentru 

activitatea curente suplimentandu-se cu suma de 1.430 mii lei, suma actualizata fiind 

28.945 mii lei conform anexei nr.1 şi  anexei nr. 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

` 



Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova, pe anul 2022 defalcat pe capitole de cheltuieli, 

titluri, articole şi aliniate, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 ce fac parte din 

prezenta hotărâre, astfel: 

 

- Capitoulul I ” Venituri totale” se diminueaza cu suma de 549 mii lei 

- Capitoulul II ” Cheltuieli totale” se majoreaza   cu suma de 1.430 mii lei 

 

 Art. 3 - Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia 

Economică și R.A. Aeroportul Internaţional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internaţional 

Craiova. 

 

  

  

 Nr. ___                                                              Adoptată la data de  _____ 2022 

  

    

        PREŞEDINTE,                       CONTRASEMNEAZĂ 
 

 DORIN-COSMIN VASILE              SECRETAR GENERAL 

                 AL JUDEŢULUI 

 

        CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                 APROBAT 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                        PREŞEDINTE 

SERVICIUL BUGET-VENITURI           DORIN COSMIN VASILE 

Nr. 34610/08.12.2022  

           

          

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  

al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022 

 

Având în vedere: 

- art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene,  

- art. 1 lit. c) şi art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect 

o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,  

- art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.054/1.207/2022 

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar 

operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au 

înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 

milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, 

cauzate de criza generată de pandemia COVID-19,  

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, regie subordonată Consiliului Județean Dolj, 

solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, astfel: 

1. La partea de venituri, se diminuează poziţia ”Venituri totale” cu suma de 549 

mii lei, astfel:  

➢ se diminuează  veniturile din  subvenţii alocate de la Consiliul Judetean 

Dolj, în vederea acoperirii parțiale  a cheltuielilor de natură neeconomică si a 

pierderilor înregistrate în perioada ianuarie 2022 - iunie 2022 ca urmare a pandemiei 

COVID-19,  conform schemei de ajutor de stat, cu suma de 1.606 mii lei astfel: 

- se majorează veniturile din  subveţii alocate de la Consiliul Judetean 

Dolj, în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor de natură 

neeconomică cu suma de 1.000 mii lei . Având în vedere că la data de 

30.09.2022 regia înregistra o pierdere generată de desfăsurarea 

activitaţii neeconomice în sumă de 2.007 mii lei, regia solicita 

suplimentarea subvenţiei  pentru activitatea neeconomică cu suma de 

1.000 mii lei.  

- se diminuează suma alocată cu titlul ,,Ajutor de Stat” în vederea 

acoperirii pierderilor înregistrate în perioada ianuarie 2022 - iunie 

2022 ca urmare a pandemiei COVID-19, cu suma de 2.606 mii lei.  

      Suma solicitată iniţial, în cuantum de 6.400 mii lei, a fost fundamentată pe baza    

Contului de Profit şi Pierdere pentru lunile ianuarie-aprilie 2022 şi prin estimarea 
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pierderilor prevazute pentru lunile mai-iunie 2022.  În urma încheierii situaţiilor 

financiare la data de 30.06.2022, a rezultat un deficit de lichiditate, aşa cum este 

acesta definit în cadrul schemei de ajutor de stat, în suma de 3.794 mii lei. Prin 

urmare, regia solicită diminuarea cuantumului ajutorului de stat cu suma de 2.606 mii 

lei. 

 

➢ Având în vedere situaţia financiară şi execuţia bugetară la data de 

30.09.2022, regia estimează majorarea veniturilor proprii astfel: 

- se majorează veniturile proprii ale regiei cu suma de 1.000 mii lei; 

- se majorează veniturile financiare cu suma de 57 mii lei.  

 

- Partea de venituri prezintă  urmatoarele influenţe: 
mii lei 

Venituri Buget 

initial 2022 

Influente 

+/- 

Buget final 

2022 

▪ Venituri totale 24.565 -549 24.016 

▪ Venituri totale din exploatare, din 

care: 
24.545 -606 23.939 

Subvenţii CJD 13.015 -1.606 11.409 

▪ Subveţie pentru cheltuieli 

neeconomice 
6.615 +1.000 7.615 

Ajutor de stat 6.400 -2.606 3.794 

Venituri proprii 8.330 +1.000 9.330 

Venituri din amortizare 3.200  3.200 

Venituri financiare 20 +57 77 

 

Veniturile proprii sunt formate din taxe aeroportuare și venituri din alte 

activități (închirieri spații, prestări servicii către terți, concesionări, venituri 

financiare). 

           

 

2. La partea de cheltuieli, se majorează „Cheltuielile totale” cu suma de  1.430 

mii lei, astfel: 

➢ Se majorează cu suma de 1.000 mii lei pozitia „Cheltuieli cu bunuri si 

servicii”. 

➢ Se majorează cu suma de 100 mii lei pozitia „Cheltuieli cu impozite, 

taxe si vărsăminte asimilate”. 

➢ Se majorează cu suma de 330 mii poziţia „Alte cheltuieli de exploatare”.   

În această categorie au fost luate în calcul sumele necesare  constituirii fondului de 

risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea parțiala de către 

Consiliul Județean Dolj a împrumutului în valoare de 73.558.790,75 lei, contractat de 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, precum şi majorari ale cheltuielilor cu 

amortizare, provizioane şi  penalităţi.  
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Suma ce urmează a fi alocată va fi utilizată pentru cheltuielile curente ale 

regiei, pentru ca aeroportul să fie operaţional pe toata perioada de iarnă. 

 

- Partea de cheltuieli prezintă urmatoarele modificari: 
   

                                                                                                              mii lei 

Cheltuieli Buget 

initial 2022 

Influente+/- Buget final 

2022 

Cheltuieli totale 27.515 +1.430 28.945 

▪ Cheltuieli de exploatare din care 27.300 +1.430 28.730 

▪ A.   Cheltuieli cu bunuri si 

servicii 
6.000 +1.000 7.000 

▪ B.  Cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate 
1.500 +100 1.600 

▪ C.   Cheltuieli cu personalul 16.200 0 16.200 

▪ D.   Alte cheltuieli de exploatare  3.600 +330 3.930 

CHELTUIELI FINANCIARE 215 0 215 

 

 

În anul 2022, finanțarea cheltuielilor curente ale R.A Aeroportul International 

Craiova este asigurată din: 

✓ venituri proprii generate de activitatea economică; 

✓ subvenții de la Consiliul Județean Dolj, pentru activitatea neeconomică 

desfășurată pentru asigurarea responsabilităților statului în exercitarea 

atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică (activitate 

militară, control trafic aerian, poliție, servicii vamale, pompieri și alte 

activități necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de 

intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și 

echipamentele necesare pentru astfel de activități).  

✓ ajutor de stat acordat in vederea acoperirii pierderilor înregistrate de 

regie în perioada ianuarie 2022 - iunie 2022.  

 

   Faţă de cele prezentate, se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pentru anul 2022 al R.A. Aeroportul Internațional Craiova. 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

         MARIAN MECU            ÎNTOCMIT 

              DORIAN ROȘU 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr.34962/12.12.2022 

 

 

                         

         VIZAT 

                 DIRECTOR EXECUTIV 

 

                 Adriana-Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de 

resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional 

Craiova pe anul 2022, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022; 

 2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a 

căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea 

Ministerului Transportului sub autoritatea consiliilor județene; 

- art. 1 lit. c) și art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economice la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționarii 

unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul comun nr. 1.054/1207/2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor și administrației și al 

ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea 

unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile, care în anul 2019 au 

înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri si mai mic de milioane de pasageri, 

pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confrunta, cauzate de criza generată de COVID 19; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin.(1)  și art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgenta nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL 

 

    AVIZAT                                                                                                       Întocmit 

Șef Serviciu Juridic                                                                                       Consilier Juridic 

 Daiana STOICA                                                                                         Marius PETRESCU 

   



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA

Anexa 1

AN N+1 AN N+2 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I. 1 24.565 24.016 97,77% 19.806 21.360 82,47% 107,85% -549

1 2 24.545 23.939 97,53% 19.706 21.260 82,32% 107,89% -606

a) 3 13.015 11.409 87,66% 6.186 6.062 54,22% 98,00% -1.606

b) 4 0

2 5 20 77 385,00% 100 100 129,87% 100,00% 57

II 6 27.515 28.945 105,20% 33.287 38.280 115,00% 115,00% 1.430

1 7 27.300 28.730 105,24% 33.040 37.996 115,00% 115,00% 1.430

A. 8 6.000 7.000 116,67% 8.050 9.258 115,00% 115,00% 1.000

B. 9 1.500 1.600 106,67% 1.840 2.116 115,00% 115,00% 100

C. 10 16.200 16.200 100,00% 18.630 21.425 115,00% 115,00% 0

C0 11 13.700 13.700 100,00% 15.755 18.118 115,00% 115,00% 0

C1 12 12.289 12.289 100,00% 14.132 16.252 115,00% 115,00% 0

ch salariale angajati 

noi
12.1 1.640 1.640 100,00% 0 0

C2 13 1.411 1.411 100,00% 1.623 1.866 115,02% 115,00% 0

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE  ANUL 2022
mii lei

p Nr. rd.

Operatorul economic : R.A.AEROPORTUL CRAIOVA

Sediul/Adresa: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI NR.325 A

Cod unic de înregistrare:  RO 10300854.

Influente

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

cheltuieli cu bunuri şi servicii

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 

asimilate

Cheltuieli cu personalul 

(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:

Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

ch. cu salariile din care

bonusuri

Venituri totale din exploatare, din care:

subvenţii, cf. prevederilor legale în 

vigoare

transferuri, cf. prevederilor legale în 

vigoare

Venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 

+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:



AN N+1 AN N+2 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

p Nr. rd.
Influente

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

C3 14 0 0

15 0 0

C4 16 1.500 1.500 100,00% 1.725 1.984 115,00% 115,00% 0

C5 17 1.000 1.000 100,00% 1.150 1.323 115,00% 115,00% 0

D. 18 3.600 3.930 109,17% 4.520 5.198 115,01% 115,00% 330

2 19 215 215 100,00% 247 284 114,88% 115,00% 0

III 20 -2.950 -4.929 167,08% -13.481 -16.920 273,50% 125,51% -1.979

IV 1 21 0 0 0 0 0

2 22 0 0 0 0 0

3 23 0 0 0 0 0

4 24 0 0 0 0 0

5 25 0 0 0 0 0

V 26 -2.950 -4.929 167,08% -13.481 -16.920 273,50% 125,51% -1.979

1 27 0

2 28 0

3 29 0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.  

20=Rd.1-Rd.6)

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 

DE MAI SUS

alte cheltuieli cu personalul din care:

cheltuieli cu plăţi compensatorii 

aferente disponibilizărilor de personal

Cheltuieli aferente contactului de 

mandat şi a altor organe de conducere 

şi control, comisii şi comitete

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de 

angajator

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE 

RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-

Rd.24-Rd.25), din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 

prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenţi 



AN N+1 AN N+2 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

p Nr. rd.
Influente

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

4 30 0

5 31 0

6 32 -2.950 -4.929 167,08% -13.481 -16.920 273,50% 125,51% -1.979

7 33 0 0 0 0 0

8 34 0 0 0 0 0

a) 35 0

b) 36 0 0 0 0 0

c) 37 0

9 38 0 0 0 0 0

VI 39 101.881 101.881 100,00% 326.093 0 320,07% 0,00% 0

VII 40 101.881 101.881 100,00% 326.093 0 320,07% 0,00% 0

a) 41 93.436 93.436 100,00% 322.716 0 345,39% 0,00% 0

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 

de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-

(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 

din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 

salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 

operatorului economic în exerciţiul financiar de 

referinţă

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 

local în cazul regiilor autonome, ori dividende 

cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ 

companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 

integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat

- dividende cuvenite bugetului local

- dividende cuvenite altor acţionari

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 

precum şi pentru constituirea surselor necesare 

rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 

împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 

Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 

constituie sursă proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 

din care

cheltuieli materiale



AN N+1 AN N+2 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

p Nr. rd.
Influente

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

a1 41.1 2.621 2.621 100,00% 0 0,00% 0

a2 41.2 34.541 34.541 100,00% 18.938 54,83% 0,00% 0

a3 41.3 56.250 56.250 100,00% 268.494 477,32% 0,00% 0

a4 41.4 24 24 35.284 0

b) 42 684 684 100,00% 1.221 178,51% 0,00% 0

b1) 42.1 0 0 128 0

b2) 42.2 684 684 821 0

b3) 41.4 0 0 272 0

c) 43 7.734 7.734 100,00% 2.148 27,77% 0,00% 0

c1) 43.1 150 150 134 0

c2) 43.2 7.490 7.490 2.014 0

c3) 41.4 94 94 0 0

Reabilitare infrastructura de miscare FEDR 

Securizare completa (outdoor / indoor) 

Aeroportul International Craiova FEDR 

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova contributie FEDR

Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului 

International Craiova prin achizitionarea de 

echipamente specifice

cheltuieli cu salariile

Securizare completa (outdoor / indoor) 

Aeroportul International Craiova FEDR 

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova contributie FEDR

Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului 

International Craiova prin achizitionarea de 

echipamente specifice

cheltuieli privind prestările de servicii

Securizare completa (outdoor / indoor) 

Aeroportul International Craiova FEDR 

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova contributie FEDR

Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului 

International Craiova prin achizitionarea de 

echipamente specifice



AN N+1 AN N+2 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

p Nr. rd.
Influente

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

d) 44 27 27 100,00% 8 29,63% 0,00% 0

d1) 44.1 3 3 4 0

d2) 44.2 10 10 4 0

d3) 41.4 14 14 0 0

e) 45 0
180.178

VIII 46 54.281 54.281 100,00% 222.184 0 409,32% 0,00%
0

46.1 483 483 100,00% 0,00% 0

46.2 22.112 22.112 100,00% 120.936 546,92% 0,00% 0

46.3 18.469 18.469 100,00% 77.356 418,84% 0,00% 0

1 47 13.217 13.217 100,00% 23.892 180,77% 0,00% 0

48 12.705 12.705 1    0,00% 0

IX 49 54.281 54.281 100,00% 222.184 0 409,32% 0,00% 0

X 0

1 50 145 155 106,90% 178 205 114,84% 115,00% 10

2 51 110 110 100,00% 127 146 115,45% 115,00% 0

3 52 10.242 10.242 0

4 53 9.542 9.542 100,00% 0,00% 0

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 

care:

Fonduri proprii

Securizare completa (outdoor / indoor) 

Aeroportul International Craiova FEDR 

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova contributie FEDR

Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului 

International Craiova prin achizitionarea de 

echipamente specifice

alte cheltuieli

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariaţi total

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură 

salarială *)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură 

salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului 

de stat **)

Buget de stat

Credit

Alocaţii de la buget

alocaţii bugetare aferente plăţii

angajamentelor din anii anteriori

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE



AN N+1 AN N+2 9=7/5 10=8/7

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

p Nr. rd.
Influente

1 2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

5 54 223 218 97,76% 155 146 71,10% 94,19% -5

6 55 105 114 108,67% 0,00% 9

7 56 0

8 57 1.120 1.205 107,59% 1.681 1.792 139,50% 106,60% 85

9 58 2.000 0,00% 2.000

10 59 2.315 0,00% 2.315

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 

bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITATII 

CONDUCATORUL 

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL

MANDA SORIN SANDA ANDREEA

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse finite/ 

persoană)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 

57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

Plăţi restante

Creanţe restante

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2



 

 
 

Nr. 8542/16.11.2022 

Anexa 2 

 

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE RECTIFICARE BVC/2022 

PENTRU CHELTUIELI CURENTE 

 

 

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, regie subordonata Consiliului 

Judetean Dolj, a solicitat cu adresa nr. 8541/16.11.2022 rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022. 

Modificarile intervenite in propunerea de rectificare a bugetului sunt urmatoarele: 

 

1. La partea de venituri, se diminueazapozitia ”Venituri totale” cu suma de 549mii 

lei, astfel:  

 

INDICATORI 
BVC/2022 

APROBAT 

INFLUENTE 

+/- 

BVC/2022 

PROPUS 

pt.RECTIFICARE 

Venituri totale 24.565 -549 24.016 

Venituri totale din 

exploatare, din care: 
24.545 -606 23.939 

Subventii CJD din care: 13.015 -1.606 11.409 

- Subventie pt 

cheltuieli 

neeconomice 

6.615 +1.000 7.615 

- Ajutor de stat 6.400 -2.606 3.794 

Venituri proprii 8.330 +1.000 9.330 

Venituri din amortizare 3.200  3.200 

Venituri financiare 20 +57 77 

 

 

Sinteza modificărilor aduse bugetului regiei la partea de venituri este prezentată mai 

jos: 

 

➢ se diminueaza veniturile din  subventii alocate de la Consiliul Judetean Dolj, 

in vederea acoperirii cheltuielilor de natură neeconomică si a pierderilor înregistrate în 

perioada ianuarie 2022 - iunie 2022 ca urmare a pandemiei COVID-19,  conform 

schemei de ajutor de stat,cu suma de 1.606 mii lei, astfel: 



 
 

 

- se majoreaza veniturile din  subventii alocate de la Consiliul Judetean 

Dolj, in vederea acoperirii cheltuielilor de natură neeconomică cu 

suma de 1.000 lei. Avand in vedere ca la data de 30.09.2022 regia 

inregistra o pierdere generata de desfasurarea activitatii neeconomice in 

suma de 2.007 mii lei (1.571 mii lei conform balantei pe activitati la care se 

adauga taxele din operarerea zborurilor aeronavelor de stat in suma de 89 

mii euro echivalent in lei 436 mii), regia solicita suplimentarea subventiei 

pentru activitatea neeconomică cu suma de 1.000 mii lei. Suma solicitata  a 

avut in vedere acoperirea parțială a cheltuielilor de natură neeconomică, in 

funcție și de disponibilitatile de alocare a resurselor bugetare ale 

ordonatorului principal de credite. 

- se diminueaza suma alocata cu titlul de ajutor de stat in vederea 

acoperirii pierderilor înregistrate în perioada ianuarie 2022 - iunie 

2022 ca urmare a pandemiei COVID-19, cu suma de 2.606 mii lei. 

Suma solicitata initial, in cuantum de 6.400 mii lei, a fost fundamentata pe 

baza Contului de Profit si Pierdere pentru lunile ianuarie - aprilie 2022 si 

prin estimarea pierderilor prevazute pentru lunile mai - iunie 2022. In 

urma incheierii situatiilor financiare la data de 30.06.2022, a rezultat un 

deficit de lichiditate, asa cum este acesta definit in cadrul schemei de ajutor 

de stat, in suma de 3.794 mii lei. Prin urmare, regia solicita diminuarea 

cuantumului ajutorului de stat cu suma de 2.606 mii lei. 

 

➢ Avand in vedere situatia financiara si executia bugetara  la data de 30.09.2022, 

regia estimeaza majorarea veniturilor proprii astfel: 

 

- se majoreaza veniturile proprii ale regiei cu suma de 1.000mii lei; 

- se majoreaza veniturile financiare cu suma de 57 mii lei. 

 

2. La partea de cheltuieli, se majoreaza „Cheltuielile totale” cu suma de  1.430 mii 

lei, astfel: 

 

INDICATORI 
BVC/2022 

APROBAT 

INFLUEN

TE +/- 

BVC/2022 

PROPUS 

pt.RECTIFIC

ARE 

Cheltuieli totale 27.515 +1.430 28.945 

Cheltuieli de exploatare din care 27.300 +1.430 28.730 

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii 6.000 +1.000 7.000 



 
 

B.  Cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate 
1.500 +100 1.600 

C.   Cheltuieli cu personalul 16.200 0 16.200 

- Cheltuieli de natura salariala: 13.700 0 13.700 

1. ch. cu salariile din care: 12.289 0 12.289 

 

- ch salariale 

generate de 

angajatii noi 

1.640 0 1.640 

2. bonusuri 1.411 0 1.411 

- Cheltuieli aferente contactului de 

mandat şi a altor organe de conducere şi 

control, comisii şi comitete 

1.500 0 1.500 

- Cheltuieli cu contribuţiile datorate 

de angajator 
1.000 0 1.000 

D.   Alte cheltuieli de exploatare  3.600 +330 3.930 

CHELTUIELI FINANCIARE 215 0 215 

 

Sinteza modificărilor aduse bugetului regiei la partea de cheltuieli este prezentată 

mai jos: 

 

➢ Se majoreaza cu suma de 1.000 mii lei pozitia „Cheltuieli cu bunuri si 

servicii”; 

➢ Se majoreaza cu suma de 100 mii lei pozitia „Cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate” 

➢ Se majoreaza cu suma de 330 mii pozitia „Alte cheltuieli de exploatare”. In 

acesata categorie au fost luate in calcul sumele necesare constituirii fondului de risc pentru 

acoperirea riscurilor financiare ce decurge din garantarea parțiala de către Consiliul 

Județean Dolj a împrumutului în valoare de 73.558.790,75 lei, contractat de R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova precum si majorari ale cheltuielilor cu amortizare, 

provizioane si  penalitati. 

Suma ce urmeaza a fi alocata va fi utilizata pentru cheltuielile curente ale regiei, 

ocazionate de plata salariilor si achizitionarea de servicii si materiale necesare pentru ca 

aeroportul sa fie operational pe toata perioada de iarna. 

 

 R.A Aeroportul International Craiova a prevăzut pentru anul 2022 venituri totale în 

sumă de 24.016 mii lei, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de 

11.409 mii lei. Fundamentarea sumei de 11.409 mii lei a avut in vedere acoperirea  

cheltuielilor de natură neeconomică, in suma de 7.615 mii si a pierderilor înregistrate de 
regie  în perioada ianuarie 2022 - iunie 2022 ca urmare a pandemiei COVID-19, in suma 
de 3.794 mii lei. 



 
 

 

În anul 2022, finanțarea cheltuielilor curente ale R.A Aeroportul International 

Craiova vor fi asigurate din: 

✓ venituri proprii generate de activitatea economică; 

✓ subvenții de la Consiliul Județean Dolj, pentru activitatea neeconomică 

desfășurată pentru asigurarea responsabilităților statului în exercitarea 

atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică (activitate militară, 

control trafic aerian, poliție, servicii vamale, pompieri și alte activități 

necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție 

ilicită, precum și investițiile în infrastructura și echipamentele necesare pentru 

astfel de activități).  

✓ ajutor de stat acordat in vederea acoperirii pierderilor înregistrate de regie în 

perioada ianuarie 2022 - iunie 2022. 

 

 R.A. Aeroportul International Craiova desfășoară activități cu caracter 

neeconomic, după cum urmează: 

 

▪ asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și utilităților necesare autorităților publice 

care efectuează activități specifice de control, siguranță și securitate ale pasagerilor și 

bagajelor: Politia de Frontiera,Vama, SRI, PolitiaTransporturi Aeriene etc.; 

▪ operarerea zborurilor aeronavelor de stat, din structurile militare ale MAPN, MAI și 

SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât 

și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare; 

▪ asigurarea echipamentelor specifice (instalații și echipamente de iluminat și balizaj, 

echipamente de protectie ale personalului operativ) necesare deservirii la sol a aeronavelor 

de stat, structuri militare ale MAPN, MAI si SRI, pentru aeronavele care efectuează 

zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin 

acte normative in vigoare; 

▪ administrarea, întreținerea curentă și repararea suprafețelor de mișcare aeronave 

(pista de decolare/aterizare, căi de rulare, platforme), a terminalelor, turnului de control și 

echipamentelor aferente, precum și administrarea și întreținerea suprafețelor de teren din 

perimetrul aeroportuar, aflate în administrarea aeroportului; 

▪ protectia și paza infrastructurii aeroportuare, precum și bunurile din perimetrul 

aeroportului, incluzând asigurarea obligatorie de răspundere civilă aeroportuară față de 

terți; 

▪ furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor, a serviciilor de urgență, siguranță și 

securitate, precum și servicii medicale prin cabinetul propriu al aeroportului; 

▪ activitatea de căutare și salvare în perimetrul aeroportuar. 

Menționăm că, în conformitate cu prevederile pct. 36 din Orientările privind 

ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, R.A Aeroportul 



 
 

International Craiova organizează contabilitatea distinctă a cheltuielilor efectuate pentru 

activități neeconomice, urmând ca după încheierea exercițiului financiar să se realizeze 

regularizarea subvenției acordate de Consiliul Județean Dolj în raport cu cheltuielile 

efective ocazionate de activitățile neeconomice. 

 

Scăderea traficului aerian, cumulată cu un proces foarte lent de revenire la nivelul 

anului 2019, au avut un impact negativ semnificativ asupra veniturilor R.A. Aeroportul 

International Craiova, afectând menținerea regiei în stare operațională pe termen scurt în 

lipsa unor măsuri de ajutor de stat. 

În acest context, Asociația Aeroporturilor din România a înaintat Guvernului 

României solicitarea de acordare a unui sprijin financiar în cuantum de 21.374 mii lei, 

pentru aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic mai mare de 200.000 de 

pasageri și mai mic de 3 milioane de pasageri, respectiv Bacău, Craiova, Iași, Sibiu, 

Suceava, Timișoara și care în prezent se confruntă cu dificultăți cauzate de nivelul scăzut 

al traficului și implicit al veniturilor. Ajutorul de stat va acoperi deficitul de lichiditate 

pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022. 

 Ca urmare a solicitarii Asociației Aeroporturilor din România, la propunerea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, Guvernul a aprobat, înședința din data de 06.05.2022, 

Memorandumul cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care 

administrează aeroporturile care înanul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai 

mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea 

dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia 

COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 

Europene și a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a 

economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat de Comisia Europeană, 

care prevede un buget total de 21.374 mii lei, pentru operatorii economici care 

administrează aeroporturile mai sus menționate.  

Ulterior aprobarii de catre Guvernul Romaniei a Memorandumului, statul roman a 

notificat ComisiaEuropeana cu privire la intentia sa de acordare a ajutorului de stat, iar 

prin Decizia nr. C(2022) 3732 final din 02.06.2022, Comisia Europeana a aprobat 

schema care prevede un buget total de 21.374 mii lei, pentru sprijinirea operatorilor 

aeroportuari in contextul pandemiei COVID-19. 

Documentatia privind schema de ajutor de stat a fost inaintata spre analiza si a primit 

avizul Consiliului Concurentei. 

De asemenea, a fost emis Ordinul comun nr.1.054/1.207/2022 al Ministerului 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Ministerului Transporturilor si 

Infrastructurii “privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin 

financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au 

înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 

milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate 

de criza generată de pandemia COVID-19”. 

In vederea acoperirii deficitului de lichiditate, asa cum este acesta definit in cadrul 

schemei de ajutor de stat, R.A. Aeroportul International Craiova, in calitate de beneficiar, 



 
 

a solicitant acordarea sumei de 6.400 mii lei. Suma solicitata a fost fundamentata pe baza 

Contului de Profit si Pierdere pentru lunile ianuarie - aprilie 2022 si prin estimarea 

pierderilor prevazute pentru lunile mai - iunie 2022. 

In urma incheierii situatiilor financiare la data de 30.06.2022, a rezultat un 

deficit de lichiditate, asa cum este acesta definit in cadrul schemei de ajutor de stat, 

in suma de 3.794 mii lei. Prin urmare, regia solicita diminuarea cuantumului ajutorului 
de stat cu suma de 2.606 mii lei. 

 

Restrangerea activitatii aeroportului, determinata de pandemia  COVID-19, cumulată 

cu un proces foarte lent de revenirea activitatii la nivelul anului 2019, au avut un impact 

negativ semnificativ asupra veniturilor regiei. In acest context, R.A. Aeroportul 

Internaţional Craiova a diminuat  cheltuielile la nivelul minim de functionare, insa  

veniturile estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli. Prin urmare,  pentru anul 

2022, se  prevede un deficit bugetar de 4.929 mii lei. 

 

Cu deosebită considerație, 

 
 
 

Director General,       Director Economic,  

  Sorin Manda       ANDREEA SANDA 

 

 

 

 

 




