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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                          

 
HOTĂRÂRE 

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

Internațional Craiova pe anul 2022 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă extraordinară,  

având în vedere Referatul de aprobare nr. 6384/06.09.2022 al R. A. Aeroportul 

Internaţional Craiova, Raportul de specialitate nr. 22575/08.09.2022 al Direcţiei Economice, 

raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr. 22680/08.09.2022, 

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, a 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 Internațional Craiova pe anul 2022, la partea de venituri din activitatea  curenta 

suplimentându-se cu suma de 6.400 mii lei, suma actualizata fiind de 24.565 mii lei 

conform anexelor 1 și 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 

suplimentându-se cu suma de 1.919 mii lei, suma actualizata fiind de 27.515 mii lei 

conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2022, la partea de Venituri din fonduri europene 

eligibile diminuându-se cu suma de 62.929 mii lei, suma actualizata fiind de 121.023 mii 

lei, conform anexelor 1, 4, 4A și 4B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Internaţional Craiova pe anul 2022, la partea de Cheltuieli eligibile din fonduri europene 
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diminuându-se cu suma de 62.929 mii lei suma actualizată fiind de 121.023 mii lei, conform 

anexelor 1, 4, 4A și 4B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Internaţional Craiova pe anul 2022, la partea de Venituri pentru investitii diminuându-se cu 

suma de 23.269 mii lei, suma actualizata fiind de 52.726 mii lei, conform anexelor 1, 4, 4A 

și 4B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Internaţional Craiova pe anul 2022, la partea de Cheltuieli pentru investiții diminuându-se 

cu suma de 23.269 mii lei, suma actualizata fiind 52.726 mii lei, conform anexelor 1, 4, 4A 

și 4B 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 anexelor nr. 1, 2, 4, 4A și 4B ce fac parte din prezenta hotărâre, astfel: 

▪ Capitolul I „Venituri totale” se suplimenteaza  cu suma de 6.400 mii lei, 

▪ Capitolul II „Cheltuieli totale” se majoreaza  cu suma de 1.919 mii lei, 

▪ Capitolul VI „Venituri din fonduri europene eligibile” se diminueaza  cu suma de 

62.929  mii lei, 

▪ Capitolul VII „Cheltuieli eligibile din fonduri europene” se diminueaza  cu suma de 

62.929  mii lei, 

▪ Capitolul VIII „Surse de finantare a investitiilor” se diminueaza  cu suma de 23.269  

mii lei, 

▪ Capitolul IX „Cheltuieli pentru investiţii” se diminueaza  cu suma de 23.269  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 

                                                          SECRETAR GENERAL 

                 AL JUDEŢULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE                                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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R.A. Aeroportul International Craiova 

Nr.   6384/06.09.2022 

 

            

           Aprobat,  

Presedinte 

  Dorin  Cosmin Vasile 

 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli  

al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2022 

 
 

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

sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene şi a 

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, în temeiul art. 173 

alin. (1) lit. f) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, si in temeiul Ordinului  comun al Ministerului 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Ministerului Transporturilor si 

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 Internaţional Craiova, regie subordonată Consiliului 

Judeţean Dolj, solicită aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2022. 

 

Veniturile acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2022 se compun 

din:  
mii lei 

Venituri BVC 2022 

Venituri proprii, din care: 

▪ pentru cheltuieli curente 

▪ pentru cheltuieli de capital 

12.063 

11.530 

533 

Transferuri primite de la Consiliul Judeţean Dolj, din care: 

▪ pentru cheltuieli curente 

▪ pentru cheltuieli de capital 

26.726 

13.015 

13.711 

Alte venituri (financiare) 20 
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Venituri FEDR, buget de stat pentru asigurarea finanţării obiectivelor 

▪  „Reabilitarea Infrastructurii de Mişcare”  

▪ „Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul 

International Craiova „ 

▪  " Extinderea si modernizarea Aeroportului International 

Craiova" 

▪ „Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International 

Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice” 

141.063 

Venituri din credit pentru asigurarea finanţării obiectiveului 

 " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova" 

18.442 

TOTAL 198.314 

 

Veniturile proprii sunt formate din taxe aeroportuare și venituri din alte 

activităţi (închirieri spaţii, prestări servicii către terţi, concesionări, venituri 

financiare). 

 

Cheltuielile pe care şi le propune R.A. Aeroportul Internaţional Craiova în anul 

2022 au următoarea structură: 
                                                                                 mii lei 

Cheltuieli BVC 2022 

Cheltuieli curente, din care: 27.515 

▪ Cheltuieli de personal 16.200 

▪ Cheltuieli cu bunuri şi servicii 6.000 

▪ Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 

asimilate 

1.500 

▪ Alte cheltuieli de exploatare 3.600 

▪ Cheltuieli financiare 215 

Cheltuieli de capital, din care: 173.749 

▪ - alocaţii de la bugetul propriu judeţean 13.711 

▪ - venituri proprii 533 

▪ - buget de stat 20.040 

▪ - FEDR 121023 

▪ - credit 18.442 

TOTAL 201.264 

 

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, în ședința din data de 06.05.2022, 
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Memorandumul cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat 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 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 Comisia Europeana 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 solicitat 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. 

Prin urmare, pentru cheltuielile curente, Regiei Aeroportul Internaţional 

Craiova i se alocă suma de 13.015 mii astfel: 
 

➢ Regiei Aeroportul Internaţional Craiova i se alocă de la bugetul judetului  

suma de 6.615 mii lei pentru finanţarea activităţilor de natură 

neeconomică (operaţiuni neeconomice, cheltuielile aferente zborurilor 

speciale, militare, umanitare, ambulanţă şi SMURD), înţelegând prin 

aceasta taxe de aeroport; cheltuielile legate de pompieri şi ambulanţă, 

înţelegând prin aceasta drepturile salariale, viramente şi consumabilele 

aferente; cheltuielile aferente SRI brigada anti-tero, poliţie de frontieră, 

vamă şi poliţia transporturi aeriene, înţelegând prin aceasta impozitele 

spaţiilor ocupate, utilităţi şi consumabile; şi cota parte (procentual din 

total zboruri – economice versus neeconomice) din cheltuielile de natură 

salarială ale personalului, viramente şi consumuri; costurile aferente 

cursurilor obligatorii pentru personalul operaţional; costurile aferente 

deplasărilor personalului; costurile aferente lichidelor şi substanţelor 

solide de degivrare pistă şi deszăpezire; costurile aferente chiriilor 

pentru terenul ocupat de sistemul de balizaj de apropiere; costurile 
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aferente reparaţiilor curente şi capitale pentru clădiri, alei pietonale, 

etc.). 

➢ 6.400 mii lei, pentru  acoperirea pierderilor înregistrate de regie  în 

perioada ianuarie 2022 – iunie 2022 ca urmare a pandemiei de COVID-

19. 

Fundamentarea sumei de 13.015 mii lei a avut in vedere acoperirea parțială  a 

cheltuielilor de natură neeconomică, in funcție și de disponibilitatile de alocare a 

resurselor de către ordonatorul principal de credite, precum si  acoperirea deficitului 

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

Suma solicitata ca ajutor de stat, 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. 

 

Restrangerea activitatii aeroportului, determinate de pandemia  COVID-

19, cumulată cu un proces foarte lent de revenire a 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 

2.950 mii lei. 

 

Regiei Aeroportul Internaţional Craiova i se alocă de la bugetul judetului  suma 

de 13.711 mii lei pentru cheltuieli de capital in anul 2022. Detalierea cheltuielilor  

de capital este  prezentata in anexa nr.4 si anexa nr. 4A, iar  fundamentarea acestora  

se regaseste in anexa 4B. 

Repartizarea sumei de 13.711 mii lei pe obiective de investiții are în vedere, în 

primul rând, asigurarea derulării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă 

contractate de Regie, precum și finanțarea, pe cât posibil, a obiectivelor de investiții 

aflate în curs de realizare.  

Fundamentarea sumei de 13.711 mii lei a avut in vedere acoperirea parțială  a 

cheltuielilor de capital necesare, in funcție și de disponibilitatile de alocare a 

resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite. 

Fata de cele prezentate, se propune aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri 

si Cheltuieli pentru anul 2022 al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova. 

 

 

 

 

 

 Director General                          Director Economic,         

MANDA SORIN                   Ec.ANDREEA SANDA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                          

DIRECŢIA ECONOMICĂ                          

SERVICIUL BUGET-VENITURI           

Nr. 22575/08.09.2022           

   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 unităţile 

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

o participaţie 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 si 

Administrației si Ministerului Transporturilor si 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 Internaţional Craiova, regie subordonată Consiliului Judeţean Dolj, 

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

- Veniturile acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2022 se 

compun din:  
mii lei 

Venituri Buget 

final 2022 

Venituri proprii, din care: 

▪ pentru cheltuieli curente 

▪ pentru cheltuieli de capital 

12.063 

11.530 

533 

Transferuri primite de la Consiliul Judeţean Dolj, din care: 

▪ pentru cheltuieli curente 

▪ pentru cheltuieli de capital 

26.726 

13.015 

13.711 

Alte venituri (financiare) 20 
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Venituri FEDR, buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivelor 

▪ „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”  

▪ „Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International 

Craiova „ 

▪  "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova" 

▪ „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului International 

Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” 

141.063 

Venituri din credit pentru asigurarea finanțării obiectivului 

 " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova" 

18.442 

TOTAL 198.314 

Veniturile proprii sunt formate din taxe aeroportuare și venituri din alte 

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

financiare). 

 

- Cheltuielile pe care şi le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în 

anul 2022 au următoarea structură: 
                                                                                 mii lei 

Cheltuieli Buget final 

2022 

Cheltuieli curente, din care: 27.515 

▪ Cheltuieli de personal 16.200 

▪ Cheltuieli cu bunuri şi servicii 6.000 

▪ Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 1.500 

▪ Alte cheltuieli de exploatare 3.600 

▪ Cheltuieli financiare 215 

Cheltuieli de capital, din care: 173.749 

▪ alocații de la bugetul propriu județean 13.711 

▪ venituri proprii 533 

▪ buget de stat 20.040 

▪ FEDR 121.023 

▪ credit 18.442 

TOTAL 201.264 

 

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 solicitării Asociației Aeroporturilor din România, la propunerea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a Ministerului Lucrărilor Publice, 
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Dezvoltării și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința din data de 06.05.2022, 

Memorandumul cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat 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 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 României a Memorandumului, statul roman 

a notificat Comisia Europeana cu privire la intenția 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. 

Documentația privind schema de ajutor de stat a fost înaintată spre analiză si a 

primit avizul Consiliului Concurentei. 

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

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului 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 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 solicitat 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. 

Prin urmare, pentru cheltuielile curente, Regiei Autonome Aeroportul 

Internaţional Craiova i se alocă suma de 13.015 mii, astfel: 

➢ 6.615 mii lei de la bugetul județului Dolj pentru finanțarea activităților de 

natură neeconomică (operațiuni neeconomice, cheltuielile aferente 

zborurilor speciale, militare, umanitare, ambulanță şi SMURD), înțelegând 

prin aceasta taxe de aeroport; cheltuielile legate de pompieri şi ambulanță, 

înțelegând prin aceasta drepturile salariale, viramente şi consumabilele 

aferente; cheltuielile aferente SRI brigada anti-tero, poliţie de frontieră, 

vamă şi poliţia transporturi aeriene, înțelegând prin aceasta impozitele 

spațiilor ocupate, utilităţi şi consumabile; şi cota parte (procentual din total 

zboruri – economice versus neeconomice) din cheltuielile de natură salarială 

ale personalului, viramente şi consumuri; costurile aferente cursurilor 

obligatorii pentru personalul operaţional; costurile aferente deplasărilor 

personalului; costurile aferente lichidelor şi substanţelor solide de degivrare 

pistă şi deszăpezire; costurile aferente chiriilor pentru terenul ocupat de 



4 

 

sistemul de balizaj de apropiere; costurile aferente reparațiilor curente şi 

capitale pentru clădiri, alei pietonale, etc.). 

➢ 6.400 mii lei, sumă ce urmează a fi primită de la bugetul de stat pentru 

acoperirea pierderilor înregistrate de regie  în perioada ianuarie 2022 – iunie 

2022 ca urmare a pandemiei de COVID-19. 

Fundamentarea sumei de 13.015 mii lei a avut in vedere acoperirea parțială  a 

cheltuielilor de natură neeconomică, in funcție și de disponibilitățile de alocare a 

resurselor de către ordonatorul principal de credite, precum si  acoperirea deficitului 

de lichiditate, așa cum este acesta definit in cadrul schemei de ajutor de stat. 

Suma solicitata ca ajutor de stat, 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 prevăzute pentru lunile mai-iunie 2022. 

Restrângerea activității aeroportului, determinate de pandemia  COVID-19, 

cumulată cu un proces foarte lent de revenire a activității la nivelul anului 2019, au 

avut un impact negativ semnificativ asupra veniturilor regiei. In acest context R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova a diminuat  cheltuielile la nivelul minim de 

funcționare, însă  veniturile estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli. Prin 

urmare,  pentru anul 2022, se  prevede un deficit bugetar de 2.950 mii lei. 

Regiei Aeroportul International Craiova i se alocă de la bugetul județului Dolj 

suma de 13.711 mii lei pentru cheltuieli de capital in anul 2022. Detalierea 

cheltuielilor de capital este prezentata in anexa nr.4 și anexa nr. 4A, iar 

fundamentarea acestora  se regăsește in anexa 4B. 

Repartizarea sumei de 13.711 mii lei pe obiective de investiții are în vedere, în 

primul rând, asigurarea derulării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă 

contractate de Regie, precum și finanțarea, pe cât posibil, a obiectivelor de investiții 

aflate în curs de realizare.  

Fundamentarea sumei de 13.711 mii lei a avut in vedere acoperirea parțială  a 

cheltuielilor de capital necesare, in funcție și de disponibilitățile de alocare a 

resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite. 

Fata de cele prezentate, se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri 

si Cheltuieli pentru anul 2022 al R.A. Aeroportul Internațional Craiova. 
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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 de sub autoritatea consiliilor 
județene a 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. 
 
 
            Întocmit 
                 Consilier juridic 
                              Purcărin Emil 
 



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 18.165 24.565 135,23% 19.426 20.923 79,08% 107,71%

1 2 18.115 24.545 135,50% 19.326 20.823 78,74% 107,75%

a) 3 6.615 13.015 196,75% 6.186 6.062 47,53% 98,00%

b) 4

2 5 50 20 40,00% 100 100 500,00% 100,00%

II 6 25.596 27.515 107,50% 31.642 36.388 115,00% 115,00%

1 7 25.546 27.300 106,87% 31.395 36.104 115,00% 115,00%

A. 8 4.000 6.000 150,00% 6.900 7.935 115,00% 115,00%

B. 9 1.500 1.500 100,00% 1.725 1.984 115,00% 115,00%

C. 10 15.946 16.200 101,59% 18.630 21.425 115,00% 115,00%

C0 11 13.446 13.700 101,89% 15.755 18.118 115,00% 115,00%

C1 12 12.689 12.289 96,85% 14.132 16.252 115,00% 115,00%

ch salariale angajati 

noi
12.1 1.440 1.640 113,89% 0

C2 13 757 1.411 186,39% 1.623 1.866 115,02% 115,00%

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:

1 2

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

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE  ANUL 2022

mii lei

INDICATORI Nr. rd.



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

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

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

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

INDICATORI Nr. rd.

C3 14 0

15 0

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

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

D. 18 4.100 3.600 87,80% 4.140 4.761 115,00% 115,00%

2 19 50 215 430,00% 247 284 114,88% 115,00%

III 20 -7.431 -2.950 39,70% -12.216 -15.465 414,10% 126,60%

IV 1 21 0 0 0 0

2 22 0 0 0 0

3 23 0 0 0 0

4 24 0 0 0 0

5 25 0 0 0 0

V 26 -7.431 -2.950 39,70% -12.216 -15.465 414,10% 126,60%

1 27

2 28

3 29

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 

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



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

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

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

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

INDICATORI Nr. rd.

4 30

5 31

6 32 -7.431 -2.950 39,70% -12.216 -15.465 414,10% 126,60%

7 33 0 0 0 0

8 34 0 0 0 0

a) 35

b) 36 0 0 0 0

c) 37

9 38 0 0 0 0

VI 39 183.952 121.023 65,79% 306.996 0 253,67% 0,00%

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

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



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

0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 101 2

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

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

INDICATORI Nr. rd.

VII 40 183.952 121.023 65,79% 306.996 0 253,67% 0,00%

a) 41 181.955 112.428 61,79% 303.808 0 270,22% 0,00%

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

a2 41.2 53.533 53.533 100,00% 31 0,06% 0,00%

a3 41.3 125.801 56.250 44,71% 268.494 477,32% 0,00%

a4 41.4 24 35.283

b) 42 727 727 94,09% 1.139 156,67% 0,00%

b1) 42.1 43 43 0

b2) 42.2 684 684 821

b3) 41.4 0 318

c) 43 1.253 7.837 625,46% 2.045 26,09% 0,00%

c1) 43.1 253 253 31

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

cheltuieli cu salariile

Securizare completa (outdoor / indoor) 

Aeroportul International Craiova FEDR 

Reabilitare infrastructura de miscare FEDR 

Securizare completa (outdoor / indoor) 

Aeroportul International Craiova FEDR 

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 9 101 2

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

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

INDICATORI Nr. rd.

c2) 43.2 1.000 7.490 2.014

c3) 41.4 94 0

d) 44 17 31 182,35% 4 12,90% 0,00%

d1) 44.1 7 7 0

d2) 44.2 10 10 4

d3) 41.4 14 0

e) 45

VIII 46 75.995 52.726 69,38% 215.481 0 408,68% 0,00%

46.1 403 533 132,26% 0,00%

46.2 28.135 20.040 71,23% 114.844 573,07% 0,00%

46.3 33.278 18.442 55,42% 70.202 380,66% 0,00%

1 47 14.179 13.711 96,70% 30.435 221,98% 0,00%

48 12.547 13.172 1    0,00%

IX 49 75.995 52.726 69,38% 215.481 0 408,68% 0,00%

X

1 50 125 145 116,00% 167 192 115,17% 115,00%

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

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariaţi total

Buget de stat

Credit

Alocaţii de la buget

alocaţii bugetare aferente plăţii

angajamentelor din anii anteriori

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

DATE DE FUNDAMENTARE

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

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

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 9 101 2

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

Aprobat an 

curent (N)

Propuneri 

rectificare 

an curent 

(N)

%

Prevederi %

INDICATORI Nr. rd.

3 52

4 53

5 54 165 223 135,15% 152 143 68,16% 94,08%

6 55

7 56

8 57 1.409 1.120 79,49% 1.629 1.739 145,45% 106,75%

9 58

10 59

CONDUCATORUL UNITATII 
CONDUCATORUL 

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

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

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 **)

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



 

 
 

Nr. 6382/06.09.2022 

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. 6385/06.09.2022 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 majoreaza pozitia ”Venituri totale” cu suma de 6.400 mii 

lei, astfel:  

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

vederea acoperirii parțiale  a cheltuielilor de natură ne-economică si a pierderilor 

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

cu suma de 6.400 mii lei, conform schemei de ajutor de stat; 

➢ se majoreaza veniturile proprii ale regiei cu suma de 330 mii lei; 

➢ se diminueaza veniturile din amortizare cu suma de 300 mii lei; 

➢      se diminueaza veniturile financiare cu suma de 30 mii lei. 

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

jos: 

 

INDICATORI 
BVC/2022 

APROBAT 

INFLUENTE 

+/- 

BVC/2022 

PROPUS 

pt.RECTIFICARE 

Venituri totale 18.165 +6.400 24.565 

Venituri totale din 

exploatare, din care: 
18.115 +6.430 24.545 

- Subventii 

CJD 
6.615 +6.400 13.015 

- Venituri 

proprii 
8.000 +330 8.330 

- Venituri din 

amortizare 
3.500 -300 3.200 

Venituri financiare 50 -30 20 



 
 

2. La partea de cheltuieli, se majoreaza „Cheltuielile totale” cu suma de  1.919 mii lei, 

astfel: 

➢ Se majoreaza cu suma de 2.000 mii lei pozitia „Cheltuieli cu bunuri si servicii”; 

➢ Se majoreaza cu suma de 254 mii lei pozitia „Cheltuieli cu personalul”;. 

Majorarea acestor cheltuieli a fost determinata de ocuparea unor posturi vacante 

➢ Se diminueaza cu suma de 400 mii lei pozitia „Cheltuieli cu salariile” 

➢ Se majoreaza cu suma de 200 mii lei pozitia „Cheltuieli cu salariile” generate 

de ocuparea unor posturi vacante; 

➢ Se majoreaza cu suma de 654 mii lei pozitia „Cheltuieli cu bonusuri” 

➢ Urmare a diminuarii cheltuielilor cu amortizarea se diminueaza cu suma de 500 

mii lei pozitia „ Alte cheltuieli de exploatare”; 

➢ Pentru realizarea  obiectivului de investitiei “Extinderea si modernizarea 

Aeroportului International Craiova” regia estimeaza, pana la sfarsitul anului 2022, trageri 

din creditul contractat de la BCR in suma de 1.757 mii lei, pentru care se datoreaza plata  

dobanzii in cuantum de 36 mii lei. 

In vederea 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, regia va plati 

pana la sfarsitul anului 129 mii lei cu acest titlu. 

Avand in vedere cele mai sus mentionate,  se majoreaza cu  suma de 165 mii lei pozitia 

„Cheltuieli financiare” 

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

jos: 

 

INDICATORI 
BVC/2022 

APROBAT 

INFLUEN

TE +/- 

BVC/2022 

PROPUS 

pt.RECTIFIC

ARE 

Cheltuieli totale 25.596 +1.919 27.515 

Cheltuieli de exploatare din care 25.546 +1.754 27.300 

A.   Cheltuieli cu bunuri si servicii 4.000 +2.000 6.000 

B.  Cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate 
1.500 0 1.500 

C.   Cheltuieli cu personalul 15.946 +254 16.200 

- Cheltuieli de natura salariala: 13.446 +254 13.700 

1. ch. cu salariile din care: 12.689 -400 12.289 

 

- ch salariale 

generate de 

angajatii noi 

1.440 +200 1.640 



 
 

2. bonusuri 757 +654 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  4.100 -500 3.600 

CHELTUIELI FINANCIARE 50 +165 215 

 

Suma alocata va fi utilizata pentru cheltuielile curente ale regiei, ocazionate de plata 

salariilor si achizitionarea de servicii si materiale necesare 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 24.565 mii lei, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de 

13.015 mii lei. Fundamentarea sumei de 13.015 mii lei a avut in vedere acoperirea parțială  

a cheltuielilor de natură ne-economică, in funcție și de disponibilitatile de alocare a 

resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite, in suma de 6.615 mii, si a 
pierderilor estimate a se  înregistra de regie  în perioada ianuarie 2022 - iunie 2022 ca 
urmare a pandemiei COVID-19, in suma de 6.400 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 ne-economică 

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 ne-

economic 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, Politia Transporturi 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 ne-economice, urmând ca după încheierea exercițiului financiar să se realizeze 

regularizarea subvenției acordate de Consiliul Județean Dolj în raport cu cheltuielile efective 

ocazionate de activitățile ne-economice. 

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, în ședința din data de 06.05.2022, 

Memorandumul cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat 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 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 Comisia Europeana 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 

solicitat 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. 

 

Restrangerea activitatii aeroportului, determinate de pandemia  COVID-19, 

cumulată cu un proces foarte lent de revenire a 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 2.950 mii lei. 

 

Cu deosebită considerație, 

 
 
 

Director General,              Director Economic,  

          Sorin Manda                                               ANDREEA SANDA 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3

- mii lei -

Aprobat Realizat Aprobat Realizat

0 1 2 3 4 5 6 7

I.
Venituri totale (rd. 1 +

rd. 2) *), din care:
8900 9525 107,00% 9545 9858 103,00%

1. Venituri din exploatare*) 8800 9430 107,00% 9500 9815 103,00%

2. Venituri financiare 100 95 95,00% 45 43 96,00%

SANDA ANDREEA

 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic :R.A.AEROPORTUL CRAIOVA

Sediul/Adresa: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI NR.325

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt. INDICATORI
Prevederi an N-2

% 4=3/2
Prevederi an precedent (N-1)

% 7=6/5

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul 

de stat.

Conducătorul unităţii,

MANDA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



R.A. AEROPORTUL  INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

mii lei

Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.

Alte 

surse
Credit

Exceden

t CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Excedent 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

1
Reabilitare infrastructura de miscare 2%

cofinantare CJD
45 45 0 0 0 0 45 45 0 0 0

2
Reabilitare infrastructura de miscare

FEDR + BUG STAT
3.022 0 0 3.022 0 0 3.022 0 0 3.022 0

3 RIM - cheltuieli neeligibile 210 0 210 0 0 0 210 0 210 0 0

4

Reabilitare infrastructura de miscare 

cheltuieli salarii UIP si servicii 

supraveghere
53 0 53 0 0 0 53 0 53 0 0

5

Securizare completa (outdoor/indoor)

Aeroportul International Craiova 2%

cofinantare CJD

1.267 1.267 0 0 0 0 1.267 1.267 0 0 0

6

Securizare completa (outdoor/indoor)

Aeroportul International Craiova FEDR +

BUG STAT

62.070 0 0 62.070 0 0 62.070 0 0 62.070 0

7

Securizare completa (outdoor/indoor)

Aeroportul International Craiova -

cheltuieli neeligibile TVA

3.856 3.856 0 0 0 0 3.856 3.856 0 0 0

Surse finantare

ANEXA 4

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2022

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

TOTAL 

BVC 

2022

Surse finantare

Infl.               

+/-

Influente          +/-

TOTAL 

BVC 

2022

INVESTITII IN CURS

Page 1



Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.

Alte 

surse
Credit

Exceden

t CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Excedent 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Surse finantare

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

TOTAL 

BVC 

2022

Surse finantare

Infl.               

+/-

Influente          +/-

TOTAL 

BVC 

2022

INVESTITII IN CURS
8

Securizare completa (outdoor/indoor) 

Aeroportul International Craiova -

cheltuieli salarii UIP 
50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0

9

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova contributie CJD 2% 2.106 2.106 0 0 0 0 2.106 2.106 0 0 0

10

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova contributie 

FEDR+BS
146.206 0 0 146.206 0 -136.406 -136.406 9.800 0 0 9.800 0

11

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova TVA 3.048 3.048 0 0 0 872 -648 1.520 3.920 2.400 0 1.520 0

12

Extinderea si modernizarea Aeroportului 

International Craiova CONTRIBUTIE 

PROPRIE 25%
31.678 0 0 0 31.678 -29.921 -29.921 1.757 0 0 0 1.757

13

Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova- 

contribuție proprie cheltuieli 

neeligibile   

1.428 0 0 1.428 0 1.428 0 0 0 1.428

14 Extinderea și modernizarea Aeroportului 

internațional Craiova - Cheltuieli salariale UIP
961 789 172 0 961 0 0 789 172

15

Consultanta financiara pentru obtinerea 

creditului in vederea finantarii 

obiectivului " Extinderea si modernizarea 

Aeroportului International Craiova"
155 155 0 0 0 0 155 155 0 0 0

16

Documentatie suport pentru finantarea

investitiei "Extinderea si modernizarea

Aeroportului International Craiova"

10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0
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Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.

Alte 

surse
Credit

Exceden

t CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Excedent 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Surse finantare

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

TOTAL 

BVC 

2022

Surse finantare

Infl.               

+/-

Influente          +/-

TOTAL 

BVC 

2022

INVESTITII IN CURS

17

Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova- 

rezerva de implementare cf hg 

64/2022   

0 0 0 0 0 80.085 1.300 63.700 15.085 80.085 1.300 0 63.700 15.085

18
Platformă betonată – lucrări de remediere

pentru asigurarea scurgerii apelor
510 510 0 0 0 0 510 510 0 0 0

19
Amplasarea luminii cu descarcare pe 

condensator pe firul director APH- 27
1.150 1.150 0 0 0 0 1.150 1.150 0 0 0

20

Branşarea AEROPORTUL

INTERNAȚIONAL CRAIOVA la

reţeaua de apă a municipiului Craiova

25 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0

21
Studiu teren si obstacolare cf. 

Regulament UE nr.73/2010
10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0

22 Soft Gestionare Operatiuni Sol 15 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0

23
Echipament de detectare a urmelor de

explozibili – ETD
360 360 0 0 0 -27 -27 333 333 0 0 0

258.235 12.547 323 212.087 33.278 -85.397 625 0 -71.186 -14.836 172.838 13.172 323 140.901 18.442

1

Spor putere R.A. AIC (Proiectare şi

execuţie instalaţie de utilizare,

dirigenţie de şantier, instalaţie de

racordare – proiectare şi execuţie)

1.100 1100 0 0 0 -1.050 -1.050 50 50 0 0 0

2

Studiu privind stabilirea numarului 

maxim de premise de operare pentru 

autovehicule taxi in vederea desfasurarii 

activitatii de transport de persoane in 

regim de taxi de la Aeroportul Craiova

80 80 0 0 0 80 0 80 0 0

TOTAL INVESTITII IN CURS

INVESTITII NOI
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Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.

Alte 

surse
Credit

Exceden

t CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Excedent 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Surse finantare

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

TOTAL 

BVC 

2022

Surse finantare

Infl.               

+/-

Influente          +/-

TOTAL 

BVC 

2022

INVESTITII IN CURS

3

Autospeciala pentru transportul si

imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu

dezabilitati / mobilitate redusa

(Ambulift)

10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0

4 Autoturism 4x4 131 131 0 0 0 0 131 131 0 0 0

5

Sistem informatic de management

vizual pentru manevrarea aeronavelor

la sol ( Sistem Follow Me) (2 bucati) 

81 81 0 0 0 0 81 81 0 0 0

6

Scaun de transfer al persoanelor cu

dezabilitati, pentru culoarul

aeronavelor

22 22 0 0 0 0 22 22 0 0 0

7
Servicii elaborare studiu Harta 

Zgomot  
78 78 0 0 0 0 78 78 0 0 0

8

Avize/autorizări /avizări/certificări 

Extinderea și Modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova

100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0

9 Alte proiecte 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0

10

"Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova prin

achizitionarea de echipamente specifice"

CONTRIBUTIE CJD 2%

100 100 0 0 0 -97 -97 3 3 0 0 0

11

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova prin

achizitionarea de echipamente specifice

FEDR+BUGET STAT

0 0 0 0 0 152 152 152 0 0 152 0
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Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.

Alte 

surse
Credit

Exceden

t CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Excedent 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Surse finantare

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

TOTAL 

BVC 

2022

Surse finantare

Infl.               

+/-

Influente          +/-

TOTAL 

BVC 

2022

INVESTITII IN CURS

12

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova prin

achizitionarea de echipamente specifice

CONTRIBUTIE PROPRIE 25%

0 0 0 0 0 27 27 27 27 0 0 0

13

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova prin

achizitionarea de echipamente specifice

TVA

0 0 0 0 37 27 10 37 27 0 10 0

14

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova prin

achizitionarea de echipamente specifice -

ELABORARE DOCUMENTATIE

CERERE DE FINANTARE

0 0 0 0 130 130 130 0 130 0 0

1.712 1.632 80 0 0 -801 -1.093 130 162 0 911 539 210 162 0

259.947 14.179 403 212.087 33.278 -86.198 -468 130 -71.024 -14.836 173.749 13.711 533 141.063 18.442

Director General, DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR ECONOMIC,

MANDA SORIN Ec. SANDA ANDREEA SANDA ANDREEA  SANDA ANDREEA

Ec. SANDA ANDREEA

TOTAL INVESTITII NOI

T O T A L 

Director Economic,
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lista investitii multianual (5)

R.A. AEROPORTUL  INTERNATIONAL CRAIOVA anexa 4A

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

MII LEI

Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Transfer 

investitii 

CJD

Venit pr. Alte surse Credit

1

Securizare completa

(outdoor/indoor) Aeroportul

International Craiova 2%

cofinantare CJD

r

e

a

l

i

z 

1.267 1.267 0 0 0 2 2 0 0 0 1.269

2

Securizare completa

(outdoor/indoor) Aeroportul

International Craiova FEDR +

BUG STAT

62.070 0 0 62.070 0 71 0 0 71 0 62.141

3

Securizare completa

(outdoor/indoor) Aeroportul

International Craiova - cheltuieli

neeligibile TVA

3.856 3.856 0 0 0 0 0 0 0 0 3.856

4

Securizare completa 

(outdoor/indoor) Aeroportul 

International Craiova -cheltuieli 

salarii UIP 

50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50

67.243 5.123 50 62.070 0 73 2 0 71 0 67.316

5

Extinderea si modernizarea 

Aeroportului International Craiova 

contributie CJD 2%
2.106 2.106 0 0 0 4.459 4.459 0 0 0 6.565

6

Extinderea si modernizarea 

Aeroportului International Craiova 

contributie FEDR+BS
9.800 0 0 9.800 0 311.885 0 0 311.885 0 321.685

7

Extinderea si modernizarea 

Aeroportului International Craiova 

TVA
3.920 2.400 0 1.520 0 71.774 11.793 0 59.981 0 75.694

8

Extinderea si modernizarea 

Aeroportului International Craiova 

CONTRIBUTIE PROPRIE 25% 1.757 0 0 0 1.757 68.096 0 0 0 68.096 69.853

9

Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional 

Craiova- contribuție proprie 

cheltuieli neeligibile

1.428 0 0 0 1.428 1.900 0 0 0 1.900 3.328

10

Consultanta financiara pentru 

obtinerea creditului in vederea 

finantarii obiectivului " Extinderea 

si modernizarea Aeroportului 

International Craiova"

155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155

11

Extinderea și modernizarea 

Aeroportului internațional 

Craiova - Cheltuieli salariale 

UIP

961 0 0 789 172 1.188 35 0 947 206 2.149

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANII 2022-2023 RECTIFICAT

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

m

o

t

i

v 

m

TOTAL 

BVC 2022

Surse finantare

TOTAL 

BVC 2023

Surse finantare

TOTAL 

BVC 2022-

2023

 Total obiectiv investitie Securizare completa  

(outdoor/indoor) Aeroportul International 

Craiova -



lista investitii multianual (5)

Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Transfer 

investitii 

CJD

Venit pr. Alte surse Credit

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

m

o

t

i

v 

m

TOTAL 

BVC 2022

Surse finantare

TOTAL 

BVC 2023

Surse finantare

TOTAL 

BVC 2022-

2023

12

Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional 

Craiova- rezerva de 

implementare cf hg 64/2022   

80.085 1.300 0 63.700 15.085 0 0 0 0 0 80.085

100.212 5.961 0 75.809 18.442 459.302 16.287 0 372.813 70.202 559.514

13

"Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova

prin achizitionarea de echipamente

specifice" CONTRIBUTIE CJD

2%

3 3 0 0 0 837 837 0 0 0 840

14

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova

prin achizitionarea de echipamente

specifice FEDR+BUGET STAT

152 0 0 152 0 41.046 0 0 41.046 0 41.198

15

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova

prin achizitionarea de echipamente

specifice CONTRIBUTIE

PROPRIE 25%

27 27 0 0 0 7.164 7.164 0 0 0 7.191

16

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova

prin achizitionarea de echipamente

specifice  TVA

37 27 0 10 0 9.258 1.348 0 7.910 0 9.295

17

Cresterea gradului de siguranta a

Aeroportului International Craiova

prin achizitionarea de echipamente

specifice -ELABORARE

DOCUMENTATIE CERERE DE

FINANTARE

130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 130

349 57 130 162 0 58.305 9.349 0 48.956 0 58.654

18

Autospeciala pentru transportul

si imbarcarea/debarcarea

pasagerilor cu dezabilitati /

mobilitate redusa (Ambulift)

10 10 0 0 0 2.347 2.347 0 0 0 2.357

 Total obiectiv investitie Extinderea si 

modernizarea Aeroportului 

International Craiova -

TOTAL OBIECTIV "Cresterea 

gradului de siguranta a Aeroportului 

International Craiova prin 

achizitionarea de echipamente 

specifice"



lista investitii multianual (5)

Transfer 

investitii 

CJD

Venit 

pr.
Alte surse Credit

Transfer 

investitii 

CJD

Venit pr. Alte surse Credit

Nr. 

crt.
Denumire obiectiv

m

o

t

i

v 

m

TOTAL 

BVC 2022

Surse finantare

TOTAL 

BVC 2023

Surse finantare

TOTAL 

BVC 2022-

2023

19

Spor putere R.A. AIC

(Proiectare şi execuţie instalaţie 

de utilizare, dirigenţie de

şantier, instalaţie de racordare –

proiectare şi execuţie)

50 50 0 0 0 2.450 2.450 0 0 0 2.500

167.864 11.201 180 138.041 18.442 522.477 30.435 0 421.840 70.202 690.341

Director General,

MANDA SORIN

TOTAL INVESTITII  MULTIANUALE

Director Economic,

Ec. SANDA ANDREEA
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Nr.6383/06.09.2022                    ANEXA 4B 

 

Aprob, 

              Director General 

          Marian-Sorin MANDA 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

PRIVIND RECTIFICAREA LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 

2022 

 

INVESTITII IN CURS 

 
 

POZITIA 10-12 

OBIECTIVUL DE INVESTITII „EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI 

INTERNATIONAL CRAIOVA” 

 

A. Cererea de finanțare pentru proiectul “Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova” a fost depusă/încărcată în Mysmis în data de 10 septembrie 2021, dată la care a fost întocmit 

și un Grafic de prefinanțare / plată/ rambursare a cheltuielilor în care pentru anul 2022 erau prevăzute 

cereri de plată în valoare de 69.758.859,58 lei și cereri de rambursare în valoare de 72.772.288,66 lei, 

inclusiv stimulentele în valoare de 1.063.007,42 lei.  

Aceste sume au reprezentat niște estimări bazate pe calendarul achizițiilor inclus în cererea de 

finanțare. Un exemplu în acest sens este procedura de achiziție pentru proiectare și execuție, contract 

care de altfel va consuma marea majoritate a sumelor din bugetul proiectulu, care trebuia lansată în 

luna septembrie conform cererii de finanțare și data preconizată a semnării contractului era 16 

decembrie 2021 și de fapt ea a fost lansată în decembrie 2021 iar contractul a fost semnat în 27 aprilie 

2022.   

În aceste condiții, sumele estimate în cererea de finanțare, respectiv în graficul de rambursare aferent, 

pentru anul 2022, nu mai pot fi cheltuite.  

În data de 16.12.2021, înainte de semnarea contractului de finanțare și a contractului de proiectare și 

execuție, la solicitarea DGOIT, a fost transmisă o estimare lunară a contribuției UE reflectată în cereri 

de rambursare către DGOIT, fiind preluată estimarea din cererea de finanțare, respectiv 60.280.000 

lei.  

Din nou, la solicitarea DGOIT din 09.06.2022 , a fost transmisă de către AIC o estimare lunară a 

contribuției UE reflectată în cereri de rambursare, de data aceasta fiind transmisă suma de 8.000.000 

lei, deoarece la aceea dată s-a putut face o estimare mai realistă având în vedere că 

➢ Contractul de proiectare și execuție lucrări a fost semnat în 27.04.2022, 

➢ Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare a fost emis în data de 3 iunie 2022.  
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În anul 2022 vor putea fi realizate ca activități în proiect numai recepția proiectului tehnic, obținerea 

autorizației de construire și ridicarea organizării de șantier, ceea ce dorim a reprezenta și indicatorii 

de etapă pentru anul 2022 și a căror valoare cumulată reprezintă aprox. 8.000.000 lei 

Prin urmare intenționăm să solicităm încheierea unui act adițional la contractul de finanțare prin care 

să introducem indicatorii de etapă mai sus menționați și să modificăm în consecință graficul de 

rambursare. 

În conformitate cu Art. 5(3) din Instructiunea nr. 6/16.12.2021 care prevede: Graficul de rambursare 

din contractul de finanțare poate fi modificat în cazul în care prin legea bugetară anuală/legea de 

rectificare, sumele alocate pe proiect sunt diminuate,  vă rugăm să rectificați BVC pentru anul 2022, 

respectiv suma prevăzută pentru proiectul “Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova” pentru anul 2022, la poziția FEDR + Buget de stat, în sensul diminuării sumei prevăzute de 

146.206.000 lei până la suma de 9.800.000 lei ce reprezintă: 

-2.000.000 lei – sume rambursate pana in prezent 

-1.000.000 lei – ridicarea organizării de șantier 

- 6.800.000 lei – costuri aferente proiectări.  

Menționăm că diferența de 136.406.000 lei va fi prevăzută pentru anul 2023 astfel: 

 
2022 2023 Observatii 

FEDR SI 

BS aprobat 

FEDR SI 

BS 

rectificat 

Influente 

 

FEDR SI 

BS aprobat 

FEDR SI 

BS rectificat 

Influente 

 

 

146.206.000 9.800.000 -136.406.000 175.479.000 311.885.000 +136.406.000  

TOTAL INFLUENTE 2022-2023 0  

 

 

B. Ca urmare a incheierii Actului Aditional nr.1 la Contractul de finantare prin care TVA aferent 

cheltuielilor eligibile in suma de : 61.501.411 lei va fi suportat de catre MT-OIT, solicitam rectificarea 

BVC pentru anul 2022, in sensul diminuarii sumei prevazute a fi suportate de CJ Dolj, dupa cum 

urmeaza: 

 

 

1. Diminuarea prevederii TVA aferent cheltuielilor eligibile suportate de CJ Dolj: 

 

2022 2023 Observatii 

TVA 

aprobat 

Tva 

rectificat 

Influente 

 

TVA 

aprobat 

TVA  

rectificat 

Influente 

 

 

3.048.000 2.400.000 - 648.000 72.646.000 11.792.589 -60.853.411 In anul 2022 

a fost luat in 

calcul TVA 

rambursat de 

400.000 si o 

estimare de 

2.000.000 

TVA 

neeligibil 

TOTAL TVA DIMINUAT CONFORM ACT ADITIONAL NR. 1  -61.501.411  
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2. Introducerea Prevederii TVA aferent cheltuielilor eligibile rambursate de la O.I.T. : 

 

2022 2023 Observatii 

TVA 

aprobat 

Tva 

rectificat 

Influente 

 

TVA 

aprobat 

TVA  

rectificat 

Influente 

 

Total 

influente 

0 1.520.000 +1.520.000 0 59.981.411 +59.981.411 +61.501.411 

 

C. Pentru anul 2022 se estimeaza a se realiza / deconta 2 obiective in cadrul Proiectului: proiectul tehnic 

si ridicarea organizarii de santier. 

 

Sumele necesare cheltuielilor neeligibile ce vor fi suportate prin trageri din creditul contractat la BCR 

se compun din: 

1. Proiect tehnic : 1.507 mii lei; 

2. Ridicare organizare de santier: 1.000 mii lei x 25 % = 250 mii lei. 

                       Total 2022:   1.757 mii lei. 

   
            2022                                         mii 

lei 

2023                            mii lei Observatii 

CREDIT 

aprobat 

CREDIT 

rectificat 

Influente 

 

CREDIT 

aprobat 

CREDIT 

rectificat 

Influente 

 

 

31.678 1.757 -29.921 38.020 68.096 +30.076  

 

 

 

POZITIA 17 

„EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA- 

REZERVA DE IMPLEMENTARE CONFORM  H.G. 64/2022 „ 

 

 

Avand in vedere prevederile OUG 64 / 2022 privind constiuirea unei rezerve de implementare, 

solicitam rectificarea BVC pentru anul 2022, in sensul prevederii sumei de 80.084.491 lei, dupa cum 

urmeaza: 

 
 2022 

                                        Din care: 

 

Valoare 

contract lucrari 

23%  rezerva 

de 

implementare 

85% 

FEDR 

13% BS 2% CJD 25% 

NEELIGIBIL 

CREDIT 

348.193.438,35 80.084.491 55.250.000 8.450.000 1.300.000 15.084.491 

 

 

POZITIA  23 

“ECHIPAMENT DE DETECTARE A URMELOR DE EXPLOZIBILI – ETD” 

 
 

Conform achiziţiei realizate, preţul final de contract este mai mic decat valoarea estimatea 

initial astfel ca,  se diminuează valoarea investiţiei cu 27 mii lei. 

 

           Valoarea investiţiei devine  333 mii lei 
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INVESTITII NOI 

 
 

POZITIA 1 

„SPOR PUTERE R.A. AIC (PROIECTARE ŞI EXECUŢIE INSTALAŢIE DE UTILIZARE,  

DIRIGENŢIE DE ŞANTIER, INSTALAŢIE DE RACORDARE – PROIECTARE ŞI 

EXECUŢIE)” 

 

În prezent, Aeroportul Internațional Craiova este alimentat cu energie electrică,  din Sistemul 

Energetic Național (SEN) prin intermediul a 3 posturi de transformare, 2 care deservesc zona 

terminalelor și unul aferent instalației de balizaj. Toate sunt alimentate radial din racorduri aeriene, 

ce prezintă riscuri mari privind siguranța în funcţionare , mai ales în anotimpurile toamna, iarna. 

În zona Aeroportului, Societatea Distribuție Energie Electrică Oltenia a finalizat și pus în 

funcțiune o Stație Electrică 110/20 KV ( ZIEC) cu dublu sistem de bare care permite  o siguranță 

sporită în exploatare și timpi mici de restabilire a alimentării cu energie în caz de avarie. 

Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La  Aeroportul 

Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat la  Sistemul 

Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 001200065094/06.12.2021 al  S.C. 

Distribuţie Energie Oltenia în baza Studiului de Soluţii nr. 3154/2021 elaborat de S.C. Engineering 

Guid, este nevoie de proiectarea şi execuţia instalaţiei de utilizare. 

 În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru 

supervizarea lucrărilor Spor putere R.A. AIC instalaţie de utilizare şi instalaţie de racordare , este 

necesar achiziţionarea serviciului de Dirigenţie de şantier. 

 Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La  

Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat 

la  Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 

001200065094/06.12.2021 al  S.C. Distribuţie Energie Oltenia în baza Studiului de Soluţii nr. 

3154/2021 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de proiectarea şi execuţia instalaţiei 

de racordare. 

Investiţia Spor putere R.A. AIC (Proiectare şi execuţie instalaţie de utilizare,  dirigenţie 

de şantier, instalaţie de racordare – proiectare şi execuţie) nu se va finaliza anul acesta, întrucât 

procedura de achiziţie este în desfăşurare şi termenul de realizare este de minim 5 luni. 

Din valoarea acestei investiţii de 2500 mii lei, pentru  anul 2022 este necesară suma de 50 mii lei, 

diferenţa de 1050 mii lei se transfera pentru anul 2023. 

 

 Valoarea acestei investitii este de 2.500 mii lei, din care 50 mii lei pentru anul 

2022 şi  2.450 mii lei pentru anul 2023. 

 

 

POZITIA 10-14 

OBIECTIVUL DE INVESTITII ,,CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ A 

AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA PRIN ACHIZIŢIONAREA DE 

ECHIPAMENTE SPECIFICE” 

 

 
R.A. Aeroportul Internațional Craiova a depus în vederea finanțării proiectul ,,Creșterea 

gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achizitionarea de echipamente 

specifice”– Cod SMIS 155896, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 

Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, 

inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile 

interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și 
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infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, 

Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.  

Proiectul, vizează în principal achiziționarea următoarelor echipamente:  

• Autospecială stingere incendii pe șasiu special prevazută cu braț de străpungere – 1 bucată;  

• Autospecială pentru stingerea incendiilor de tipul celor utilizate pe aeroporturi – 1 bucată;  

• Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de frânare pe suprafețe 

aeroportuare – 1 bucată;  

• Echipament multifuncțional cu atașamente (Rubber Removal) pentru întretinerea suprafețelor de 

miscare – 1 bucată;  

• Autospecială pentru curatat pistă cu plug, perie rotativa și turbosuflantă – 3 bucati;  

• Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme de aviație – 1 bucată;  

• Utilaj multifuncțional cu perie, freză de zăpadă, lamă împins zăpada și cositoare – 3 bucăți;  

• Autodegivror pentru pistă, căi de rulare și platformă de aviație – 1 bucată;  

• Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întretinerea suprafețelor înierbate – 1 bucată;  

• Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme de aviație (capacitate mare) – 1 bucată.  

Prin proiectul de investiţii R.A. Aeroportul Internațional Craiova îşi propune creşterea 

siguranţei operaţiunilor aeronautice care se desfășoară pe aeroport, susținerea creșterii traficului 

aerian prin oferirea de servicii diversificate, îmbunătățirea condițiilor de operare a aeronavelor și 

garantarea siguranței în condiții meteorologice nefavorabile.  

Valoarea proiectului propus spre finanțare este de 58.654 mii lei inclusiv TVA si are 

următoarea structură:  

➢ Valoarea totală eligibilă a proiectului de 42.039.345,53 lei, se compune din:  

• 35.733.443,70 lei, ce 

reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată prin  

FEDR;  

• 5.465.114,92 lei, ce 

reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată prin  

bugetul de stat;  

• 840.786,91 lei, ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ce va fi suportată de Consiliul  

Judeţean Dolj; 

➢ 7.190.225,88 lei, cereprezintă valoarea nefinanțabilă rezultată în urma aplicării pro-ratei în 

cuantum de 25% la cheltuielile economice.  

➢ Valoarea totală neeligibilă în cuantum 9.424.842,04 lei, se compune din:  

• 129.700,00 lei, ce reprezintă achiziţia elaborării documentaţiei pentru depunerea cererii de finanţare, 

ce vor fi suportate de Aeroportul Internațional Craiova;  

• 9.295.142,04 lei, ce reprezintă TVA aferent tuturor tipurilor de cheltuieli, pe întreaga perioadă 

de implementare a proiectului. Din valoarea totala TVA, suma de 7.916.495,73 este aferenta 

cheltuielilor eligibile si se va recupera de la OIT. Restul de 1.378.646,31, reprezentand TVA aferent 

cheltuielilor neeligibile, se va solicita a fi suportat din bugetul judetului Dolj. 

Avand in vedere cele mentionate anterior  alocarea sumelor  aferente finanțării obiectivului de 

investitii  ,,Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin 

achiziţionarea de echipamente specifice”" pentru anul 2022 sunt: 

• Suma de 3 mii  lei pentru anul 2022  suma ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 

respectiv contributia beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova, va fi asigurată prin bugetul  Judetului 

Dolj, 

• Suma de 152 mii lei pentru anul  2022, sumă ce reprezintă valoarea veniturilor din  FEDER+BS 

• Suma de 27 mii lei pentru anul 2022, sumă ce reprezintă valoarea nefinanțabilă rezultată în urma 

aplicării pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice Aceasta valoare a fost solicitata, 

prin referatul de aprobare nr. 6308/02.09.2022, a fi asigurată prin bugetul  Judetului Dolj. 
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• Suma de 37 mii lei  pentru anul  2022, sumă ce reprezintă valoarea TVA. Din valoarea totala TVA, 

suma de 10 mii este aferenta cheltuielilor eligibile si se va recupera de la OIT. Restul de 27 mii, 

reprezentand TVA aferent cheltuielilor neeligibile, se va solicita a fi suportat din bugetul judetului 

Dolj. 

• Suma de 130 mii lei pentru pentru anul 2022, sumă ce reprezintă elaborare documentatie cerere de 

finantare 

Pentru perioada 2022-2023 alocarea sumelor  aferente obiectivului de investitii  ,,Creșterea 

gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziţionarea de echipamente 

specifice” se va face astfel: 

 

 2022 

mii lei 

2023 

mii lei 

2% - Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul  Judetului Dolj 3 837 

Venituri din FEDR+BS din care: 152 41.046 

• FEDR 132 35.601 

• Bugetul de Stat 20 5.445 

25% din cheltuielile economice (asigurată prin bugetul  Judetului Dolj) 27 7.164 

TVA din care: 37 9.258 

• TVA cheltuieli eligibile – Asigurata de la OIT 10 7.910 

• TVA cheltuieli neeligibile – Asigurata de la bugetul  Judetului Dolj 27 1.348 

Elaborare documentatie cerere de finantare 130 0 

Total obiectiv 349 58.305 

 

 

Veniturile provenite de la FEDR sub forma de ajutor financiar nerambursabil se impart astfel: 

 2022 

mii lei 

2023 

mii lei 

Total venituri din FEDR:  132  35.601 

• Bunuri  24  35.283 

• Informare si publicitate  14  0 

• Servicii  94  0 

• Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect  0  318 

 

Director Tehnic,      

Adrian PREDESCU  

          

Director Dezvoltare,         

Liviu CONSTANTIN 

           

Director Operational, 

    Alexandru RADU 

 




