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Denumirea obiectivului de concesionat.  

Terenul analizat in prezentul studiu de oportunitate poarta denumirea de Imobilul 349 Craiova, aflat in domeniul 

public al Judetului Dolj, in suprafata totala de 235,62ha.  

 

 

Amplasamentul: Imobilul 349 Craiova, este constituit din 17 amplasamente, situate la urmatoarele adrese: 

- Craiova, Cl Bucuresti, nr. 325 A (amplasamentul 1-6) 

- Pielesti, T42, P312 (amplasamentuL 7) 

- Pielesti, CFR, 315 (amplasamentuL 8) 

- Ghercesti,str. Aviatorilor,nr. 7 (amplasamentuL 9) 

- Pielesti, T39, P301/2 (amplasamentuL 10) 

- Carcea, cart. blocuri aviatori- in fata blocurilor (amplasamentuL 11) 

- Carcea, cart. blocuri aviatori- in spatele blocurilor (amplasamentuL 12) 

- Craiova, str. Pescarus, nr. 3B, - Hanul Doctorului (amplasamentuL 13) 

- Craiova, str. Buzaului, nr.14,- Cimitir Nisipului (amplasamentuL 14) 

- Carcea, in spatele cimitirului de la aeroport 

- Robanesti, T45, P399/4 

- Carcea- scoala meteo 

 

Titularul proprietatii 

Terenul este proprietatea Judetului Dolj, ca urmare a preluarii acestuia de la Ministerul Apararii Nationale in 

11.04.2011 in baza procesului verbal de predare-primire nr 4956/18.04.2011 si a Protocolului 4957/18.04.2011. 

 

Elaboratorul studiului 

Elaboratorul studiului este compania de consultanta RealTime Pareto SRL.  

Pentru evaluari s-au luat in considerare rapoartele realizate de LERO ADVANCED CONSULTING SRL, lucrari 

semnate si asumate de catre evaluatori acreditati ANEVAR. 

Plansele desenate au fost realizate de catre PZP Arhitecture la indicatile consultantilor RealTime Pareto SRL. 

 

Scopul studiului 

Scopul prezentului studiu este de a fundamenta decizia de concesionare a terenului descris mai sus, respectand 

indicatiile din Masterplanul care reglementeaza ZAC. Totodata se va studia impactul social, economic si asupra 

mediului rezultat in urma deciziei de concesiune a terenului.   

Obiectivul Studiului de oportunitate este acela de a oferi Consiliului Judeţean Dolj un instrument pe baza căruia să 

poată susţine propunerile de dezvoltare a zonei în scopul sprijinirii dezvoltării constante, durabile şi echilibrate a 

teritoriului aparţinând unităţilor administrativ teritoriale din zona studiului, în conformitate cu cerintele de 

dezvoltare economică, socială şi de mediu a Consiliului. 

In mod curent, planificarea complexa la nivel regional si local se refera la utilizarea terenurilor, la aspectele fizice 

ale dezvoltarii, la principalele facilitati ale comunitatii, dar si la celelalte aspecte care au influenta asupra populatiei, 

cum ar fi dezvoltarea sociala, culturala si comunitara.  

 

 

 

 



Rezumat – Studiu de oportunitate privind concesionarea terenului de 235,62ha 

 

3 | RealTime Pareto 

 

Oportunitati si Potential de dezvoltare: 

 Construirea celor doua axe prioritare de transport (formate din coridorul rutier IV si coridorul VII – fluviul 

Dunarea), care vor traversa regiunea va mari gradul de accesibilitate al regiunii si va impulsiona atragerea 

de investitii, contribuind si la o mai buna mobilitate a fortei de munca. Nu in ultimul rand, derularea 

proiectelor va implica utilizarea resurselor umane proprii regiunii. 

 Regiunea are o suprafaţă agricolă totală (de foarte bună calitate) de peste 1,8 milioane hectare, 

reprezentând 12,3% din terenul agricol din România şi, de asemenea, beneficiază de importante resurse 

hidroenergetice (Dunărea, Oltul, Jiul) şi termoelectrice (bazinul carbonifer Jiu-Motru), Oltenia fiind cel mai 

important producător de energie – aproximativ ¾ din totalul pe ţară. Agricultura reprezintă o resursă 

importantă pentru Regiunea Oltenia, cu peste 1 mil ha utilizate pentru cultura cerealelor (în special 

porumb şi grâu), a plantelor oleaginoase (mai ales floarea-soarelui), legume (soia, mazăre, fasole, roşii, 

varză, ceapă) şi fructe (mere, pepeni verzi, pepeni galbeni, struguri), cartofi, sfeclă de zahăr, producţia 

vinului de bună calitate. În 2004, suprafaţa agricolă a Olteniei era de 1.807.794 ha reprezentând 61.88% 

din totalul suprafeţei (2.921.169 ha). Există o perspectivă asupra agriculturii ecologice datorită utilizării 

reduse, în ultima decadă, a fertilizatorilor chimici. 

 Regiunea beneficiaza de un potential turistic diversificat, incluzand turismul montan si cel speologic, 

balnear, ecoturismul, parcuri naturale, (peste 200.000 ha de arii protejate), turismul religios (peste 60 de 

manastiri si biserici ortodoxe).  

 Datorita pozitiei sale, a reliefului variat, a monumentelor vechi si traditiilor culturale, potentialul turistic al 

Olteniei este foarte diversificat, fiind concentrat in 3 zone: Clisura Dunarii – Portile de Fier, Subcarpatii 

Gorjului si Valcii, cu insemnate monumente naturale (pesteri, chei, canioane, rezervatii) si arhitectonice 

(manastirile Vodita, Cozia, Turnu, Arnota, Lainici Dintr-un Lemn, Cornetu, Govora, Tismana, Horezu, 

Polovragi), izvoare termale si terapeutice (Olanesti, Calimanesti, Caciulata), saline terapeutice (Baile 

Govora, Ocnele Mari), cat si Valea Oltului la nord de Ramnicu Valcea. O sansa deosebita pentru 

dezvoltarea turismului montan ofera Valea Lotrului, unde statiunea Voineasa ar putea oferi conditii foarte 

bune pentru sporturi de iarna, vanatoare, prescuit, alpinism si drumetie, si statiunea Ranca pentru schi. 

De asemenea, spatiul rural ofera o ospitalitate veritabila bazata pe un mediu nepoluat, calitatea vinului, 

gastronomia si vestitele traditii folclorice ale Olteniei. 

 

Puncte tari ale regiunii de Sud-Vest   

 Regiune de tranzit cheie intre Banat si Muntenia (Bucuresti) situata la confluenta coridoarelor de transport 

paneuropean IV si VII; 

 Cel mai mare producator de hidrocentrale de la Portile de Fier si Lotru-Olt – cca ¾ din total si 

termoenergie (bazinele carbonifere Jiu-Motru: Rovinari si Turceni si Isalnita – Craiova) – cca ¼ din totalul 

national 

 Regiunea este bogata in resurse de subsol (carbune, gaze, petrol, izvoare minerale si termale, roci de 

constructie, sare) si sol (zonele muntoase si subcarpatii Olteniei dispun de resurse forestiere (fag)); 

 Fluviul Dunarea, o resursa importanta pentru industrie, turism, pescuit; 

 Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din tara (cca 30.000 studenti) 

 Regiunea dispune de un potential turistic diversificat, incluzand: turismul montan si speologic (Mehedinti, 

Gorj, Valcea), balnear, izvoare termale, in judetul Valcea (Govora, Baile Olanesti, Calimanesti-Caciulata), 

ecoturismul, parcuri naturale (peste 200.000 hectare de zone protejate), religios (peste 60 de manastiri si 

schituri ortodoxe); 

 Regiunea dispune de o suprafata agricola totala de peste 1,8 mil ha, reprezentand 12,3% din totalul tarii; 
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 zone de concentrare a industriei moderne: Slatina-aluminiu, cu numeroase investitii de capital 

international, Rm. Valcea (chimie), Turnu Severin si Craiova (constructii de masini) 

 

Oportunitati ale regiunii de Sud-Vest 

 Potential de exploatare a Dunarii ca un coridor de transport cu cost redus (coridor VII); 

 Constructia podului Calafat-Vidin (acces la sosea si cale ferata) catre Bulgaria, Grecia, Turcia, Orientul 

Mijlociu (coridorul IV); 

 Potential crescut pentru turismul montan, rural, balnear, dunarean, religios; 

 Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunitati pentru crearea de noi locuri de munca; 

 UE aloca fonduri substantiale pentru protectia mediului si resurse umane; 

 Potential crescut pentru agricultura ecologica si agroturism, in special in partea de nord a regiunii; 

 Interes pentru infiintarea parcurilor tehnologice si industriale; 

 Disponibilitatea fortei de munca pentru recalificare si dezvoltarea abilitatilor; 

 Resurse hidroenergetica ieftine si de hidrocarburi lichide. 

 Dezvoltarea Aeroportului Craiova, prin modernizare, extindere si diversificare servicii (transport cargo). 

Cresterea traficului aerian, atat pentru persoane si marfa, atragerea mai multor operatori de transport, 

precum si oferirea de servicii conexe, asa cum sunt prevazute in recentul Masterplan de amenajare a 

teritoriului aeroportului si zonelor invecinate. 

 

Premisele concesionari. 

Principalul nucleu al zonei este reprezentat de Orasul Craiova, in speta zona aeroportului, unde exista terenuri cu 

potential de dezvoltare urbanistica. Acestea (aproximativ 235ha) sunt proprietatea Judetului Dolj. Interesul 

autoritatilor pentru dezvoltarea zonei, pentru atragerea de investitii private sau deschiderea pentru parteneriate 

publice-private, au condus la crearea unui Masterplan de amenajare teritoriala a zonei aeroportului. Este o actiune 

salutara, subliniind nevoia ca dezvoltarile urbanistice ale zonei sa se realizeze intr-un cadru reglat de directive 

locale. 

 

Autoritatile locale au dorinta de a contribui la cresterea veniturilor locale, de imbunatatirea conditiilor de lucru ale 

populatiei locale, de a participa la reconstructia zonei, insa aplicarea planurilor propuse in Masterplan se intind pe o 

perioada de pana la 30 ani si implica resurse financiare considerabile, ce depasesc puterea de achizitie/ investitia a 

Consiliului Judetean Dolj.  

Astfel, pentru a-si indeplini obiectivele propuse, Consiliul Judetean Dolj are doua variante: concesionarea si 

parteneriatul public-privat. 

Prin concesionare se asigura atat venituri directe la bugetul de stat local, prin impozitarea proprietatilor, taxele 

pentru activitati economice, redevente din inchiriere, cat si indirect prin cresterea numarului de salariati, 

contribuind la bunastarea populatiei, toate fara mari investitii proprii. 

In situatia parteneriatului public-privat, in functie de modul si ponderea asocierii, se vor obtine, pe langa avantajele 

de mai sus, si venituri proprii din activitatile economice desfasurate. Insa aceasta varianta poate implica resurse 

proprii mai mari. 

 

Previziuni 

Dezvoltarea zonei ca un nucleu, va fi generatorul si modelul de urmat si pentru alte zone similare, integrandu-se 

intr-un plan de dezvoltare urbanistica reglementata. Astfel se creaza premisele construirii armonizate, pe principii 

solide de durabilitate, garantand investitorilor un cadru optim de realizare a activitatilor, in concordanta cu 
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cerintele moderne.  

Stabilind un plan general de urmat, se va evita situatia existenta in cateva regiuni din jurul Craiovei unde s-a 

construit haotic, fara a se respecta minimul de cerinte de urbanism, ca de exemplu amestecul de hale cu resedinte, 

ferme sau spatii industriale de productie. Astfel de aspect fac din zona respectiva sa fie neinteresanta pentru 

investitii straine.  

Prin aplicarea unor reguli de urbanism ferme pe terenul proprietatea Judetului Dolj, va transforma zona in cel mai 

interesant pol pentru investitiile straine.  

Dat fiind si contextul economiei actuale, investitorii sau dezvoltatorii de renume isi doresc sa gaseasca varianta de 

optimizare a costurilor. Se stie ca in costul total, un procent important este dat de achizitia terenului. In acest sens, 

varianta de concesiune este potrivita si contextului economic, puterii de dezvoltare a investitorilor, precum si 

atractiv pentru proprietar, aducand venituri directe si indirecte in cel mai scurt timp. 

 

Importanta aeroportului pentru comunităţile locale: 

La nivelul regiunii Sud-vest Oltenia, aeroportul Craiova este unicul aeroport civil existent. Aeroporturile cele mai 

importante (Bucuresti, Sibiu, Timisoara) sunt situate la distante de 250-350km, respective 3-5 ore ca accesibilitate 

in timp pe cai rutiere sau feroviare. 

Desigur trebuie luata in considerare si pozitia aeroportului in raport cu vecinii externi, respective cu Districtele Vidin 

si Montana din nord-vestul Bulgariei si cu cele din sud-estul Serbiei si Muntenegrului: Zajecar si Bor. Populatia 

acestor zone totalizeaza cca. 600.000 de locuitori. 

Se poate aprecia asadar ca aeroportul din Craiova ar putea deserve o polulatie totala de cca. 3 mil. Locuitori. 

 Catalizator pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii;  

 Asigură accesibilitate rapidă în cadrul comunităţilor; 

 Factor important pentru dezvoltarea potenţialului turistic regional; 

 Impact asupra mediului de afaceri, promovarea regiunii şi atragerea investitorilor importanţi;  

 Factor pentru dezvoltarea şi intensificarea schimburilor culturale şi ştiinţifice (universitare).  

 

Avantajele dezvoltarii zonelor adiacente aeroportului: 

- pozitie centrala in raport cu centrele urbane majore, nationale si internationale 

- pozitie centrala in sistemul urban al regiunii sud-vest Oltenia 

- teren plat, slab accidentat, propice pentru dezvoltare 

- zona de acces rutier, feroviar si aerian spre capitala 

- singurul aeroport din regiune 

- prezenta unor unitati economice de prima importanta la nivel regional si national (Fabrica de avioane, uzinele 

Ford) care la randul lor atrag furnizorii de materii si subcomponente  

- diversitatea activitatilor economice desfasurate in zona atrag forta de munca avand un nivel mediu si ridicat de 

calificare 

- suprafete mari si compacte disponibile pentru valorificare 

- centre de invatamant liceal si superior 

- proximitatea unui centru urban bine dezvoltat si echipat 

- proximitatea nucleului intermodal din zona garii principale din Craiova (gara-autogara) 

- forta de munca disponibila si calificata pentru activitatile economice din zona 

- politica pe termen mediu si lung a companiei Ford de dezvoltare a productiei de masini, ce genereaza solicitari de 

desfasurare a activitatii in zona a subcontractorilor acesteia 

- perspectiva relansarii productiei de aparate de zbor 
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- declararea municipiului Craiova ca Pol National de Crestere si elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare, care 

contine si un pachet de proiecte de peste 260mil euro in zona. 

- formarea zonei metropolitane Craiova  

 

Activitati de afaceri legate de aeroport si proiecte majore de dezvoltare in apropierea Aeroportului 

Craiova 

Este greu de estimat valoarea investiţiilor care vor fi făcute în ZAC în următorii 25 de ani, dat fiind ca depind foarte 

mult şi de companiile care vor fi atrase spre Craiova. Consiliu Judetean Dolj este dispus să pună terenurile la 

dispoziţia investitorilor, dar numai prin concesiuni sau parteneriat public-privat, dat fiind faptul ca in 2010 a fost 

adoptată legislaţia privind parteneriatul public-privat. 

Avand in vedere suprafata dezvoltarii, de mărimea unui cartier mai mic al Craiovei, cum ar fi Lăpuş, probabil că vor 

fi investiţii de sute de milioane de euro în zona administrata de CJ Dolj. Zona poate atrage investiţii de sute de 

milioane de euro, fiind comparată de proiectanţii Masterplanului cu aeroportul Prestwik Glasgow - cel mai mare 

aeroport comercial al Scoţiei. 

Masterplanul pentru amenajarea teritoriului Zona Aeroport Craiova (ZAC) propune o dezvoltare a terenurilor 

aferente acestei zone pe o perioadă de 25 de ani, în etape. Incinta actuală a aeroportului totalizează 170 de 

hectare. Suprafaţa pentru dezvoltarea aeroportului împreună cu pista, căile de rulare şi toate facilităţile au nevoie 

de 80 de hectare. În consecinţă, o suprafaţă de 90 de hectare rămasă liberă va fi destinată altor tipuri de funcţiuni. 

 

a). Parcuri logistice şi hoteluri de cinci stele 

Giganţi precum General Electric, Ford, Pirelli şi Hilton sunt interesaţi de zona de dezvoltare de peste 80 de hectare 

din jurul Aeroportului Internaţional Craiova.  

Pe suprafaţa rămasă liberă s-au propus mai multe zone de dezvoltare, care să includă un parc de afaceri (constituit 

din birouri, industrie de înaltă tehnologie, servicii de consultanţă, microinginerie, biotehnologie etc.), un parc 

aerospaţial - în care activităţile comerciale sunt specializate - legate de industria aerospaţială şi în care dezvoltările 

pot fi făcute de companiile aeriene, zonă de dezvoltare hotelieră, dezvoltare comercială, amenajări logistice, 

industrie nepoluantă, agrement etc.  

Zonele comerciale şi logistice sunt cele mai interesante pentru investitori pentru primele etape de dezvoltare.  

Printre companiile cu specific de dezvoltari logistice si industriale sunt GE Real Estate - parte a gigantului General 

Electric (GE), Helios Phoenix Real Estate - un concern eleno-britanic, si mai recent Point Park Properties, companie 

de talie mondiala. 

Parcurile logistice pot avea conexiuni atât la aeroport, la DE 70, dar şi la calea ferată - printr-un terminal care 

trebuie reabilitat şi care făcea în trecut legătura între unitatea militară de la aeroport şi gara Pieleşti.  

Printre companiile de operare care şi-au mai anunţat intenţia de a ocupa un loc în ZAC se află şi celebra companie 

hotelieră Hilton. Compania are pana in 2011, in România, doar 4 hoteluri: Athenee Palace Hilton din Bucureşti - 

deschis în 1997, Hilton Sibiu - deschis prin franciză în iulie 2009, precum şi Doubletree by Hilton - deschis în 2010 

la Oradea, Double Tree by Hilton Bucuresti, deschis in august 2011. Lanţul hotelier Hilton şi-a exprimat intenţia de 

a deschide alte 25 de unităţi în România în următorii cinci ani, în oraşe precum Bucuresti, Cluj, Timişoara, Braşov, 

Iaşi şi Craiova.  

Pe langa operatorul existent, Carpatair, cei mai interesati operatori de transport aerian de calatori pentru 

Aeroportul International Craiova sunt Ryanair si Wizzair.  

 

b) Dezvoltatorul european de imobiliare şi logistică industrială Point Park Properties intenţionează să investească 

60 de milioane de euro într-un complex de logistică şi depozitare de la Aeroport. Compania intenţionează să 
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construiască şase clădiri şi mai multe depozite pe o suprafaţă de 115.000 mp. Numai taxele anuale aferente 

imobilelor ar urma să se ridice la circa 900.000 de euro. 1.000 de locuri de muncă ar urma să fie create în spaţiile 

logistice P3 de la Craiova. La data de 17 mai a.c., Point Park Properties a trimis o scrisoare de intenţie Consiliului 

Judeţean Dolj prin care şi-a exprimat interesul pentru concesionarea a 23,57 ha de teren din zona Aeroportului 

Craiova. 

 

c) Ford a anuntat ca anul acesta va fabrica primul model realizat integral in Romania, fapt ce a atras mai multi 

investitori pe o raza de cel mult 50 de kilometri de uzina si a condus chiar la modernizarea aeroportului din Craiova 

pentru a face fata transporturilor cargo de care interesat este atat constructorul auto, cat si Pirelli din Slatina. 

Aeroportul din Craiova ar putea fi folosit pentru transport cargo catre Europa Centrala si de Est. In 2010 si 

2011 s-au investit sau se vor investi pana la 10 milioane euro pentru extinderea unui terminal si construirea 

unui turn de control. 

Dezvoltarea de transport cargo este necesara pentru toti producatorii de  mari dimensiuni instalati in zona sau ce 

sunt atrasi de zona ca urmare a preluarii fabricii de autovehicule de catre FORD. Patru noi furnizori de componente 

pentru industria de automotive sunt in discutii pentru a-si deschide puncte de productie si/sau depozitare in zona. 

In interiorul fabricii de la Ford s-au stabilit deja 9 producatori de componente, iar IAC este cel de-al zecelea 

furnizor care vine pentru aceasta marca in Romania.  

Consiliul judetean Dolj a pus la dispozitie 8 hectare de teren in parcul industrial de langa fabrica de avioane din 

Craiova pentru alte companii interesate de Ford. Pentru ca solicitarile ulterioare au depasit suprafata existenta, 

urmeaza a se concesiona teren pentru construirea de noi parcuri industriale, de logistica si depozitare pe terenul 

proprietatea CJ Dolj.  

"In aeroportul din Craiova Ford a fost primul interesat de cargo pe aeroport. Ford Transportation a facut un audit 

pe aeroport, el corespunde, sunt mai multe variante, se discuta de un hub de transport de cargo pentru Europa 

Centrala si de Est. De aeroport mai sunt interesati Pirelli din Slatina”, a mai spus Prioteasa.  

 

d) Conducerea Consiliului Judeţean Dolj vrea să transforme zona Aeroportului Craiova în noul punct de atracţie al 

Băniei. Aici se va construi o bază sportivă pentru tineri dar şi un centru de agrement care să concureze cu 

altele din ţară. Dezvoltarea zonei de agrement se va face in asa fel incat sa nu se suprapuna cu planurile Primariei 

Craiova pentru zona de agrement din Lunca Jiului. Foarte solicitate de catre locuitorii Craiovei sunt bazin de înot 

acoperit, alături de săli de fitness, de bodybuilding, de cofetării, restaurante, piste de carting. 

 

e) se doreste crearea unui centru pentru copii şi juniori, să realizăm în spatele blocurilor aviatorilor, pe un 

teren de fotbal, să-i facem tribune, nocturne, un teren sintetic şi chiar sediu din cadrul acestei direcţii a 

Consiliului Judeţean astfel încât în perioada următoare prin închirierea acestor terenuri, prin alte activităţi care vor 

fi, încet, încet să trăiască pe picioarele lor. 

 

Conexiunea cu Zona Metropolitana Craiova (ZMC) 

Zona metropolitana Craiova se doreste sa ajunga sa cuprinda urmatoarele localitati: municipiul Craiova şi comunele 

Breasta, Bucovăţ, Cârcea, Coşoveni, Gherceşti, Işalniţa, Malu Mare, Mischii, Pieleşti, Podari, Robăneşti, Şimicu de 

Sus, cu localităţile aferente cuprinse în teritoriul lor administrativ. 
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Avantajele Zonei Metropolitane Craiova: 

- se facilitează amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional; 

- se diminuează dezechilibrele create între centru şi zona limitrofă provocate de dispersarea în planul structurii 

demografice, sociale şi economice de dezechilibrele legate de transportul în comun, finanţarea infrastructurii, 

rezervele de spaţiu pentru locuire şi servicii; 

- creşte competitivitatea economică a localităţilor din zona metropolitană atât la nivel regional, cât şi la nivel 

transregional; 

- se poate aplica un management eficient şi performant; 

- se asigură condiţiile unei dezvoltări durabile, ameliorării considerabile a condiţiilor de mediu. 

 

Obiective specifice: 

- coordonarea şi integrarea dezvoltării municipiului cu cea a localităţilor din imediata vecinătate, fără a se admite 

contopirea şi evoluţia de tip megalopolis care face ca pe mari distanţe să nu mai existe zone neconstruite (ex. arii 

naturale protejate, lacuri, păduri, fâneţe etc.); 

- creşterea competitivităţii economice bazate pe cunoaştere; 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport în aria de acoperire ZMC; 

- protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

- dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale; 

- dezvoltarea economiei rurale de tip periurban şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 

- diminuarea dezechilibrelor de dezvoltare existente la nivelul ZMC între cercul intern de comune şi cercul extern. 

 

Previziuni de dezvoltare economica si sociala ca urmare a realizarii functiunilor propuse prin 

Masterplan. 

Directorul Aeroportului Craiova a incheiat numeroase contracte cu diferiti parteneri din Germania, Italia, Spania si 

Grecia cu scopul de a realiza obiectivele propuse legate de respectarea reglementarilor interne si internationale din 

aviatia militara civila, cat si de a imbunatati securitatea zborurilor si comfortul pasagerilor. dupa cum urmeaza:  

- modernizarea si extinderea terminalului 

- reabilitarea infrastructurii aeroportuare - in principal calea de rulare si pista, cat si platforma de 

imbarcare/debarcare; 

- A fost creat un balizaj de categoria II, (cel existent in momentul de fata nefiind clasificat) dispune de 

grupuri electrogene ca surse suplimentare de alimentare cu energie electrica; dotarile tehnice strict necesare 

pentru operatiunile de trafic international: 3 autospeciale PSI, vidanje pentru golirea apei reziduale, sursa de 

pornire la sol a aeronavelor cu aer, infiintarea si dotarea unui spatiu cargo. Un avantaj major consta in faptul ca 

aeroportul este lipsit de obstacole in partea de est, ceea ce da posibilitatea crearii unei extinderi a caii de aterizare 

de la 2500 la 3500 m sau chiar 4000 m. 

Odata cu lansarea legaturii Craiova-Timisoara, intreaga regiune in curs de dezvoltare din sud-vestul 

Romaniei va avea la dispozitie cel mai rapid si comfortabil mijloc de transport catre alte destinatii din 

Europa. 

Aeroportul International Craiova deserveste atat traficul de pasageri cat si miscari aeronave in zona de Sud-Vest a 

Romaniei. Aeroportul International Craiova dispune de infrastructura competenta, principalele preocupari fiind 

legate de cresterea continua a calitatii serviciilor prestate, a conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol 

a aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de 

persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public national, protejand in acelasi timp resursele naturale 

ale mediului. Deasemeni, acorda o atentie deosebita asigurarii celui mai inalt nivel de siguranta si securitate in 
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conformitate cu standardele internationale. Politica lor vizeaza imbunatatirea continua a sistemele si echipamentele 

aeroportuare. In baza principiului complementaritatii logistice, urmaresc conectarea la alte sisteme de transport 

(auto, cale ferata) pentru asigurarea unui trafic si a unei comunicari inter-regionale cat mai fluente. 

 

Impactul asupra vietii socio-economice. 

Extinderea zonei aeroportului va avea un impact important asupra mediului de afaceri intrucat promovarea regiunii 

va atrage operatori si investiori care sa utilizeze spatiile pe toate functiunile. Odata cu ridicarea unor cladiri de 

birouri, construirea de spatii comerciale sau amenajare de terenuri, aspectul intregii regiuni va fi placut si mult mai 

atractiv. In acest sens, promovarea Craiovei va fi mult mai ampla, imbunatatindu-se atat imaginea orasului cat si 

structura sa turistica. 

Dezvoltarea zonei adiacente aeroportului va atrage dupa sine aparitia unor noi locuri de munca, fapt ce va 

determina la randul sau scaderea ratei somajului in zona metropolitana Craiova. In acelasi timp, numarul populatiei 

craiovene va fi cel putin constant, lumea nemaifiind nevoita sa paraseasca orasul pentru cautarea unui loc de 

munca.  

 

Componenta economica: 

Ca urmare a demararii investitiei vor fi create premisele dezvoltarii unei infrastructuri fiabile intr-o zona care se 

preteaza unei asemenea dezvoltari. 

Amplasarea acesteia in imediata vecinatate a infrastructurii de transport rutier si aerian permite dezvoltarea unei 

infrastructuri de afaceri solide, amplasand activitatile de productie si servicii intr-un cadru propice si evitand 

poluarea zonelor aglomerat urbane. Din punct de vedere economic si social, realizarea obiectivelor va conduce la 

crearea unor noi locuri de munca atat pe perioada executarii lucrarilor de construire cat si dupa finalizarea 

investitiei, prin crearea unor noi locuri de munca permanente.  

Un alt obiectiv ce sta la baza nevoii de dezvoltare a acestei zone este si crearea de parteneriate viabile intre mediul 

de afaceri local, cel international, centre de cercetare si universitatile cu profil tehnic. Astfel studentii vor avea 

posibilitatea de a efectua schimburi de experienta in cadrul campaniilor stabilite pe terenul supus concesionarii.  

In acelasi timp, nu poate fi neglijat impactul economic generat de promovarea imaginii zonei si implicit a judetului 

Dolj, precum si atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale 

precum si ridicarea gradului de civilizatie si confort a acesteia pentru dezvoltare durabila. 

 

Componenta financiara: 

Principalele avantaje ale concesionarii terenurilor din lista anexa la prezentul studiu de oportunitate sunt 

urmatoarele: 

 concesionarii vor avea obligatia sa edifice pe terenurile concesionate, obiective de interes public, 

in conditiile ce se vor impune prin autorizatiile de construire; 

 concesionarii vor achita consiliului judeţean Dolj, in contravaloarea terenurilor concesionate, o 

redeventa anuala stabilita prin hotarare a consiliului judetean (inclusiv taxele si impozitele catre 

bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare) ; 

 concesionarea trece  intreaga responsabilitate privind modul de gestionare a terenurilor 

concesionate, in sarcina concesionarilor (inclusiv cele de mediu); 

 concesionarii se vor obliga, vor justifica si vor fi responsabili pentru calitatea constructiilor 

executate si vor  acoperi in intregime costurile ridicate de întretinerea si exploatarea constructiilor 

edificate si a terenurilor concesionate; 
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 proiectul de investitii va genera venituri suplimentare la bugetul local prin incasarea nu numai a 

redeventei aferenta terenului concesionat ci si sume aferente eliberarii  certificatelor de urbanism 

si a autorizatiilor de construire, sume ce urmeaza a fi incasate pentru impozitul pe cladiri dupa 

finalizarea constructiilor, sume ce urmeaza a fi incasatae pentru impozitul pe salarii dupa 

finalizarea constructiilor, venituri ale comunitatii locale din TVA incasat la bugetul de stat. 

 

Componenta sociala: 

Concesionarea terenurilor din lista anexa la prezentul studiu de oportunitate prezinta un dublu  interes, atat pentru 

judet, prin valorificarea superioara a suprafetelor de teren proprietate publica, cat si pentru cetatenii orasului, prin 

identificarea unei noi posibile locatii pentru amplasarea obiectivelor de interes privat, stiut fiind deficitul de teren 

disponibil de pe raza municipiului Craiova. 

 

Necesitatea si oportunitatea dezvoltarii functiunilor propuse  

Craiova anului 2011 se prezinta ca un oras cu dimensiuni de veritabila metropola care imbină, intr-un mod 

armonios, noul şi vechiul, istoria, cultura, industria, economia, agricultura, căpătand o personalitate proeminentă in 

special in ultimii ani după revoluţie, cand modernizarea şi-a pus amprenta in toate domeniile de activitate.  

Fiind resedinta judetului Dolj, Craiova este unul dintre cele mai importante orase ale Olteniei, denumita si “Capitala 

Olteniei”, fiind in acelasi timp si cel mai populat oras al Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest a Romaniei cu o 

populatie mai mare de 302.000 locuitori stabili (conform inregistrarilor de la Primarie), ocupand locul 6 in ierarhia 

oraşelor din Romania, după Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj Napoca şi Constanţa şi o suprafaţă de peste 81 km2, 

densitatea populaţiei fiind extrem de ridicată, de aproximativ 3700 locuitori/ km², mult superioară densităţi 

judeţului.  

Craiova se bucura de renume atat ca centru de dezvoltare economica cat si ca magnet al industriei, avand 

avantajul situarii la intretaierea unor importante cai de comunicaţie: drumul spre Bucuresti (Est), drumul spre 

Timisoara (Vest), drumul spre portul fluvial Calafat (Sud) şi, bineinteles, spre inima tarii, Transilvania (Nord). 

 

Dezvoltarea imobiliara a Craiovei trebuie privita sub mai multe aspecte, tocmai pentru a-i pastra caracterul de oras 

cu istorie, dar si pentru a tine cont de necesitatea cresterii citadine.  

In decursul ultimilor ani, piata imobiliara din Craiova a inceput sa se dezvolte usor, evolutia remarcandu-se in toate 

segmentele: rezidential, corporate, comercial, industrial si terenuri, dar se afla totusi abia la inceput.  

Interesul pentru piata imobiliara a inceput acum aproximativ 4 ani odata ce  comertul a atins un nou nivel.  

Intrarea pe piata a Carrefour, Metro – Cash & Carry, Billa, Real a adus o schimbare substantiala in zona de interes. 

In consecinta, unele zone si-au crescut valoarea, incepand de la valoarea terenurilor si pana la vanzarea unitatilor 

locative. 

 

Incepand cu anul 2007, cele mai cautate au fost terenurile de la iesirea spre Bucuresti, precum si cele din zona 

Selgros, datorita venirii in zona a uzinei Ford. Lipsa terenurilor disponibile in centrul orasului a facut ca pretul 

solicitat pentru zona centrala a orasului sa ajunga in 2007 chiar la 1500 euro/mp, 700 euro/mp pentru terenurile 

localizate in apropierea Stadionului Central sau Bulevardul Nicolae Titulescu, iar cel pentru zonele din afara 

orasului, sa se situeze intre 2 si 260 euro/mp pentru terenurile din comunele Malu Mare, Cosoveni, Robanesti, 

Pielesti, Breasta, Podari, Isalnita, Bucovat, Simnicu de Sus, Carcea, Ghercesti, Mischii, in functie de destinatia 

terenului, de deschiderea la drumurile nationale si de suprafata acestora. 
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Fiind un oras in care ramura industriala a fost pentru multi ani principalul domeniu de activitate, Craiova 

beneficiaza de baza tehnico-materiala necesara dezvoltarii pietei spatiilor industriale. Atfel, zona in care se 

concentreaza oferta de spatii industriale si de depozitare din Craiova este iesirea spre Bucuresti unde exista mari 

suprafete de teren pretabile pentru dezvoltarea parcurilor indistriale/logistice.  

 

Pe sectorul office, in 2011 exista doar cateva cladiri moderne de birouri, deci Craiova continua sa fie unul din cele 

mai mari orase din tara cu cea mai redusa oferta de cladiri de birouri. In general, piata este caracterizata de cladiri 

administrative care apartin vechilor fabrici, de spatii de birouri in interiorul depozitelor sau de spatii de birouri 

amenajate in apartamente sau in vile.  

O parte din cererea potentiala pentru spatii de birouri poate venii in urmatorii ani din partea companiilor de IT si 

sisteme electronice. Inchirierile de birouri au ajuns intr-un stadiu de impas, valoarea caselor si a spatiilor vechi 

fiind intre 3-8 euro/mp/luna, in timp ce nivelul chiriilor in noile cladiri, cu facilitati moderne se afla intre 11 si 12 

euro/mp/luna, la nivelul anului 2011.  

 

Din punct de vedere al spatiilor comerciale, Craiova este subdezvoltata, gasindu-se la inceput. Singurul centru 

comercial existent, este Mercur, situat pe Calea Unirii şi se desfasoara pe patru etaje. Deşi aceasta este singura 

care reprezinta  piata de centre comerciale în oraşul Craiova, nu poate fi comparata  cu cea a unui mall clasic. 

Alti reprezentanţi ai pieţei de vânzare cu amănuntul în municipiul Craiova sunt pieţe de desfacere situate în centre 

comerciale vechi si prost incalzite, de calitate inferioara. Nici unul dintre proiecte nu prevede locuri de petrecerea a 

timpului liber sau cinematografe. 

Cu viitorul plan de dezvoltare al populatiei si economiei orasului, in special pentru zona metropolitana, dimensiunea 

si calitatea stocului existent indica faptul ca piata de centre comerciale din Craiova este in stadiul incipient de 

dezvoltare, mai ales prin lipsa unui mall modern. Pe acest sector exista insa cateva proiecte ambitioase care 

urmeaza sa dea Craiovei  mall-uri dezvoltate la standarde occidentale.  

Din punct de vedere al spatiilor comerciale, consideram ca segmentele de retail s-au dezvoltat cel mai dinamic in 

Craiova, iar din aceasta categorie magazinele tip cash & carry, magazinele cu discounturi, lanturi de vanzare cu 

amanuntul, acestea facand eforturi mari pentru a ocupa primul loc pe piata de retail din Craiova. Craiova a atras 

mari nume de pe piata de retail cum ar fi: Billa, Metro, Praktiker, Real si Selgros, majoritatea concentrandu-si 

activitatea in zonele periferice ale orasului.  

De curand, Carrefour a deschis primul magazin in Craiova, intr-o zona centrala. Desi astfel de mari comercianti cu 

amănuntul si-au extins activitatea pe piata din Craiova, oraşul este lipsit de prezenţa celor mai semnificative 

reprezentante ale sectorului do-it-yourself prezente pe piaţa română tip Bricostore.  

Pe arterele principale ale orasului marii comercianti de electrocasnice, bancile si retelele de farmacii au inchiriat 

spatii de strada, ridicand nivelul chiriilor din oras, pana in anul 2008.  

 

Desi ne aflam in perioada de recesiune, evolutia afacerilor de pe piata imobiliara judeteana va avea in continuare 

un trend ascendent bazat pe cel putin doua motive cu impact major: primul este planul de reabilitare al 

Aeroportului International Craiova declansand astfel dezvoltarea imobiliara pentru intreaga zona adiacenta. Este 

asfel nevoie sa se finalizeze cat mai urgent actiunea de punere in posesie si eiberarea titlurilor de proprietate care 

va determina imediat tranzactii intre proprietarii care nu vor avea posibilitatea exploatarii terenurilor si investitori.  

Cel de-al doilea motiv este lansarea productiei de autovehicule la Uzina Ford Craiova incepand cu luna septembrie 

2009, fapt ce determina evolutii benefice atat in sectorul rezidential (pentru crearea de locuinte de serviciu pentru 

reprezentantii Ford Romania) cat si in sectorul comercial si al spatiilor industriale care sa fructifice cererea Ford de 

asfel de spatii.  
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Ca o prima concluzie a analizei efectuate de compania noastra asupra orasului Craiova, putem afirma 

cu certitudine ca orasul prezinta o comunitate prospera si vibranta, care foloseste inteligent si creativ 

resursele de teren existente, o economie diversificata si in expansiune, o infrastructura moderna si 

bine intretinuta, facilitati comunitare extinse si o calitate a vietii remarcabila. Proiectele mari si 

initiativele persoanelor private si ale autoritatilor publice locale vor fi duse la bun sfarsit aducand plus 

valoare vietii din regiune. 

 

Este evident ca impactul economic si social in urma dezvoltarii ZAC conform Masterplanului deja 

aprobat, asupra comunitatii doljene, este benefic si reprezinta principalul argument pentru atragerea 

de parteneri cu buna practica pentru fiecare functiune in parte. In ceea ce priveste impactul asupra 

mediului, in cazul in care se urmaresc pasii stabiliti prin Masterplan, vom asista  la influenta pozitiva 

asupra zonei si comunitatii. 

 

Argumentele tehnice si urbanistice detaliate in masterplan nu au fost reluate in prezentul studiu. S-a 

insistat pe argumentate de piata si a fost considerat ca documentatie de baza (asa cum este normal si 

cerut prin caietul de sarcini) documentatia de argumentare pentru fiecare destinatie oferita foarte 

amanuntit prin Masterplanul pentru ZAC. 

 

FOARTE IMPORTANT! 

 

NU se poate propune spre concesiune intraga suprafata de teren studiata din urmatoarele motive: 

1. concesiunea se realizeaza pe functiuni clare, criteriile de acordare si valoarea redeventei fiind 

foarte diferite de la o functiune la alta 

2. pentru terenul care deserveste aeroportul se poate discuta doar de concesiunea serviciilor, sau 

a partilor de teren care sa foloseasca scopul si strategia definite de Masterplan 

3. concesiunea este recomandat sa se faca pe criteriu de buna practica si efecte economice, 

sociale si de mediu iar calificarea concesionarilor pentru intrarea intr-un proces de licitatie 

trebuie stabilita pe fiecare functiune in parte. 

4. Legea nu permite acest lucru 

 

Nivelul minim al redeventei.  

In scopul sustinerii recomandarilor privind valoarea redeventei, s-au contractat serviciile unui evaluator autorizat 

ANEVAR. Rapoartele de evaluare s-au efectuat pentru fiecare locatie si functiune propusa in Masterplanul realizat in 

2009 de catre Halcrow. Astfel sunt 6 rapoarte de evaluare ce se regasesc anexate prezentului document. 

 

Avand in vedere scopul de concesionare a terenului, constructiile aflate pe teren, nu au facut obiectul evaluarii. 

Terenurile a fost evaluate in ipoteza ca fiind libere de constructii. 

 

Din exemplele de buna practica privind concesionarea terenurilor destinate dezvoltarilor imobiliare, marjele 

redeventei se situeaza intre 0,05 Euro si 1,5 euro/mp/an, in functie de suprafata, deschiderea la drumuri 

europene/nationale, dotarile si utilitatile existente, necesarul de activitati premergatoare dezvoltarii imobiliare 

propriu-zise. 
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Situatia analizei terenurilor in suprafata de 235,62ha proprietatea Judetului Dolj aflate in administrarea Consiliului 

Judetean Dolj: 

 

Nr.
Crt 

Denumire 
Amplasament 

Denumire 
RealTime 
Pareto 

Suprafata 
reala 

Numar 
Cadastral 

Numar 
Carte 

Funciara 

Destinatie 
propusa/ 
existenta 

Observatii 

1 Amplasament 1 
Calea Bucuresti 

nr.325A, Craiova 
Dolj 

Lotul 3 – 
35ha 

528.600 
mp 

23.246 63.003 35 ha - centru 
expozitional, 

centru de 
conferinte, 

spatii 
comerciale, 

birouri, sanatate 
si sport/recreere 

17,86 ha – in 
zona pistei 
aeroportului 

s-a facut evaluarea si 
recomandare pentru 

concesionare pentru lotul de 
35ha, restul de 17,86 ha Nu 

se considera oportuna 
dezvoltarea imobiliara la 

acest moment, implicit nu 
se recomanda 
concesionarea 

2 Amplasament 2 
Calea Bucuresti 

nr.325A, 
Craiova, Dolj  

- 77.934 
mp 

23.247 
 

62.955 In zona pistei 
aeroportului 

nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor 

aeroportuare 

3 Amplasament 3 
Calea Bucuresti 

nr.325A, 
Craiova, Dolj  

- 214.924 
mp 

23.248 
 

62.956 In zona pistei 
aeroportului 

nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor 

aeroportuare 

4 Amplasament 4 
Calea Bucuresti 

nr.325A, 
Craiova, Dolj  

- 82.962 
mp 

23.273 
 

62.958 In zona pistei 
aeroportului 

nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor 

aeroportuare 

5 Amplasament 5 
Calea Bucuresti 

nr.325A, 
Craiova, Dolj  

- 84.786 
mp 

23.249 
 

69.024 In zona pistei 
aeroportului 

nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor 

aeroportuare 

6 Amplasament 6 
Calea Bucuresti 

nr.325A, 
Craiova, Dolj  

Lotul 1 – 
23,7ha 

Lotul 2 – 
10,15ha 

Lotul 4 – 
9,156ha 

1.051.594 
mp 

23.250 
 

62.968 Lotul 1 (23,7ha) 
– spatii 

logistice, 
depozitare, 

industrial 
Lotul 2 

(10,15ha) – 
spatii 

comerciale, 
retail si logistice 

Lotul 4 
(9,156ha) - 

servicii, sport, 
sanatate, spatii 

verzi  
Restul de 

621.594 mp - In 
zona pistei 
aeroportului 

s-a facut evaluarea si 
recomandare pentru 

concesionare pentru lotul 1 
de 23,7ha, lotul 2 de 

10,15ha si lotul 4 de 
9,156ha 

 
restul de 62,16 ha 

nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor 

aeroportuare 

7 Amplasament 7 
Pielesti  

T42, P312 

- 92.693 
mp 

2.092 2.903 extravilan Nu se considera oportuna 
dezvoltarea imobiliara la 

acest moment, implicit nu 
se recomanda 
concesionarea 

8 Amplasament 8 
Pielesti 

 CFR 315 

- 46.422 
mp 

2.091 2.900 Calea ferata nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor de 

transport feroviar 

9 Amplasament 9 
Ghercesti, 

Aviatorilor nr. 7, 
Judet Dolj 

Lotul 5 59.358 
mp 

861 2.280 - servicii, sport, 
sanatate, spatii 

verzi 

s-a efectuat evaluarea si 
recomandarea pentru 

concesionare 
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10 Pielesti 
T39 

P301/2 

- 9.973 mp 2.097 2.901 Extravilan 
Exista radiofar 

Romatsa 

nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor 

aeroportuare 

11 Carcea  
cartier blocuri 

aviatori  
in fata blocurilor 

- 11.280 
mp 

2.266 3.310 Intravilan - 
rezidential 

Nu se considera oportuna 
dezvoltarea imobiliara la 

acest moment, implicit nu 
se recomanda 
concesionarea 

12 Carcea  
cartier blocuri 

aviatori  
in spate blocuri 

- 30.877 
mp 

2.274 3.320 Intravilan - 
rezidential 

Nu se considera oportuna 
dezvoltarea imobiliara la 

acest moment, implicit nu 
se recomanda 
concesionarea 

13 Craiova, 
Pescarus nr 3B – 
Hanul Doctorului 

Lotul 6 15.299 
mp 

23.252 63.008 Intravilan - 
rezidential 

s-a efectuat evaluarea si 
recomandare de 
concesionare. 

14 Craiova, 
Buzaului nr.1, 
Cimitir Nisipuri 

- 10.838 
mp 

23.251 62.949 Intravilan (nu se 
afla sub 

incidenta zonei 
analizate prin 
Masterplan) 

Nu se considera oportuna 
dezvoltarea imobiliara la 

acest moment, implicit nu 
se recomanda 
concesionarea 

15 Carcea 
in spatele 

cimitirului de la 
aeroport 

-  16.852 
mp 

2.276 3.311 intravilan Nu se considera oportuna 
dezvoltarea imobiliara la 

acest moment, implicit nu 
se recomanda 
concesionarea 

16 Robanesti  
T45,  

P399/4 

- 9.949 mp 795 783 Extravilan 
Exista radiofar 

Romatsa 

nu se poate concesiona fiind 
aferent activitatilor 

aeroportuare 

17 Carcea 
scoala meteo 

- 11.883 
mp 

2.265 3.313 intravilan Nu se considera oportuna 
dezvoltarea imobiliara la 

acest moment, implicit nu 
se recomanda 

concesionarea la momentul 
actual  

 TOTALURI/ 
CONCLUZII 

2.356.224 mp (235,62ha) teren 
proprietatea Judetului Dolj 

aflat in administrarea 
Consiliului Judetean Dolj 

 854.717 mp (85,47 ha)recomandati 
pentru concesionare la momentul 

realizarii prezentului studiu de 
oportunitate 

 

 

 

 

Perioada de concesionare 

Conform art. 7 din O.U.G. 54/2006 –  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, 

durata maxima de concesionare este prevazuta pentru 49 de ani, care mai poate fi prelungita prin acordul 

partilor pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, fara indeplinirea vreunei alte 

proceduri publice. Durata concesiunii va fi stabilita  de catre Consiliul Judetean Dolj, pe baza prezentului studiu 

de oportunitate. 

 

 

Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea alegerii procedurii. 

Licitatia reprezinta procedura la care persoana fizica sau juridica interesata are dreptul de a depune oferta, 

reprezentand procedura impusa de legiuitor ca regula de atribuire a contractului de concesiune. În cazul procedurii 

de licitatie, concedentul are obligatia sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de 

circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala anuntul de licitatie.     
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Informatiile pe care trebuie sa le contina anuntul de licitatie sunt prevazute in anexa nr.3 la Normele metodologice 

aprobate prin H.G. nr. 168/2007.  

 

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 

Dat fiind faptul ca dupa aprobarea Studiului de oportunitate autoritatea administrativa judeteana autonoma 

deliberativa urmeaza sa aprobe concesionarea, precum si documentatia de atribuire a contractelor de concesiune, 

nu poate fi stabilit un termen concret. Acest termen depinde de factori obiectivi cum ar fi :  

 intrunirea in plen a consiliului;  

 indeplinirea cvorumului legal prevazut de articolul 98 coroborat cu art. 45, alin. 3, din Legea nr. 

215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

tinand seama de faptul ca obiectul acestui act administrativ cu caracter normativ il reprezinta 

bunuri apartinand patrimoniul judetului Dolj. 

 

Avand in vedere procedurile ce trebuie respecatate, conform Ordonantei de urgenta nr. 54/2006 – privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, concesionarea va putea fi realizata in termen de 20 de 

zile calendaristice de la data realizarii informarii ofertantilor despre deciziile referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune, daca nu vor fi formulate contestatii cu privire la procedura de concesiune. 

  

 

Concluziile analizei. Recomandari privind etapele urmatoare 

 

In urma studiului de oportunitate asupra tuturor terenurilor ce formeaza suprafata de 235,62ha proprietatea 

Judetului Dolj aflate in administrarea Consiliului Judetean Dolj, s-a concluzionat ca, la momentul realizarii 

prezentului studiu, doar 854.717mp (85,47 ha) din Imobilul 349 Craiova, reprezinta oportunitate pentru 

dezvoltarea imobiliara si se recomanda concesionarea acestora. 

 

In urma analizei din prezentul studiu, s-a argumentat foarte clar oportunitatea concesionarii terenurilor pe 

functiuni in Masterplanul privind amenajarea ZAC. Concesiunea se va face pe loturi cu functiuni clare definite 

prin Masterplan catre concesionari cu buna practica pentru fiecare functiune in parte conform cadrului legal descris 

mai sus. 

 

Astfel, singurele parcele (loturi) recomandate si ordinea concesionarii privind gradul de oportunitate, sunt: 

 

1. Lotul 1 de 23,7ha din Amplasamentul 6 – functiune de spatii depozitare, industriale si logistice. Valoarea 

de pornire licitatie: 1,749 euro/mp/an + TVA, conform raport evaluare 

 

2. Lotul 2 de 10,15 ha din Amplasamentul 6 – functiune de spatii de retail, comerciale si logistice. Valoarea 

de pornire licitatie: 2,447 euro/mp/an + TVA, conform raport evaluare 

 

3. Lotul 3 de 35ha din Amplasamentul 1 – functiune de centru expositional, centru de conferinte, hotel, spatii 

comerciale = galerie comerciala, birouri, sanatate (spital), sport recreere. Aici se impune conditia lotizarii 

pe fiecare parcela aferenta fiecarei functiuni in parte, conform propunerilor de amenajare din capitolul 3 si 

a schitelor anexate. Valoarea de pornire licitatie: 1,913 euro/mp/an + TVA, conform raport evaluare, 
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pentru intreaga suprafata. Insa, la momentul la care se va realiza lotizarea, se recomanda o evaluare 

separata pentru fiecare functiune si lot aferent. 

 

4. Lotul 6 de 15.299 mp situat in Craiova, str. Pescarus nr.3B (spate la hanul Doctorului)  – propunere de 

functiune: dezvoltare rezidentiala, recreere, sport, spatii verzi. Valoarea de pornire licitatie: 0,602 

euro/mp/an + TVA.  

 

5. Lotul 5 de 59.358 mp din Amplasamentul 9 situat in Comuna Ghercesti, str. Aviatorilor nr.7 (fost Calea 

Bucureste 325), Judet Dolj,  – functiune de servicii, sport, sanatate, recreere, spatii verzi. Valoarea de 

pornire licitatie: 0,135euro/mp/an + TVA.  

 

6. Lotul 4 de 91.560 mp din Amplasamentul 6 situat in Craiova, Calea Bucuresti 325A, Judet Dolj,  – 

functiune de servicii, sport, sanatate, recreere, spatii verzi. Valoarea de pornire licitatie: 0,105 

euro/mp/an + TVA. 

 

 

Perioada de concesiune este de maxim 49 de ani si se poate prelungi, prin negociere directa, cu o perioada 

egala cu maxim jumatate din perioada de concesiune stabilita in contract. 

 

Valoarea redeventelor anuale per mp este evaluata intre 0,105 Euro si  2,447 Euro pentru loturile de teren ce au 

fost evaluate, functie de functiunea stabilita si valoarea de piata a terenului.  

 

Deoarece interesul real vine din segmentele comercial, industrial, logistic/depozitare si sanatate, 

consideram ca zonele B, C si F pot fi propuse cu succes pentru concesionare in vederea indeplinirii 

valorilor de impact dorite si asteptate prin masterplan. 

 

In vederea fructificarii terenurilor existente in proprietatea Judetului Dolj si in administrarea Consiliului Judetean 

Dolj la amplasamentul numit Aeroport Craiova, trebuie efectuate urmatoarele demersuri si etape: 

1. lotizarea terenurilor conform functiunilor din masterplan 

2. realizarea cadastrelor individuale pentru fiecare lot 

3. realizarea PUZ 

4. impunerea prin PUZ si alte reglementari urbanistice, respectarea functiunilor propuse in prezentul studiu la 

capitolul 3 si conform schitelor anexate 

5. Impartirea lotului 3 de 35ha in mai multe loturi pe functiuni, conform propunerilor din capitolul 3 al 

prezentului studiu si analizarea variantelor de asociere publica-privata sau concesionare. 
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