
 

 

 
 
 

Constanța, 9 mai 2012 
 

 
 

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul 
„Reabilitare platforme de staționare aeronave incintă aeroport, 

comuna Mihail Kogălniceanu, județ Constanța” 
 
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” și 
Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța SA” au 
semnat în data de 04.05.2012, contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare 
platforme de staționare aeronave incintă aeroport, comuna Mihail Kogălniceanu, județ 
Constanța”. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea platformelor de staționare 
aeronave și a bretelelor de acces la pista de aterizare - decolare din incinta aeroportului 
Mihail Kogălniceanu, pe o suprafață totală de 155.253,68 mp. 
 
Principalele lucrări ce se vor derula în cadrul proiectului vizează: 

- Reabilitarea platformei de aeronave medii, a platformei de aeronave grele, a căilor 
de rulare Alfa și Bravo, inclusiv zona aferentă căii de rulare H și G; 

- Refacerea sistemului de iluminat balizaj; 
- Reabilitarea rețelei de canalizare pluvială; 
- Refacerea marcajelor și inscripționărilor. 

 
Proiectul are o valoare totală de 170.392.145 lei, din care 76.470.279 lei constituie 
finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013, restul 
sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat. Implementarea acestui proiect se va realiza 
prin contracte de lucrări și servicii licitate de către Societatea Națională „Aeroportul 
Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța SA”. 
 
Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare 2 „Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării 
unui sistem naţional durabil de transport”, DMI 2.4 „Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transport aerian”.  
 
Perioada de execuție a lucrărilor pentru proiectul menționat este decembrie 2012 – martie 
2014, iar perioada de garanție între octombrie 2013 și aprilie 2016. 
 
 
 
 
 
 
Persoane de contact: 
Cătălin Costache - Director, Direcția Programare AM POST, fax: 021 319 61 78, e-mail: catalin.costache@mt.ro; 
Tiberiu Dragomir – Manager de proiect, SN AIMKC SA, fax: 0241 508 022, tel:0733 730 946,e-mail: tibi.dragomir@mk-airport.ro 
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