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Nota de oportunitate privind aprobarea unei forme legale de participare a
Avioane Craiova S.A. la realizarea platformei tehnologice ,,Technologies for
Green Aviation’’ cu I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti, prin punerea la dispozitie a unei
suprafete de teren de aproximativ 14.700 mp., din incinta societatii

Avand in vedere buna colaborare cu I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti, Avioane Craiova S.A.
solicita aprobarea incheierii unei forme legale de participare a Avioane Craiova S.A.
la realizarea platformei tehnologice ,,Technologies for Green Aviation’’ cu I.N.C.A.S.
S.A. Bucuresti, prin punerea la dispozitie a unei suprafete de teren de aproximativ
14.700 mp., din incinta societatii
In acest sens, bunul pus la dispozitie de catre Avioane Craiova S.A., il constituie
suprafata de aproximativ 147.00 mp., teren in proprietatea Avioane Craiova S.A. in
incinta societatii in partea de nord, in proxima vecinatate a halei Structura Montaj, dar
si acces la zona aeroportuara.
Terenul propus pentru aceasta face parte din Corpurile de Proprietate 3 si 5 in
conformitate cu Plansa Avioane Craiova S.A..
Finantarea acestui proiect se intentioneaza prin POC 2014-2020, incepand cu anul
2015.

Obiectivul acordului de colaborare este de a realiza, in incinta Avioane Craiova
S.A., un "Centru de tehnologii avansate pentru industria aerospatiala".
Beneficii tehnice:
-realizarea de capacitati de productie moderne;
-extinderea capabilitatilor existente;

-cresterea nivelului tehnologic prin testarea/certificarea si implementarea de
tehnologii(procese de fabricatie) de ultima generatie si/sau care nu exista in Avioane
Craiova SA.\
-know-how pentru transfer tehnologic si dezvoltare de produse industriale.
Beneficii economice/financiare:
-marirea si diversificarea tipurilor de servicii pe care Avioane Craiova SA le poate
furniza in urmatoarele directii:
a) fabricare de componente avionabile din categoria structuri nonmetalice.Trendul in
domeniul aviatiei este de a proiecta si construii avioane care sa inglobeze cat mai
multe componente nonmetalice cu podere de (70-80)% din greutata avionului gol
echipat;
b) extinderea spatiilor si dotarilor pentru activitati de tipul:PDM(Periodic Depot
Maintenance), respectiv vopsire generala pentru avioane mari(militare si civile).
c) -atragerea

de noi resurse care sa creeze locuri de munca.

Estimativ:
Valoarea activitatilor de PDM este de (0,5-1)milion$/avion;
Valoarea activitatilior de vopsire generala avion este de (0,2-0,3)milioane $/avion.
In ideea ca intr-un an pot fi reparate si vopsite minim 3 avioane, cifra de afaceri
pentru aceste servicii este de (2,1-3,9)milioane$.
Pentru activitatile de PDM si vopsire generala avion , Avioane Craiova SA va avea
acces prioritar si nerestrictiv la spatiile si facilitatile din obiectiv. Accesul prioritar se
va realiza in baza clauzelor contractuale dintre INCAS SA si Avioane Craiova SA si
prin respectarea limitelor impuse de actionar.Actionarul majoritar al celor doua entitati
este statul roman.
Infrastructrura de dezvoltare in cadrul obiectivului general "Centru de tehnologii
avansate pentru industria aerospatiala" se va exploata in comun conform unor clauze
contractuale intre parti.

Mentionam ca acest teren propus a fi pus la dispozitie lui I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti va
fi destinat realizarii unor investitii prin constituirea unui hangar dotat cu ateliere si
laboratoare de specialitate care sa permita intretinerea avansata pentru o gama
extinsa de aeronave, in special pentru avioane mari de transport civil si militar,
reparatii si vopsitorie.

Avand in vedere ca situatia actuala a societatii nu permite accesarea de fonduri
pentru dezvoltare, consideram ca parteneriatul cu I.N.C.A.S. S.A. reprezinta o solutie
pentru dezvoltarea proiectelor actuale si de perspective.
Parteneriatul propus constituie o etapa importanta in procesul inceput, cu rezultate
evident notabile de revenire si dezvoltare a societatii, ridicand nivelul potentialului de
competitivitate care sa permita extinderea participarii in programele de cooperare in
aviatie.
Mentionam ca in prezent pe acest teren nu se afla nici o constructie, fiind liber de
orice sarcina.
Se solicita acordul pentru a intra in parteneriat cu I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti si anume
pentru promovarea acestei “Teme” la Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, urmata
ulterior de intocmirea unui proiect pentru accesare de fonduri europene.
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