
 

 

Anexa nr. 1 la convenția pentru punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia 

COVID – 19 

    ANUNȚ 

de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza 

Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, autorizată de Comisia 

Europeană prin Decizia __ din __ (se va completa după avizarea Schemei) 

 

CONSILIUL LOCAL TÂRGU MUREŞ, autoritate publică locală la nivelul 

Municipiului Târgu Mureș, în calitate de furnizor al Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19 și Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în 

calitate de administrator al acesteia, anunță prin prezenta deschiderea apelului de solicitări 

pentru acordarea ajutorului de stat în valoare totală de 2.000.000 lei. 

1. Obiectivul schemei 

 

Obiectivul măsurii este de a susține activitatea companiilor aeriene care operează 

zboruri la/de la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș sau care intenționează să efectueze 

zboruri spre/de la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, oferindu-le sprijin într-o manieră cuprinzătoare. 

2. Condiţii de eligibilitate 

 

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei  companiile aeriene care îşi iau 

angajamentul de a opera zboruri regulate pe/de pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, 

și îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să dețină o licență de operare aeriana emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2018/1139 al  Parlamentului European și  al  Consiliului din 4 iulie 2018  privind normele 

comune în domeniul aviației civile și  de  instituire a  Agenției de  Siguranță  a  Aviației a  

Uniunii  Europene;
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b) să dețină o asigurare obligatorie împotriva accidentelor care să acopere pasagerii, 

marfă, poștă, și răspunderea civilă în conformitate cu condiţiile Regulamentului CE 

                                                           
1
Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele 

comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și 

a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare 

a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a 

Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (OJ L 212, 22.8.2018, p. 1). 

  

 



 

 

785/2004;
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c) să nu figureze pe lista neagră a Comisiei Europene privind companiile aeriene care 

nu reușesc să îndeplinească standardele de siguranță, publicată la adresa: 

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/ ; 

d) să dețină un certificat european de operator aerian (AOC) sau alt document similar 

eliberat de o autoritate competentă din țara lor de origine; 

e) să  nu  fi primit un alt ajutor în România conform secțiunii 3.1 din cadrul temporar, 

sau dacă a primit, suma ajutorului primit în cadrul acestei măsuri și ajutorul primit în plus 

față de cel primit în cadrul acestei măsuri în România nu trebuie să depășească 1.800.000 

EUR; 

f) să  nu  fie emise împotriva lor decizii ale Comisiei Europene de recuperare a unui 

ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost puse în 

aplicare, conform dispozițiilor legale în vigoare; 

g) să  nu  se  găsească  în dificultate, aşa cum această noțiune este definită în sensul  

Regulamentului  general de  exceptare  pe  categorii ("GBER")
3
 pe  31 decembrie 2019;  

h) în situaţia în care compania a  efectuat  zboruri regulate de la/către  Aeroportul 

Transilvania Tg-Mures în 2019, se angajează să  păstreze cel  puţin 50% din  capacitatea 

sa  pe  Aeroportul Transilvania Tg-Mureș din 2019 cel  puțin o  perioadă  de  12  luni 

consecutive între  data  semnării schemei de acordare a ajutorului de la stat și 31.12.2022; 

i) în situația în care compania nu a mai efectuat zboruri de la /către  Aeroportul 

Transilvania Tg-Mureș, se angajează că  asigură o capacitate de cel puţin 20.000 locuri 

pentru  o  perioadă  de  12  luni consecutive între  data  semnării măsurii de acordare  a  

ajutorului  și  30.06.2023; 

j) să  depună un angajament scris de a efectua zboruri regulate de la/către Aeroportul 

Transilvania Tg-Mureș, în care să se precizeze rutele și frecventele săptămânale, propuse  

pentru operațiunile de zbor de  la/către  acest  aeroport. 

 Ajutorul nu se acordă în  cadrul măsurii companiilor medii și mari care  erau deja 

în dificultate în sensul Regulamentului general de exceptare pe categorii ("GBER")
4
 la 

31.12.2019, ajutorul putându-se acorda microîntreprinderilor și întreprinderilor mici care 

se aflau în dificultate în sensul aceluiași act normativ la 31.12.2019, dacă acele 

întreprinderi, la momentul acordării ajutorului nu sunt supuse procedurii de insolvență 

colectivă în  temeiul  legislației  naționale și nu au primit ajutor pentru salvare
5
 sau  

                                                           
2
 Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 

cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave (OJ L 138, 30.4.2004, p. 1). 

 
3
 Definit în art. 2 alineatul (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare 

a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (OJ L 

187, 26.6.2014, p. 1). 

 
4
 Definit în art. 2 alineatul (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare 

a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (OJ L 

187, 26.6.2014, p. 1). 
5
 Alternativ, dacă au primit ajutor pentru salvare, au rambursat împrumutul sau au încetat garanția în momentul 

acordării ajutorului în cadrul măsurii notificate.  

 

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/


 

 

ajutoare  pentru  restructurare.
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3. Bugetul alocat 

 

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 2.000.000 lei  

Ajutorul ce  se  poate  acorda  unei companii nu poate depăşi 600.000 EUR (echivalent în 

lei de aproximativ 3.000.000), toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, adică înainte de 

orice deducere a impozitelor sau a altor taxe.  

Companiile aeriene candidate care vor avea succes vor fi eligibile pentru a primi 2 EUR 

per loc alocat zborurilor de la și către Aeroportul Transilvania Târgu Mureș după 

semnarea acordului de subvenționare  a ajutorului de la stat. 

Plata subvenției se va face în tranșe lunare, pe baza documentelor justificative transmise de 

regie, în luna următoare celei pentru care se face plata. 

Ajutorul va fi plătit de către CONSILIUL LOCAL TÂRGU MUREŞ în tranșe lunare, pe 

baza documentelor justificative transmise de Regia Autonomă Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș, până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face plata. 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș va efectua verificări lunare de conformitate cu privire 

la capacitatea alocată de companiile aeriene în ceea ce privește zborurile către / de la 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș și va pregăti un raport care să compare numărul de 

locuri asumate de compania aeriană în contractul de subvenționare a ajutorului financiar și 

numărul de locuri alocate efectiv de către compania aeriană către / de la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș. Raportul împreună cu documentația justificativă vor fi înaintate 

Consiliului Județean Mureș și vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani de la data acordării 

ajutorului. 

 

4. Evaluarea cererilor depuse 

 

i. Evaluarea criteriilor de eligibilitate 

 

Companiile aeriene interesate, trebuie să transmită cererile de ajutor împreună cu 

documentele doveditoare îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, menţionate la punctul 2 

din prezentul anunț, în format electronic pe adresa de e-mail 

office@transylvaniaairport.ro . 

 

ii. Pentru selectarea beneficiarilor, pentru alocarea ajutorului de stat, se vor utiliza 

următorii factori de evaluare: 

-numărul de destinații propuse pentru a fi operate,  

-numărul de zboruri pe săptămână (zboruri / săptămână x frecvențe de operare), 

- capacitatea (numărul) de locuri alocate pentru o perioadă de 12 luni. 

                                                           
6
 Alternativ, dacă au primit ajutor pentru restructurare, nu mai fac obiectul unui plan de restructurare în 

momentul acordării ajutorului în cadrul măsurii notificate 

mailto:office@transylvaniaairport.ro


 

 

 Scorul pentru fiecare factor de evaluare va fi următorul: 

Metoda de calcul 

- Punctajul pentru fiecare solicitant va fi calculat după cum urmează: 

a. Pentru fiecare dintre factorii de evaluare, cea mai bună ofertă va primi punctajul 

maxim. De exemplu: Pentru cel mai mare număr de rute propuse spre a fi reluate sau 

lansate, se va acorda punctajul maxim alocat pentru factorul de evaluare, respectiv 40 

sau 30 de puncte. 

b. Pentru alte oferte sub maxim, punctajul va fi calculat în mod proporțional după cum 

urmează: 

P (punctajul) = (oferta x punctajul maxim) / cea mai bună ofertă 

După verificarea eligibilității de către administratorul schemei – Regia Autonomă 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, furnizorul ajutorului de stat – Consiliul Județean 

Mures, va încheia cu operatorii aerieni calificați contracte de acordare a ajutorului 

financiar.  

 

5. Data, locul și modul de depunere a cererilor 

Data de la care pot fi transmise cererile de ajutor de stat împreună cu documentele 

doveditoare se va  publica pe site-ul Aeroportului Transilvania Târgu Mureș. 

Cererile de ajutor de stat, împreună cu documentele doveditoare îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate menţionate la punctul 2 din prezentul anunț se vor depune la adresa de e-mail   

office@transylvaniaairport.ro începând cu data publicării anunțului, până la data 

de_____. 

Anunțul va fi publicat pe site-ul Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, al CONSILIUL 

LOCAL TÂRGU MUREŞ, precum și în Monitorul Oficial. Perioada de evaluare a 

cererilor primite va avea loc până la data de __________ 

Transmiterea rapoartelor aferente etapei de verificare și validare a ofertelor desemnate 

câștigătoare către CONSILIUL LOCAL TÂRGU MUREŞ, precum și încheierea acordului 

cu operatorul/operatorii aerieni desemnaţi câștigători va avea loc până la data de 

__________ 

 

                                     Factor de evaluare Puncte maxime 

1. Numărul de destinații propuse să fie operate 40 

2. Număr de zboruri / săptămână (destinații / săptămână x frecvențe de 

operare) 

 

30 

3. Capacitatea (numărul) de locuri alocate pentru o perioadă de 12 luni 30 
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6. Documente necesare transmiterii cererilor de ajutor: 

 

a. Cerere solicitare ajutor de stat; 

b. Plan de alocare a capacității de operare la/de la Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș; 

c. Situațiile financiare auditate la 31.12.2019 sau după caz, balanțe de verificare și 

contul de profit și pierdere la data de 31.12.2019 și orice alte informaţii financiare 

considerate a fi relevante și necesare pentru îndeplinirea condiției prevăzute la 

punctul 2 lit. g; 

d. Documente relevante pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor prevăzute la punctul 2 

lit. a, b, c, d, e, f. 

e. Declarație pe proprie răspundere pentru alte ajutoare de stat primite pe  baza unei 

Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19; 

f. Declarație pe proprie răspundere ca nu au fost emise împotriva operatorului aerian 

decizii ale Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în 

care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Toate documentele vor fi transmise în limba engleză și română și vor fi semnate de 

persoanele în drept. 

Pentru a fi luată în evidență solicitarea, este obligatorie solicitarea confirmării primirii 

acesteia. 

Datele de contact ale furnizorului/administratorului 

schemei Furnizor de ajutor de stat: 

CONSILIUL LOCAL TÂRGU MUREŞ,  

Piața Victoriei, nr.3, Municipiul Târgu Mureș, Județul Mureș, 

E-mail: primaria@tirgumures.ro   

 

Administrator al schemei: 

R.A. AEROPORTUL  TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ 

Șoseaua Tg-Mures-Luduș (E 60) km.14,5, Județul Mures,  

loc. Vidrasău E-mail: office@transylvaniaairport.ro . 

Orice clarificări cu privire la apelul de solicitări trebuie trimise în timpul apelului de 

solicitări la următoarea adresa de e-mail: office@transylvaniaairport.ro. 

 

mailto:primaria@tirgumures.ro
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