
 
    Anexa nr. 2 la Hotărârea CJMM nr. _____ 

 
 
 

CONTRACT PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PENTRU 
SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR AERIENI  

ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19 

 
 

 
CAPITOLUL I: Părțile contractante 

 
Art. 1.  
Consiliul Județean Maramures, cu sediul în Baia Mare str. Gh. Sincai nr. 46, jud. Maramures  
reprezentat prin Președinte Ionel Ovidiu BOGDAN în calitate de furnizor de ajutor de stat, 
și 
R.A. Aeroportul Internațional Maramureș, având sediul în loc. Tăuții Măgherăuș, str. 66, nr. 22, 
Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/554/1992, CUI RO2944544, 
reprezentata legal prin dl. Dorin Buda, în calitate de administrator al schemei, 
au convenit încheierea următorului contract cu respectarea următoarelor clauze: 
 

CAPITOLUL II: Temeiul legal al contractului 
 

Art. 2. Prezentul contract se fundamentează în principal pe următoarele acte administrative: 
• Decizia nr. __________ a Comisiei Europene de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID - 19; 

• Hotărârea Consiliului Județean Maramures   nr. ……/  privind aprobarea  schemei de ajutor 
de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-19, respectiv privind aprobarea contractului pentru 
punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor 
aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19. 
 

CAPITOLUL III: Obiectul contractului 
 

Art. 3. Obiectul prezentului contract îl constituie punerea în aplicarea a schemei de ajutor de stat 
pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID - 19, în condițiile prezentului contract. 
 

CAPITOLUL IV: Durata contractului 
 

Art. 4. Prezentul contract va produce efecte juridice începând cu data intrării în vigoare a 
Hotărârii Consiliului Județean Maramures  nr. _____privind aprobarea contractului pentru punerea 
în aplicare a schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în 
contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și până la finalizarea contractelor 
de acordare a ajutorului financiar încheiate de către Consiliul Județean Maramures în calitate de 
furnizor de ajutor de stat și operatorii aerieni, beneficiari ai schemei de ajutor de stat.  



 
CAPITOLUL V: Drepturile și obligațiile părților 

 
Art. 5. Consiliul Județean Maramures - furnizor de ajutor de stat 

• asigură finanțarea ajutorului de stat din bugetul local al Județului Maramures; 
• publică pe site-ul www.cjmaramures.ro textul integral al schemei de ajutor de stat, 

perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul total precum și data epuizării bugetului 
total al schemei;  

• va face publică măsura de ajutor de stat, împreună cu condițiile de eligibilitate care trebuie 
respectate de către toți operatorii aerieni interesați, inclusiv următoarele formulare care 
constituie anexe la prezentul contract: 

- Anunț de prelungire 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 nr.____________ 

- Cerere de ajutor de stat 
  - Angajament 
  - Structura planului de afaceri 
  - Declarație  

• verifică declarațiile tuturor potențialilor beneficiari ai schemei de ajutor de stat pe 
platforma naționala online RegAS, ulterior primirii acestora de la Aeroportul Internațional 
Maramures (Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România); 

• încheie contracte de acordare a ajutorului financiar cu beneficiarii, până la epuizarea 
completă a bugetului, dar nu mai târziu de data de 30.06.2022, în baza raportului și a 
documentelor justificative transmise de Aeroportul Internațional Maramures, care atestă 
îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de către beneficiari; 

• va plăti beneficiarilor cu care a încheiat contracte de acordare a ajutorului financiar 
sumele alocate, în trei tranșe, până cel târziu la data de 30.06.2023, conform Contractului 
de acordare a ajutorului de stat și a Confirmării prestării serviciului de către 
administratorului schemei de ajutor de stat, după cum urmează:  

- prima tranșă în cuantum de 30 % din valoarea totală a ajutorului de stat, la semnarea 
contractului, 
- a doua tranșă în cuantum de 30 % din valoarea totală a ajutorului de stat, în a 6-a lună de 
operare,  
- a treia tranșă în cuantum de 40 % din valoarea totală a ajutorului de stat, în a 10-a lună de 
operare. 

• păstrarea raportului și a documentelor justificative, înaintate de către Aeroportul 
Internațional Maramures, care conține o comparație între cele asumate de operatorul 
aerian în contractul de acordare a ajutorului financiar și numărul de locuri efectiv alocat 
de către operatorul aerian la/de la Aeroportul Internațional Maramures 

• în cazul în care un beneficiar al ajutorului de stat nu respectă condițiile de acordare 
prevăzute în schemă și în cadrul contractelor de acordare a ajutorului financiar, în baza 
propunerii justificată a Aeroportului Internațional Maramures consemnată într-un raport, 
Consiliul Județean Maramures va proceda la sistarea/ încetarea și la recuperarea după caz 
a ajutorului de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
77/ 2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru 

http://www.cjsibiu.ro/


modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/ 1996, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. 
Aceste înregistrări trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt 
respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 
10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei; 

• se obligă să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) 
schema de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID – 19, contractele de acordare a ajutoarelor, 
plățile efectuate și eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului 
președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat; 

• respectă obligațiile de monitorizare și raportare prevăzute de Comunicarea Comisiei 
Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID – 19 (2020/C911/01), precum si Decizia Comisiei 
Europene nr.State Aid SA 100996 (2021/N) pe toată perioada de derulare a schemei; 

• se obligă să transmită  Comisiei Europene, rapoarte anuale în conformitate Regulamentul 
Comisiei (EC) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al 
Consiliului de stabilire al normelor de aplicare al articolului 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene publicat în JO 140 din 30.04.2004; 

• se va asigura că măsurile temporare de ajutor prevăzute în schema de ajutor de stat 
pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID – 19 pot fi cumulate cu ajutorul care intră în sfera de aplicare a 
reglementărilor de minimis sau cu ajutorul care intră în domeniul de aplicare al 
Regulamentului 651/2014, cu condiția respectării prevederilor și regulilor de cumul 
prevăzute în regulamentele specifice; 

• se va asigura că măsurile temporare prevăzute în schema de ajutor de stat pentru 
susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID – 19 pot fi cumulate cu alte ajutoare acordate în conformitate cu 
secțiunea 3.1 din comunicare, cu condiția ca sprijinul total acordat unui beneficiar să nu 
depășească 2.300.000 EUR; 

• se va asigura că măsurile temporare de ajutor reglementate de schema de ajutor de stat 
pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID – 19 pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în conformitate cu 
dispozițiile secțiunilor specifice ale diferitelor secțiuni ale Comunicării Comisiei Europene 
– Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID – 19 (2020/C911/01), precum și Decizia CE nr. State Aid 
100996 (2021/N) 

 
Art. 6. Aeroportul Internațional Maramures – administrator al schemei 
• publică pe site-ul www.aimm.eu textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în 

care se pot înregistra cereri, bugetul total precum și data epuizării bugetului total al 
schemei;  

• va face publică măsura de ajutor de stat, împreună cu condițiile de eligibilitate care trebuie 
respectate de către toti operatorii aerieni interesati inclusiv formularele de la art.5,  anexe 
la prezentul contract.  



• are obligația de a verifica dacă operatorii aerieni care au transmis în format electronic 
cererea de solicitare a ajutorului de stat împreună cu documentele doveditoare, 
îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID – 19; 

• Comisia de evaluare a documentelor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate 
transmise de către  operatorii aerieni care solicită acordarea ajutorului de stat pentru 
susținerea activității în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19 va fi 
compusă din Directorul dezvoltare al Aeroportului Internațional Maramures, un specialist 
marketing și un consilier juridic, care va avea atât calitatea de membru în cadrul comisiei 
cât și de secretar al comisiei;  

• Comisia de evaluare a documentelor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate 
transmise de către  operatorii aerieni care solicită acordarea ajutorului de stat pentru 
susținerea activității în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19 va fi 
numită prin decizia directorului general al Aeroportului Internațional Maramures 

• Comisia de evaluare a documentelor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate 
transmise de către operatorii aerieni care solicită acordarea ajutorului de stat pentru 
susținerea activității în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19 are 
obligația de a verifica încadrarea în condițiile de eligibilitate în 5 zile lucrătoare de la 
primirea tuturor documentelor corecte și complete din partea operatorilor aerieni. În 
cazul în care comisia constată că în urma transmiterii documentelor doveditoare 
îndeplinirii criteriilor de eligibilitate lipsesc documente sau parte dintre acestea nu sunt 
complete aceasta are dreptul de a solicita clarificări în funcție de cele constatate; 

• Comisia de evaluare a documentelor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate 
transmise de către  operatorii aerieni care solicită acordarea ajutorului de stat pentru 
susținerea activității în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19 va 
transmite către Consiliul Județean Maramures, în termen de o zi lucrătoare de la data 
finalizării evaluării, prin grija secretarului comisiei, raportul comisiei de evaluare însoțit 
de documentele doveditoare de unde va rezulta dacă operatorul aerian a îndeplinit 
condițiile  de eligibilitate prevăzute în Schema de ajutor de stat pentru susținerea 
activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-
19 precum și propunerea de încheiere a contractului, după caz. 
Propunerea de încheiere a contractelor va fi justificată, prin prisma următoarelor 
elemente, fără ca acestea să  fi limitative: 
-îndeplinirea condițiilor de eligibilitate; 
-perioada contractului de acordare a ajutorului financiar; 
-capacitatea alocată de companiile aeriene la/ de la Aeroportul Internațional Maramures 

-valoarea contractului de acordare  de ajutor financiar.   
 Membrii Comisiei de evaluare a documentelor privind îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate transmise de către  operatorii aerieni care solicită acordarea ajutorului de stat 
răspund pentru exactitatea și corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în raportul 
încheiat.  

• se obligă, ulterior semnării contractului de acordare a ajutorului financiar între Consiliul 
Județean Maramures și Beneficiar, să efectueze lunar verificări de conformitate privind 
capacitatea alocată de compania aeriană la/de la Aeroportul Internațional Maramures. 
Serviciul Operațional din cadrul Aeroportului Internațional Maramures. va întocmi în 
primele 2 zile lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară câte un raport privind 



capacitatea lunară efectiv alocată la/de la Aeroportul Internațional Maramures pentru 
fiecare operator aerian care are semnat un contract de acordare de ajutor financiar.  
Totodată,  va întocmi câte un raport care va conține după caz existența/neexistența unor 
restricții de zbor cauzate din motive neimputabile companiei aeriene. Raportul va include 
capacitatea la/de la Aeroportul Internațional Maramures care nu a putut fi operată de 
operatorul aerian precum și motivul. 
Rapoartele semnate de către toate persoanele în drept se vor înainta Direcției dezvoltare. 
Direcția Dezvoltare va întocmi și înainta către Consiliul Județean Maramures în termen de  
2 zile lucrătoare un raport care va conține o comparație între cele asumate de compania 
aeriană în contractul de acordare a ajutorului financiar și numărul de locuri efectiv alocat 
de compania aeriană la/de la Aeroportul Internațional Maramures.  
Raportul va conține inclusiv informații referitoare la frecvențele operate/săptămână în 
luna analizată, respectiv dacă au fost respectate cele asumate prin Planul de afaceri.  
În cazul în care există din partea operatorilor aerieni notificări scrise cu privire la 
modificările propuse referitoare la capacitățile lunare de operare, aceste se vor evidenția 
în raport.  
Totodată, în cazul în care nu există notificări scrise din partea operatorului aerian și se 
constată faptul că nu a fost respectat Planul de afaceri asumat se va menționa acest lucru 
în raport.  
Raportul va cuprinde inclusiv referiri la existența sau nu a unor restricții de zbor cauzate 
din motive neimputabile companiei aeriene (ex. restricții de zbor emise de statele 
unde/de unde companiile aeriene desfășoară zboruri, condiții meteo nefavorabile etc.) 

Raportul, împreună cu documentele justificative, se va înainta Consiliului Județean 
Maramures. Răspunderea pentru corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor 
prezentate în raport aparține persoanelor care și l-au asumat prin semnătură ; 

• se obligă să transmită către Consiliul Concurenței toate datele și informațiile necesare 
pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și termenul 
prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus 
în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și 
datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat si 
rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene;  

• se obligă să păstreze pe o perioadă de 10 ani toate înregistrările detaliate, care să 
demonstreze modul de operare al operatorilor aerieni beneficiari ai ajutorului de stat; 

• se obligă la monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de 
ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei generate 
de pandemia COVID-19, iar în caz de nerespectare a condițiilor contractului de acordare a 
ajutorului financiar, precum și a condițiilor de acordare din Schema de ajutor de stat, va 
întocmi un raport care va conține, următoarelor elemente, fără ca acestea să  fi limitative: 
- condițiile de acordare prevăzute la art.4 din Schema de ajutor de stat care nu au fost 
respectate; 
-o comparație între cele asumate de operatorul aerian prin contractul de acordare a 
ajutorului financiar și numărul de locuri efectiv alocat de către compania aeriană la/de la 
Aeroportul Internațional Maramures 

- propunerea justificată (prezentarea motivelor de fapt și a temeiului de drept), de 
sistare/încetare și recuperare, după caz, a ajutorului de stat, înaintată Consiliului Județean 
Maramures, în calitate de furnizor de ajutor de stat. 



Raportul va fi semnat de persoanele în drept, care își asumă răspunderea pentru 
exactitatea și corectitudinea datelor și informațiilor prezentate, și va fi înaintat, împreună 
cu documentele justificative, Consiliului Județean Maramures 

 
CAPITOLUL VI: Încetarea contractului 

 
Art. 7. Prezentul contract încetează de drept la finalizarea contractelor de acordare a ajutorului 
financiar încheiate de către Consiliul Județean Maramures în calitate de furnizor de ajutor de stat 
și  operatorii aerieni ca beneficiarii ai schemei de ajutor de stat.  
 

CAPITOLUL VII: Răspunderea părților 

 
Art. 8. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract, atrage răspunderea părții 
aflate în culpă, în condițiile legii. 
 

CAPITOLUL VIII: Litigii 
 

Art. 9. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă sau după caz 
de către instanțele judecătorești competente. 
 

CAPITOLUL IX: Dispoziții finale 

 
Art. 10. Modificarea și/sau completarea prezentului contract se efectuează prin act adițional 
încheiat în condițiile legii. 
 
Art. 11. Anexele și actele adiționale fac parte integrantă din contract. 
 
Art. 12. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 
Art. 13. Prezentul contract a fost încheiat astăzi …………… . 
 


