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ANUNȚ 

 
 de prelungire a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat 

 în baza Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 
operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,  

 
 
 Unitatea administrativ-teritorială Județul Maramures, în calitate de furnizor al Schemei de 
ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19 și Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramures, în 
calitate de administrator al acesteia, anunță prin aceasta prelungirea apelului de solicitări pentru 
acordarea ajutorului de stat în valoare totală maximă de 800.000 de euro, din bugetul total al 
schemei de ajutor de stat de 1.600.000 euro. Sprijinul total acordat unui beneficiar este de maxim 
800.000 euro, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat.  
 

1. Obiectivul schemei 
 

 Obiectivul măsurii este de a susține activitatea operatorilor aerieni care au operat zboruri 
externe la/de la Aeroportul Internațional Maramures sau care intenționează să efectueze zboruri 
externe spre / de la Aeroportul Internațional Maramures în contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID-19, oferindu-le sprijin într-o manieră cuprinzătoare.  
 

2. Solicitanți eligibili 
 

 Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei operatorilor aerieni care își iau 
angajamentul de a opera zboruri regulate externe pe/de pe Aeroportul Internațional Maramures 
și îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:  
a) Trebuie să aibă o licență de operare aeriană eliberată în conformitate cu Regulamentul CE 
1008/2008 al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în U.E;  
b) Trebuie să aibă o asigurare obligatorie împotriva accidentelor care să acopere pasagerii, marfă, 
poștă, și răspundere civilă în conformitate cu condițiile Regulamentului CE 785/2004; 
(Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave, 
modificat și completat prin Regulamentul (CE) 1 137/2008 și prin Regulamentul (CE) 285/2010)  
c) Nu trebuie să fie pe lista neagră a Comisiei Europene privind companiile aeriene care nu 
reușesc să îndeplinească standardele de siguranță, publicată la adresa: 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en 
d) Trebuie să aibă un certificat european de operator aerian (AOC) sau alt document similar 
eliberat de o autoritate competentă din țara lor de origine; 
e) Nu au mai primi un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare, sau daca au primit, 
ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 2.300.000 euro;   

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en


f) Nu au fost 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 executate, conform 
prevederilor legale în vigoare;  
g) Nu se aflau în dificultate, așa cum aceasta noțiune este definită la art. 2 pct. d) din prezenta 
schemă, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în 
dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID- 19;  
h) Depun un plan de afaceri scris prin care se angajeaza să opereze zboruri regulate externe de pe 
Aeroportul Internațional Maramures. Planul de afaceri trebuie să contină modul în care compania 
estimeaza că ajutorul primit va compensa nevoia de lichiditate astfel încât activitatea acesteia să 
fie desfășurată în bune condiții pe Aeroportul Internațional Maramures. 
 

3. Bugetul 
 
 Bugetul pentru aceast apel de solicitări pentru acordarea de ajutor de stat este în valoare 
totală maximă de 800.000 euro, din bugetul total al schemei de ajutor de stat de 1.600.000 
euro.  
 Ajutorul per întreprindere nu poate depăși 800.000 euro. 
 Ajutorul de stat se va plăti operatorilor aerieni de către furnizorul ajutor de stat Consiliul 
Județean Maramures, 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. 
 

4. Selecția beneficiarilor 

 
 Solicitantul ajutorului trebuie să depună o cerere de acordare a ajutorului de stat și să 
demonstreze, prin documentația depusă, că se angajează să opereze curse regulate externe de pe 
Aeroportul Internațional Maramures și să ia toate masurile necesare pentru a asigura viabilitatea 
acestora prin promovarea lor cu scopul remedierii dificultăților în cel mai scurt timp. 
 Operatorii aerieni vor trebui să prezinte administratorului schemei, propuneri de servicii, 
planuri de afaceri, în care să specifice rutele propuse a fi operate și frecvențele de operare, 
aeronavele care urmează să fie utilizate și capacitatea acestora, niveluri așteptate de trafic, 
perioada de operare a rutei și modul în care ajutorul influențează reluarea traficului aerian. 
 
 Pentru departajarea beneficiarilor pentru alocarea ajutorului de stat se vor utiliza ca și 
factori de evaluare: numar de destinatii a fi operate, numar de curse/săptămână (curse / 
săptămână x frecventele de operare propuse), numărul de pasageri estimat a fi generat într-o 
perioadă de 1 an de la primirea ajutorului de stat. 
Punctajul aferent fiecărui factor de evaluare va fi următorul: 
 

Factor de evaluare Punctaj maxim 

Numar de destinatii propuse a fi operate 50 



Numar de curse / săptămână (curse / 
săptămână x frecventele de operare 
propuse) 

30 

Numar pasageri estimat a fi generat într-
o perioada de 1 an de la primirea 
ajutorului de stat 

20 

 
Algoritm de calcul: 

a) pentru fiecare dintre factorii de evaluare cea mai bună ofertă va primi punctajul maxim. 
De exemplu: pentru numărul cel mai mare de rute propuse a fi operate se va acorda 
punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 50 puncte. 
b) pentru celelalte oferte sub punctajul maxim, punctajul se va calcula proporțional astfel: 

 P (punctaj) = (oferta x punctaj maxim) / cea mai buna ofertă  
 
 Modul în care se va face repartizarea sumelor/ beneficiar va fi proporțională cu punctajele 
obținute.  

 Condiție minimă a fi îndeplinită pentru depunerea ofertei este ca planul de afaceri să 

cuprindă un număr minim de 2 (două) destinații externe propuse a fi operate. 

 Dacă oferta operatorilor aerieni situați sub poziția 1 din clasament va cuprinde aceleași 

destinații externe propuse a fi operate de operatorul situat pe prima poziție,  aceștia vor  avea 

posibilitatea de a modifica destinațiile. 

 

 

5. Data, locul și modul de depunere a cererilor 

 
 Data începerii acceptării cererilor – 13.05.2022 

 Data de închidere pentru acceptarea cererilor –  13.06.2022 

 Solicitantul ajutorului trebuie să transmită, prin email, o solicitare de ajutor, semnată de o 
persoană autorizată însoțită de următoarele documente: 
- angajamentul de a opera curse regulate externe de pe Aeroportul Internațional Maramures care 
va cuprinde și măsurile necesare ce urmează să fie implementate pentru a asigura viabilitatea 
acestora prin promovarea lor cu scopul remedierii dificultăților în cel mai scurt timp; 
- propuneri de servicii/plan de afaceri, în care să specifice rutele propuse a fi operate și 
frecvențele de operare, aeronavele care urmează să fie utilizate și capacitatea acestora, niveluri 
așteptate de trafic, perioada de operare a rutei și modul în care ajutorul influențează reluarea 
traficului aerian. 
 De asemenea se vor depune documente relevante pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor 
prevăzute la punctul 2 lit. a, b, c, d, e; 
 În plus, pentru a verifica normele de cumulare, operatorii aerieni care solicită ajutor de 
stat în cadrul acestei scheme vor trebui să depună o declarație pe propria răspundere pentru alte 
ajutoare de stat primite. 
 



 Toate documentele vor fi transmise în limba engleză sau română și vor fi semnate de 
persoanele în drept.  Pentru a fi luată în evidență solicitarea, este obligatorie confirmarea primirii 
acesteia.  
 

Datele de contact ale furnizorului/administratorului schemei  de ajutor de stat:  
 
 Furnizorul schemei: Consiliul Judetean Maramures cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe 
Sincai nr. 46, cod postal 430311, Județul Maramures  Email: office@maramures.ro  
 
 Administrator al schemei: R.A. Aeroportul Internațional Maramures , Loc. Tautii 
Magheraus, str. 66, nr. 22, jud. Maramures   
  

 Orice întrebări cu privire la apelul de solicitări trebuie trimise în timpul apelului de 
solicitări la următoarea adresă de e-mail: office@aimm.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


