
Anexa nr. 8 la Hotărârea CJMM nr. ___ 

 

CONTRACT DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT 

 

Părțile Contractante : 

 

 

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, 

 

2. 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 

3. ............ operatorul aerian ............................................................ 

 

Preambul  

Avand în vederea Hotarârea Consiliului Județean Maramureș nr. ___ din ________prin care a 
fost aprobată SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂŢII 
OPERATORILOR AERIENI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE 
PANDEMIA COVID-19 în valoare totala de 1.600.000 euro. 

Ținând cont de Comunicarea Comisiei Europene (2020/C 91 I/01) ”Cadru temporar pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-
19”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020, [C(2020) 1863], și 
versiunile autentice ale modificărilor aduse acesteia, C(2020) 2215 din 3 aprilie 2020, 
C(2020) 3156 din 8 mai 2020, C(2020) 4509 din 29 iunie 2020, C(2020) 7127 din 13 
octombrie 2020 și C(2021) 564 din 28 ianuarie 2021, C 2021/C34/06, publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, dar și Decizia Comisiei Europene nr. State Aid SA 100996 
(2021/N)  prin care se prevede că toate companiile care se confruntă cu o bruscă lipsă de 
lichidități sau cu dificultăți pot benefica de o subvenție directă care nu poate depăși 
2.300.000 euro per operator aerian, faptul că România îndeplinește toate condițiile 
prevăzute la punct. 22 a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinirea 
economiei în contextul actualei epidemiei de COVID-19.( 2020/C911/01) publicată în Jurnlul 
Oficial al UE, modifcată prin comunicarea CE 2021/C34/06 privind cadrul temporar în 
materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19. 
Cu respectarea strictă a dispozițiilor relevante,   



Părțile au convenit încheierea prezentului contract de finanțare pentru acordarea schemei 
de ajutor de stat pe baza raportului de evaluare întocmit de Administratorul schemei 
Aeroportul Internațional Maramureș în următoarele condiții: 

 

Articolul 1 - Obiectul Contractului și scopul acordării subvenției: 

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat constând în grant 
direct în cuantum de .............. EURO de către finanțator, pentru punerea în aplicare a 
PLANULUI DE AFACERI a Operatorului Aerian ...................... declarat câștigător 
conform procesului verbal  nr........ , ce formează obiectul Anexei nr. 1 la prezentul 
contract, pentru operarea pe Aeroportul Internațional Maramureș, timp de 12 luni 
de la data începerii duratei de execuței conform art.2 (2) din prezentul contract, a 
unui numar de  ..... destinații externe săptămânale. 

1.2. Beneficiarului schemei de stat i se va acorda grant în termenii și condițiile stabilite 
în acest contract pentru îndeplinirea și atingerea Planului de afaceri ce formează 
Anexa nr. 1 la prezentul contract, pe care acesta îl declară că îl cunoaște și le acceptă 
și le va duce la îndeplinire. 

1.3. Planul de afaceri, împreună cu toate documentele anexate acestuia, depusă de 
beneficiarul declarat eligibil ca urmare a verificărilor efectuate pe parcursul etapei 
de evaluare și selecție, fac parte integrantă din contract și formează obiectul Anexei 
nr. 1 și este obligatoriu pentru Beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a 
contractului prevăzută la art. 2. 

1.4. Scopul acordării ajutorului de stat:  
- În cadrul prezentului contract, ajutorul constă în grant direct acordat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate 
de pandemia de COVID-19, și care se confrună cu un deficit brusc de lichidități 
sau chiar indisponibilitatea lichidităților, oferindu-i astfel sprijin Beneficiarului 
într-un mod complet și nediscrimatoriu. 

 

Articolul 2 - Durata de valabilitate a contractului  

2.1. Prezentul contract intră în vigoare, pe baza aprobării de către Consiliul Județean 
Maramureș și produce efecte de la data semnării de către ultima parte și până la 
împlinirea duratei de execuție conform art. 2.2 din prezentul Contract. 

2.2. Durata de execuție a prezentului contract este de 12 luni și începe odată cu operarea 
primului zbor al companiei aeriene care nu poate fi mai târziu de data de_______________ 

2.3. Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional semnat de toate părțile 
contractante, pe baza aprobării prealabile a Consiliului Județean Maramureș. 

 

Articolul 3 -  Valoarea contractului 

3.1 Valoarea totală a contractului de finanțare este de ..................EURO , iar cursul de schimb 
euro-lei utilizat este cursul stabilit de Banca Națională a României valabil la data 



emiterii facturii sau a altui document similar reprezentând valoarea grantului direct, 
corespunzătoare fiecărei tranșe. Consiliul Județean Maramureș va fi responsabil de 
acordarea ajutorului de stat iar Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș 
va fi autoritatea contractantă responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat, 
în sensul urmăririi respectării indicatorilor prevederilor Planului de afaceri și 
respectării frecvențelor și indicatorilor asumați de Beneficiar, astfel cum rezultă din 
Anexa nr.1 la prezentul Contract. 

3.2. Ajutorul de stat se va acorda către Beneficiar 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:  

a) prima tranșă în cuantum de 30% din valoarea totală a ajutorului de stat, la semnarea 

contractului;  

b)  a doua tranșă în cuantum de 30 % din valoarea totală a a ajutorului de stat, în a 6-a lună 

de operare; 

 c)  a treia tranșă în cuantum de 40 % din valoarea totală a ajutorului de stat, în a 10-a lună 

de operare. 

Articolul 4 -  Drepturile beneficiarului ajutorului de stat  

4.1. Primirea ajutorului de stat, în cuantumul prevăzut în urma scorului obținut în 
procedura de evaluare, cu respectarea specificațiilor menționate la art.1 din prezentul 
contract, pe baza documentelor justificative transmise administratorului schemei de ajutor 
de stat. 

Articolul 5 - Obligațiile beneficiarului ajutorului de stat 

5.1. Obligația de a îndeplinire a tuturor activităților prevăzute în Planul de afaceri, Anexa 
nr. 1 la prezentul contract, pe o durata de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de 
execuție în cazul intervenirii cazurilor de forță majoră. 

5.2. Obligația de a comunica datele bancare și de a emite factura sau un alt document 
similar reprezentând valoarea grantului direct corespunzătoare primei tranșe, înainte de 
virarea primei tranșe din ajutorul de stat; 

5.3. Obligația de a anunța administratorul schemei de ajutor de stat în situația în care o 
destinație nu este profitabilă și de a conveni de comun acord, prin act adițional la prezentul 
Contract, schimbarea acelei destinații, menținându-se însă pe perioada valabilității 
contractului numărul total de destinații. 

5.4. Obligația de a rambursa sumele încasate cu titlu de ajutor de stat în cazul nerespectării 
condițiilor de acordare prevăzute de schemă și de planul de afaceri propus, inclusiv 
dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia, până la data rambursării integrale. 
Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 



5.5. Obligația de a păstra toate documentele aferente ajutorului de stat acordat timp de 10 
ani și de a le pune la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau 
a Consiliului Concurenței ori de câte ori la sunt solicitate. 

5.6. Obligația de a pune la dispoziția Administratorului schemei de stat documentele 
solicitate de către acesta pe parcursul derulării Contractului și care să permită 
monitorizarea contractului.  

5.7. Obligația de a informa în scris Finanțatorul în termen de maxim de 3 zile lucrătoare cu 
privire la următoarele aspecte:  

- schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului, 

- schimbarea contului special deschis pentru virarea ajutorului de stat, 

- înlocuirea reprezentantului legal, 

- schimbarea datelor și informațiilor ce au stat la baza evaluării criteriilor de eligibilitate 
avute în vedere la emiterea Procesului - Verbal nr........../ .......... (de selecție / .......)  

- deschiderea procedurilor de insolvență ori a altor proceduri judiciare sau extrajudiciare 
de natură a afecta îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către 
Beneficiar. 

- depunerea la administratorul schemei de ajutor de stat a raportului privind desfășurarea 
activității economice pentru care a fost alocată grantul și a documentelor justificative 
corespunzătoare.  

- transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de către 
administratorul schemei de ajutor de stat sau Consiliul Concurenței, în termenele stabilite 
de aceștia. 

- păstrarea unei evidențe detaliate a subvenției primite cu titlu de ajutor de stat în baza 
prezentului contract de grant, pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei 
tranșe; această evidență va include informațiile necesare pentru a demonstra respectarea 
condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat. 

- beneficiarul schemei de ajutor de stat este obligat să arhiveze evidența specifică schemei 
de stat și să o păstreze cel puțin 10 ani de la data acordării ultimei tranșe în baza prezentei 
scheme. 

 

Articolul 6 - Obligațiile Finanțatorului: 

6.1 Obligația de a plăti ajutorul de stat direct Beneficiarului după semnarea contractului de 
finanțare conform tranșelor prevăzute la art. 3 din prezentul contract.  

6.2. Obligatia de a verifica 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); 



6.3. Obligatia de a încărca 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; 

6.3. Obligația să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în 
cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin 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. 

 

Art.7. Obligațiile Administratorului schemei 

7.1 Administratorul schemei are următoarele obligații: 

a) de a aviza finanțarea, prin emiterea unui document ce va cuprinde: 

- selectarea operatorului........................... admis cu scor de ..........puncte 

- îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale operatorului ................. reglementate de raportul 
de evaluare nr....../................ 

 

Art. 8. Modificarea, completarea și incetarea Contractului 

8.1. Prezentul contract poate fi modificat în condițiile prevăzute în prezentul Contract doar 
cu consimțământul tuturor părților contractante, cu aprobarea prealabilă a Consiliului 
Județean Maramureș, prin încheierea unui act adițional. Actul adițional intră în vigoare la 
data semnării sale de către ultima parte. 

8.2. Executarea contractului poate fi suspendată de către părți prin notificarea în temen de 
5 zile de la apariția următoarelor evenimente: 

a) în caz de forță majoră; 

b) la cererea Beneficiarului, în cazul restricționării zborurilor de către autorități, fie prin 
restricțiide zbor emise de către Autoritatea Aeranautică Civilă Română sau alte autorități 
similare străine, fie prin cerințe impuse în contextul dispunerii măsurilor de carantină care 
fac zborurile programate nefezabile. 

8.3. Contractul va fi suspendat în tot și prelungit cu aceeași perioadă în care a avut loc 
suspendarea pentru situația prevăzută la art. 8.2 punctul a) 

Pentru situația prevăzută la art. 8.2 punctul b), dacă restricțiile de zbor sau măsurile de 
carantină se aplică pentru toate destinațiile incluse în Planul de afaceri care fac obiectul 
Anexei nr.1. , contractul va fi total suspendat și prelungit cu aceeași perioadă cu care a avut 
loc suspendarea. 



 În cazul în care restricțiile de zbor sau măsurile de carantină se aplică numai pentru unele 
destinații incluse în planul de afaceri care face obiectul Anexei 1, contractul va fi suspendat 
pentru destinațiile respective. În această situație, Beneficiarul va continua să își execute 
toate obligațiile cu privire la destinațiile care nu au fost incluse în restricțiile de zbor sau 
măsurile de carantină, iar Contractul va fi prelungit cu aceeași perioadă de timp în care a 
avut loc suspendarea în ceea ce privește destinațiile care au fost suspendate în condițiile 
art. 8.2. 

8.4. Oricare dintre părți poate decide rezoluțiunea prezentului contract, fără îndeplinirea 
altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor 
prezentului contract. 

8.5. Finanțatorul poate decide rezoluțiunea prezentului Contract, de plin drept, fără punere 
în întârziere ori îndeplinirea altor formalități și fără necesitatea intervenției instanței de 
judecată prin simpla trimitere a unei notificări scrise către Beneficiar, cu recuperarea 
integrală a sumelor plătite, în situația în care:  

- Beneficiarul nu a început operarea primului zbor de pe Aeroportul Internațional 
Maramureș până la data de ________________, cu condiția ca și Finanțatorul să-și fii respectat 
obligațiile contractuale. 

- Beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute și asumate prin planul de afaceri 
conform art.1. (1) ori cele privind prezentarea informațiilor și documentelor justificative 
conform art. 5 al (7) din prezentul Contract; 

8.6. Contractul încetează prin executarea obligațiilor ambelor părți și prin acordul de 
voință al acestor. 

 

Articolul 9 - Forța majoră 

9.1. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 
5 zile de la data apariției, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la 
dispoziție în vederea diminuării efectelor acesteia. 

9.2.  Daca partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării 
cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părți prin lipsa de notifare. 

9.3. Executarea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră, pe 
perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

9.4. Dacă în timpul executării contractului autoritățile române competente vor dispune 
suspendarea totală sau parțială a zborurilor către destinațiile incluse în Planul de afaceri 
care fac obiectul Anexei nr. 1 la prezentul Contract sau alte măsuri care ar putea face 
beneficiarul să nu iși poată îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul  art.1(1) din 
prezentul Contract, ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândirii pandemiei COVID-19, 
validate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, după cum se reflectă în Baza NOTAM 
privind restricțiile de zbor pentru anumite perioade de timp sau vor impune restricții sub 
forma măsurilor de carantină care fac zborurile programate nefezabile, durata de execuție 



prevăzute la art. 2 (2) se va prelungi în consecință cu perioada de timp în care a avut loc 
suspendarea totală sau parțială, conform art.8 (3). 

 

Articolul 10 -  Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor 

10.1. Prezentul contract se supune legii române în tot ceea ce privește incheierea, 
interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa. 

10.2. Părțile contractante vor depune toate eforturile penttu a rezolva pe cale amiabilă 
orice neînțelegere sau dispută, care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului de finanțare. 

10.3. Litigiile ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării instanței 
judecătorești competente de la sediul Finanțatorului. 

 

Articolul 11 – Condifidențialiatea 

11.1. Părțile se obligă să nu transmită terțiolor date sau informații confidențiale în legătură 
cu executarea prezentului contract. 

11.2. Încălcarea obligației de confidențialitate obligă partea responsabilă la repararea 
prejudiciului creat. 

11.3 Părțile nu vor putea fi făcute raspunzătoare pentru dezvăluirea de informații 
confidențiale dacă s-a obținut acordu scris al celeilalte părți, sau dacă partea în cauză a dat 
curs unor dispoziții legale de dezvăluire a informațiilor. 

 

Articolul 12 – Clauze finale  

12.1 Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi 
consemnată în scris, prin documente înregistrate atât în momentul transmiterii, cît și în 
momentul primirii. Comunicările se vor face prin mijloace care să asigure dovada primirii, 
la adresele menționate în preambulul Contractului. 

12.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile normelor legale în vigoare. 

12.3. Prezentul contract s-a încheiat azi, ....................., în 3 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte semnatară, în limba română și  engleză, ambele versiuni având aceeași 
valoare juridică. 

 


