
 

Application 

Request for state aid 

 

Company name: ___________________________, 

Company address:  

With headquarters in ___________________, __________________ street, 

no ._______, tel ._______________, fax ._______________, e-mail address: 

______________, number at the Trade Register Office ______________, fiscal 

registration code _______________, Unique European Identifier (EUID) 

_____________, European Air Operators Certificate (AOC) no. ______________. 

 

The undersigned _________________, identified with _______ series ____________, 

no. _____________, issued by _______________, on _______________, with 

residence in __________, County _________, str. __________________, 

no ._______, bl. ______, ap. ______, sc. ______, country __________, position 

___________________, as legal representative of the company 

_______________________________, request financial aid based on the state aid 

scheme to support the activity of airlines in the context of the economic crisis 

generated by the Covid 19 pandemic, authorized by the European Commission by 

Decision no. C (2021) 5171 / 07.07.2021 for Company Case 63319 (2021 / N) - 

Romania Covid -19 State aid scheme for airlines operating flights on Transylvania 

Târgu Mureș Airport, amended by Decision no. 9936/22.12.2021 for Company Case 

no. 100996 (2021/N) and approved by the Decision of the Local Council of Târgu 

Mureș Municipality no. 118 of 29.07.2021 modified by the Decision of the Mures 

County Council no. 215 of 29.12.2021 and the Decision of the Local County of Targu 

Mures no. 66/24.02.2022 

 , in the amount of 2 Euro / allocated place, for a total capacity of _______.no of 

places allocated for a period of 12 consecutive months, total amount of aid 

________ Euro. 

 

Name and surname ___________________________ 

Position ___________________________ 

 

Authorized signature of the applicant 

Signing date 

__________ 



CERERE 

solicitare ajutor de stat  

 

Denumirea companiei: ___________________________,  

Adresa companiei: 

Cu sediul în_________________, str. __________________, nr._______, 

tel._______________, fax._______________, adresa de e-mail: ______________, 

număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului ______________, cod de 

înregistrare fiscală _______________, Identificator Unic la Nivel European (EUID) 

_____________, Certificat european de operator aerian (AOC) nr. ______________. 

 

Subsemnatul (a) _________________, identificat (a) cu _______ seria ____________, 

nr. _____________, eliberat (a) de _______________, la data de _______________, 

cu domiciliul în localitatea __________, jud. _________, str. __________________, 

nr._______, bl. ______, ap. ______, sc. ______, țara __________, funcția 

_________________, în calitate de reprezentant legal al companiei 

_______________________________, solicit acordare ajutor financiar 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. C(2021)5171/07.07.2021  pentru Caz SA 63319(2021/N)- 

România Covid -19 Schemă de ajutor de stat pentru companiile aeriene care 

operează zboruri pe AeroportulTransilvania Târgu Mureș, modificată prin Decizia 

nr.9936/22.12.2021 pentru Caz SA  nr.100996(2021/N) și aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.118 din 29.07.2021, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.215 din 29.12.2021 și  

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 66/24.02.2022 

 , în sumă de 2 Euro/loc alocat, pentru o capacitate totală de _______.nr. locuri 

alocate pe o perioadă de 12 luni consecutive, valoare totală a ajutorului ________ 

Euro. 

 

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

 

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

__________ 



 Subsemnatul, Ioan-Alexandru Necula, interpret și traducător autorizat pentru limba 

străină engleză în temeiul autorizației seria E, nr. 1205 din 26 ianuarie 2018, certific exactitatea 

traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, 

fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul. 

                                                                                                                                               

 

                                                    Traducător autorizat,  

                                                    Ioan-Alexandru Necula 
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