
                         Anexa la HCJ nr.199/22.12.2020 
 

ELEMENTE DE FUNDAMENTARE  
pentru elaborarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 
operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de 
coronavirus “ Covid 19” 
 
 

1 Baza legală a schemei de ajutor de stat: Comunicarea Comisiei  

Europene(2020/C9II/01)- „ Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID -19”, cu 

modificări ulterioare(Comunicarea Comisiei 2020/C340I/01) 

2 Obiectivul schemei de ajutor de stat: sprijinirea financiară a companiilor  

aeriene care operează zboruri spre/de pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș 

pentru depășirea deficitelor de lichiditate în perioada crizei economice 

Obiectiv al Județului Mureș: creșterea mobilității populației și dezvoltarea 

regională  

3 Furnizor al ajutorului de stat: Consiliul Județean Mureș 

4 Administrator al schemei de ajutor de stat: R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș” 

5 Beneficiarii schemei: companii aeriene care operează  sau intenționează să 

opereze curse de pasageri pe “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

6 Forma ajutorului de stat: grant direct(subvenții) din bugetul județului Mureș 

către operator în cuantum maxim de 800.000 Euro/companie. 

7 Bugetul schemei de ajutor de stat: max.800.000 Euro; 

8 Durata schemei: până la 30 iunie 2021, dată limită pentru încheierea 

contractelor de finanțare între autoritatea publică județeană și operatori, pe 

baza documentelor de selecție transmise de Regie.  

9 Durata de implementare a schemei: 1 an de la data încheierii fiecărui contract  

10 Plățile: se vor efectua în tranșe lunare, pe baza documentelor justificative 

transmise de RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, până în data de 15 a lunii 

următoare celei pentru care se face plata. 

11 Selecția operatorilor: va fi realizată de Aeroport pe baza condițiilor de 

eligibilitate elaborate de Regie, cu respectarea principiului “ primul venit, primul 

servit”.  

12 Monitorizarea și controlul companiilor beneficiare se va face de către 

administratorul schemei , precum și de organele de control abilitate ale statului. 

 


