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          HOTĂRÂREA NR.199 
                  din 22 decembrie 2020 

privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru 
susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 

epidemia de coronavirus „Covid 19” 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.34678/18.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș,  raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 

publice și guvernanță corporativă nr.34697/18.12.2020, raportul Serviciului juridic 

nr.34699/18.12.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al R.A. “Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș” nr.81/16.12.2020, înaintată prin adresa Regiei nr. 9468/16.12.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 34176/16.12.2020, 

Luând în considerare prevederile: 

- Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene(TFUE), art.107 alin.(3) lit.b); 

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

stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19” modificată prin 

Comunicarea Comisiei -2020/C340I/01 din 13.10.2020, 

- Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor 

aeriene(2014/C99/03),  

În În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”, 

precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat 

pentru susținerea activității operatorilor aerieni, în contextul crizei economice generate de 

epidemia de coronavirus „Covid 19”. 

Art.2. (1) Se mandatează R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”  să elaboreze schema 

de ajutor de stat și toate documentele suport necesare, luând în considerare elementele de 

fundamentare prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Schema de ajutor de stat și toate documentele suport vor fi înaintate Consiliului 

Județean Mureș în limbile română și engleză în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei 

hotărâri. 

Art.3. Schema de ajutor de stat pentru susținerea operatorilor aerieni în contextul crizei 

economice generate de epidemia de coronavirus “ Covid 19” va intra în vigoare după 

aprobarea acesteia de consiliul județean, ulterior autorizării schemei de ajutor de stat de 

către Comisia Europeană. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș și 

R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care va  răspunde de aducerea sa la îndeplinire.                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

PREŞEDINTE                                                                                               Contrasemnează                                

                            Péter Ferenc                                                                                          SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                          Paul Cosma                     
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REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei   

scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în 

contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „ Covid 19” 

 

 În contextul crizei sanitare provocate de epidemia de coronavirus „ Covid 19” economiile 

regionale și naționale  au fost afectate profund, înregistrând pierderi semnificative. 

  Unul dintre sectoarele care se confruntă cu perturbări  majore este sectorul transporturilor 

aeriene. Urmare a impunerii restricțiilor de circulație, numărul de pasageri a scăzut, 

începând cu a doua parte a lunii martie, influențând negativ atât activitatea aeroporturilor, 

cât și a operatorilor aerieni. 

   Recunoscându-se la nivel european dificultățile perioadei traversate, Comisia Europeană   a 

adoptat un cadru legislativ temporar pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de 

Covid 19.(2020/C9II/01). 

   Pe baza legislației comunitare adoptate, Consiliul Județean Mureș este interesat în 

revitalizarea transportului aerian de la și spre RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.  

Creșterea traficului de pasageri constituie un vector important în realizarea  obiectivului 

major al dezvoltării regionale. 

  Întrucât în prezent, operatorii aerieni se confruntă cu pierderi și lipsa lichidităților, se 

impune inițierea demersurilor de elaborare a unei scheme de ajutor de stat pentru 

susținerea activității, în vederea reluării zborurilor și creșterii locurilor alocate(pasagerilor) 

pe Aeroportul Târgu Mureș.(solicitarea R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” cu adresa 

nr.9468/16.12.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34176/16.12.2020). 

  Ajutorul de stat urmează a se acorda din bugetul județului Mureș, în cuantum maxim de 

800.000 eur/companie. Administratorul schemei de ajutor va fi R.A “Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș” care este mandatat să elaboreze schema de ajutor de stat și toate 

documentele necesare prenotificării/notificării la Comisia Europeană. După autorizarea de 

către  Comisia Europeană, schema va intra în vigoare prin adoptarea unei hotărâri de 

consiliu județean cu acest obiect. 

  În anexa la proiectul de hotărâre sunt propuse elementele de fundamentare pentru 

elaborarea schemei de ajutor de stat. 

   Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate  

cu cele ale alin.(2) lit.d) și ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre 

dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru 

elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni 

în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „ Covid 19” 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 

  Nr.34678 /18.12.2020 

  Dosar VI/D/1 
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  Nr. 34697/18.12.2020 

 Dosar VI/D/2 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat 

pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice 

generate de epidemia de coronavirus “ Covid 19” 

 

 Urmare a crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus „ Covid 19” , România a 

implementat anumite măsuri restrictive pentru a limita răspândirea virusului , măsuri care 

au fost puse în aplicare treptat, începând cu martie 2020 și care au afectat economia reală, 

inclusiv transportul aerian. 

Astfel, în perioada stării de urgență , (declanșată la 16 martie 2020) zborurile de călători au 

fost suspendate iar la reluare, în 23 iunie 2020, zborurile au fost supuse multor restricții. 

Restricțiile impuse în perioada martie-2020-noiembrie 2020 au afectat substanțial activitatea 

Aeroportului Transilvania Târgu Mureș precum și a companiilor aeriene care operează curse 

de pasageri, al căror număr a scăzut dramatic. 

Numărul total de pasageri gestionați pe Aeroportul Transilvania în perioada ianuarie-

octombrie 2019 a fost de 143.763 pasageri , în timp ce pentru aceeași perioadă a anului 2020 

s-a înregistrat un număr de 82.100 pasageri. Scăderea procentuală pe total perioadă este de 

aproximativ 43%, aceasta fiind mai accentuată începând cu luna aprilie 2020, după 

instaurarea măsurilor restrictive. În acest sens, Regia informează că la nivelul lunii aprilie 

2020 numărul de pasageri a scăzut cu 93% față de aceeași lună a anului anterior. 

Pe de altă parte, operatorii aerieni se confruntă cu pierderi economice și lipsă de lichidități 

în susținerea continuității activității. 

Recuperarea traficului aerian este esențială pentru revenirea economică a regiunii.  

În acest context, R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a adoptat Hotărârea Consiliului 

de administrație nr.81/16.12.2020 prin care propune demararea procedurilor legale privind 

elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în 

contextul crizei economice generate de epidemia de „Covid 19”. 

În Nota de fundamentare a Regiei nr.9412/14.12.2020, propunerea de elaborare/aprobare a 

unei scheme de ajutor de stat pentru companii aeriene este susținută legal de prevederile: 

- Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene(TFUE), art.107 alin.(3), lit.b) 

potrivit căruia “ pot fi considerate  compatibile cu piața internă ajutoarele destinate 

să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să 

remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru” .  

- Cadrului temporar pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de Covid 19 

(2020/C9II/01)  care, bazat pe articolul din TFUE prezentat mai sus recunoaște faptul 

că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă.  

Astfel, în condițiile art.3.1 din Comunicarea Comisiei , se pot acorda ajutoare de stat sub 

forma de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale în condițiile: 
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a. ajutorul pentru fiecare întreprindere sub formă de granturi directe, avansuri 

rambursabile sau avantaje fiscale ori de plată nu depășește 800.000Eur; toate 

sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau 

altor taxe;  

b. ajutorul este acordat pe baza unei scheme cu un buget estimat; 

c. ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 

2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din 

cauza epidemiei de Covid 19; 

d. ajutorul este acordat cel târziu la 3o iunie 2021,(termen inițial 31.12.2020 prelungit 

prin Comunicarea Comisiei Europene nr.2020/C340I/01) publicată în Jurnalul Oficial 

al UE din 13.10.2020). 

 

În condițiile de mai sus, se propune elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia 

de coronavirus “ Covid 19” , care să fie transmisă de autoritatea publică județeană Consiliului 

Concurenței, împreună cu întreaga documentație suport,  în vederea unei prenotificări a 

Comisiei Europene.(în baza art.6 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.77/2014). 

Având în vedere faptul că furnizorul ajutorului de stat este Consiliul Județean Mureș se 

propune ca bugetul total al schemei să fie în cuantum de 800.000 Eur.(aproximativ 4 mil.lei). 

În Anexa la Hotărâre se propun elementele de fundamentare ale schemei, care se va elabora 

de administratorul schemei, respectiv, RA “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus,  apreciem că se poate 

supune  spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru 

elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni 

în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus “ Covid 19”. 

 

 

                       

 DIRECTOR EXECUTIV  

       Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

      Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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RAPORT 

privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat   

pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice 

generate de epidemia de coronavirus „Covid 19”  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.34678/18.12.2020 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 107 alin.(3) lit.”b” 

din Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 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” modificată prin 

Comunicarea Comisiei -2020/C340I/01 din 13.10.2020, Orientările privind ajutoarele 

de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene(2014/C99/03), O.U.G. 

nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, Hotărârea 

Consiliului de administrație al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”  

nr.81/16.12.2020,  respectiv ale art.173 alin (1), lit.”a” coroborate cu cele ale 

alin.(2), lit.„d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.107 alin.(3), lit.„b” din Tratatului privind Funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), “pot fi considerate  compatibile cu piața internă, 

ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes 

european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat 

membru” .  

Conform prevederilor art.17 din Comunicarea Comisiei Europene(2020/C9II/01), ”în 

temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, Comisia poate declara  

   Nr.3469918.12.2020 

   Dosar nr. VI/D/1 
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compatibile cu piața internă ajutoarele menite „să remedieze perturbări grave ale 

economiei unui stat membru”. În acest context, instanțele Uniunii au statuat că 

perturbările trebuie să afecteze întreaga economie sau o parte importantă a 

economiei statului membru în cauză, nu numai economia unei regiuni sau a unei 

părți a teritoriului acestuia. În plus, acest lucru este în concordanță cu necesitatea 

unei interpretări stricte a oricărei dispoziții excepționale, așa cum este articolul 107 

alineatul (3) litera (b) din TFUE (12). Această interpretare strictă a fost aplicată în 

mod constant de Comisie în practica sa de luare a deciziilor (13)”. 

Astfel,  potrivit prevederilor art.3.1 din Comunicarea Comisiei, se pot acorda 

ajutoare de stat sub forma de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje 

fiscale în următoarele condiții: 

a. ajutorul pentru fiecare întreprindere sub formă de granturi directe, avansuri 

rambursabile sau avantaje fiscale ori de plată nu depășește 800.000 Euro; toate 

sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor 

sau altor taxe;  

b. ajutorul este acordat pe baza unei scheme cu un buget estimat; 

c. ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 

decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate 

ulterior, din cauza epidemiei de Covid 19; 

d. ajutorul este acordat cel târziu la 30 iunie 2021,(termen inițial 31.12.2020 

prelungit prin Comunicarea Comisiei Europene nr.2020/C340I/01) publicată în 

Jurnalul Oficial al UE din 13.10.2020). 

 

Având la bază textele legale mai sus menționate și în considerarea Cadrului temporar 

pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de Covid 19 (2020/C9II/01)  care, 

bazat pe articolul din TFUE prezentat mai sus recunoaște faptul că întreaga economie 

a UE se confruntă cu o perturbare gravă, „R.A  Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

a adoptat Hotărârea Consiliului de administrație nr.81/16.12.2020 prin care propune 

inițierea procedurilor legale privind elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 

epidemia de „Covid 19”. 

Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în 

contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „Covid 19”, 

elaborată de Regie, precum și documentele suport vor fi înainte autorității publice 

județene, anterior transmiterii Consiliului Concurenței, în vederea unei prenotificări 

a Comisiei Europene, astfel cum prevede art.6 alin.(3) din Ordonanța de Urgență 

nr.77/2014. 

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor 

art.173 alin.(1) lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul județean exercită, în numele judeţului, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi 

comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN#ntr12-CI2020091RO.01000101-E0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN#ntr13-CI2020091RO.01000101-E0013
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Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat   pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 

epidemia de coronavirus „Covid 19”, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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