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CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU  Anexa nr. 1 la contractul pentru punerea în aplicare a 

schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 

operatorilor aerieni în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID - 19 

ANUNȚ 

de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea  ajutorului de stat 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. SA.59156 din 

20.11.2020 

Unitatea administrativ-teritorială Județul Sibiu, în calitate de furnizor al Schemei de 

ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19 și Regia autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, în calitate 

de administrator al acesteia, anunță prin aceasta deschiderea apelului de solicitări pentru 

acordarea ajutorului de stat în valoare totală de 1.660.000 de euro. 

1. Obiectivul schemei 

Obiectivul măsurii este de a susține activitatea companiilor aeriene care operează 

zboruri la/de la Aeroportul Internațional Sibiu sau care intenționează să efectueze zboruri spre 

/ de la  Aeroportul Internațional Sibiu 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 companiile  aerieni care își iau angajamentul de 

a opera zboruri regulate pe  Aeroportul Internațional Sibiu, 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 785/20041; 

 

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 800.000 euro; 

 
1 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 

 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en
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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)  Vor aloca la/de la Aeroportul Internațional Sibiu minim 50% din capacitatea alocată în 

anul 2019 pentru o perioadă de 12 luni consecutive cuprinse între data semnării contractului 

de acordare a ajutorului financiar și 30.06.2022, pentru companiile aeriene care au operat 

zboruri regulate la/de la Aeroportul Internațional Sibiu în anul 2019 sau vor aloca o capacitate 

de minim 50.000 locuri pentru o perioadă de 12 luni consecutive cuprinse între data semnării 

contractului de acordare a ajutorului financiar și 30.06.2022, pentru companiile aeriene care 

nu au operat zboruri regulate în anul 2019 la/de la Aeroportul Internațional Sibiu și care doresc 

începerea operării zborurilor regulate la/de la Aeroportul Internațional Sibiu. 

 

3. Bugetul 
Bugetul schemei este echivalentul în lei a sumei de 1.660.000 euro.  

Ajutorul per întreprindere nu poate depăși 800.000 euro.  

Ajutorul de stat se suportă din bugetul local al Județului Sibiu, și se virează în trei tranșe 

raportat la perioada de 12 luni asumate de companiile aeriene privind capacitatea alocată astfel: 

- prima tranșă în cuantum de 25% din valoarea totală a contractului de acordare a ajutorului 

financiar în prima lună; 

- cea de-a doua tranșă în cuantum de 35% din valoarea totală a contractului de acordare a 

ajutorului financiar în luna a 6-a, de la semnarea contractului de acordare a ajutorului financiar; 

- cea de-a treia tranșă în cuantum de 40% din valoarea contractului de acordare a ajutorului 

financiar în luna a 10-a. de la semnarea contractului de acordare a ajutorului financiar; 

4. Selecția  beneficiarilor 
Beneficiarii vor fi selectați după principiul primul venit-primul servit, până la epuizarea 

completă a bugetului dar nu mai târziu de 30.06.2021. 

Companiile aeriene interesate, trebuie să transmită cererile de ajutor împreună cu documentele 

doveditoare îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, menționate la punctul 2 din prezentul anunț, 

în format electronic, la Aeroportul Internațional Sibiu, pe adresa de Email 

secretariat@sibiuairport.ro . 

După verificarea eligibilității de către administratorul schemei - Regia autonomă Aeroportul 

Internațional Sibiu, furnizorul ajutorului de stat – Consiliul Județean Sibiu, va  încheia cu 

operatorii aerieni calificați contracte de acordare a ajutorului financiar.  

5. Data, locul și modul de depunere a cererilor 
Data de la care pot fi transmise cererile de ajutor de stat împreună cu documentele doveditoare 

îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, menționate la punctul 2 din prezentul anunț este data 

publicării prezentului anunț.  

   

Companiile aeriene interesate pot transmite cererile de ajutor de stat până la data de 1 iunie 

2021. În cazul în care bugetul total se va epuiza înainte de data de 1 iunie 2021, furnizorul 

ajutorului de stat – Consiliul Județean Sibiu și administratorul schemei – Aeroportul 

mailto:secretariat@sibiuairport.ro
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Internațional Sibiu vor publica pe site-urile www.cjsibiu.ro și www.sibiuairport.ro data 

epuizării bugetului. 

 

Cererile de ajutor de stat, împreună cu documentele doveditoare îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate menționate la punctul 2 din prezentul anunț se vor depune pe e-mailul 

secretariat@sibiuairport.ro. 

 

Solicitanții vor transmite minim următoarele documente în vederea dovedirii încadrării în 

condițiile de eligibilitate: 

 

1. Cerere solicitare ajutor de stat; 

2. Plan de alocare a capacității de operare la/de la Aeroportul Internațional Sibiu; 

3. Situațiile financiare auditate la 31.12.2019 sau după caz, balanțe de verificare și contul de 

profit și pierdere la data de 31.12.2019 și orice alte informații financiare considerate a fi 

relevante și necesare pentru îndeplinirea condiției prevăzute la punctul 2 lit. g; 

4. Documente relevante pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor prevăzute la punctul 2 lit. a, 

b, c, d, e, f. 

5. Declarație pe proprie răspundere pentru alte ajutoare de stat primite menționate la art. 7 

alin. (1) - (3) din cuprinsul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 

operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19; 

6. Declarație pe proprie răspundere că nu au fost emise împotriva operatorului aerian 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; 

 

Toate documentele vor fi transmise în limba engleză și 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 

Furnizor de ajutor de stat:  

Unitatea Administrativ Teritorială  JUDEȚUL SIBIU 

Str. General Magheru nr. 14, Municipiul Sibiu, Județul Sibiu 

Email: judet@cjsibiu.ro  

Administrator al schemei:  

Aeroportul Internațional Sibiu R.A. 

Șoseaua Alba Iulia nr. 73, Municipiul Sibiu, Județul Sibiu 

Email: secretariat@sibiuairport.ro  

 

Orice întrebări cu privire la apelul de solicitări trebuie trimise în timpul apelului de solicitări 

la următoarea adresă de e-mail: secretariat@sibiuairport.ro  

 

http://www.cjsibiu.ro/
http://www.sibiuairport.ro/
mailto:secretariat@sibiuairport.ro
mailto:judet@cjsibiu.ro
mailto:secretariat@sibiuairport.ro
mailto:secretariat@sibiuairport.ro

