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Obiect: Ajutorul de stat SA.35908 (2013/N) (ex 2012/PN) – România 

Ajutor la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe 

Aeroportul Internațional Sibiu 

Stimate Domnule ministru, 

1. PROCEDURA 

(1) În urma discuțiilor din 20 martie 2013 din etapa de notificare prealabilă, 

autoritățile române au notificat Comisiei, în conformitate cu articolul 108 

alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
1
, o 

măsură de ajutor menită să ofere sprijin pentru deschiderea unor noi servicii de 

transport aerian care să lege Aeroportul Internațional Sibiu (denumit în continuare 

„AIS”) de alte aeroporturi din UE. Notificarea a fost înregistrată cu numărul de 

caz SA.35908.  

2. DESCRIEREA MĂSURII 

2.1. Aeroportul Internațional Sibiu  

(2) În 2012, numărul de pasageri pe AIS a fost de 170 000.  

                                                           
1
  JO L 138, 30.4.2004. 
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Numărul de pasageri pe AIS în perioada 2006-2012 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

63 629 105 654 141 012 154 161 198 753 176 908 170 000 

(3) Potrivit autorităților române, aeroportul cel mai apropiat de AIS este cel din 

Târgu-Mureș (145 km). În prezent, nu există servicii feroviare de mare viteză în 

apropierea Sibiului și nici nu se preconizează introducerea unor astfel de servicii.  

2.2. Obiectivul măsurii 

(4) Obiectivul măsurii este de a acorda ajutor la înființare în beneficiul unuia sau mai 

multor transportatori aerieni, care urmează să fie selectați printr-o procedură de 

atribuire a contractelor, în scopul deschiderii de noi rute sau frecvențe care să 

ducă la o creștere a volumului net al traficului între AIS și alte aeroporturi din UE. 

2.3. Temeiul juridic național 

(5) Temeiul juridic al noii scheme de ajutor este Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea ajutorului financiar la înființare pentru deschiderea de noi rute sau 

frecvențe aeriene de operare la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu. 

2.4. Bugetul 

(6) Bugetul anual preconizat pentru această schemă va fi următorul: 

Anul în EUR 

2013 627 356 

2014 611 672 

2015 595 988 

2016 559 019 

2017 486 584 

Total 2 880 619 

2.5. Durata schemei și a ajutorului 

(7) Ajutorul va fi acordat pentru o perioadă de cinci ani. Perioada în care pot fi 

încheiate contracte pentru ajutoare la înființare în vederea introducerii de noi rute 

de pe AIS este de cinci ani, până la 31 decembrie 2017. Ajutoarele acordate în 

baza unor contracte pot fi încă plătite până la 31 decembrie 2022. Autoritățile 

române au declarat că acest lucru este condiționat de aprobarea prealabilă a 

Comisiei Europene. 

2.6. Beneficiarii 

(8) Beneficiarii ajutorului sunt transportatorii aerieni care îndeplinesc anumite criterii 

tehnice și financiare, descrise în cele ce urmează. Beneficiarii finali vor fi 

transportatorii aerieni selectați în urma procedurii de achiziții. 

(9) Sunt eligibile întreprinderi de toate dimensiunile. Numărul maxim estimat de 

beneficiari ai schemei este de 10.  
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2.7. Forma ajutorului 

(10) Ajutorul financiar la înființare va fi acordat sub forma unui grant direct în 

beneficiul transportatorilor aerieni ale căror oferte au fost acceptate, pentru 

deschiderea de noi rute în cadrul Uniunii Europene și/sau frecvențe care măresc 

volumul net de trafic înspre și dinspre Sibiu, dar care nu concurează cu alte 

servicii aeriene existente înspre și dinspre orașul sau conurbația respectivă. Rutele 

în cauză nu sunt acoperite în prezent de niciun serviciu feroviar de mare viteză. 

2.8. Procedura de ofertare 

(11) Consiliul Județean Sibiu și AIS propun organizarea cel puțin a unei proceduri 

publice de ofertare pentru companiile aeriene care ar putea avea un interes în 

inaugurarea de noi servicii înspre și dinspre Sibiu.  

(12) Bugetul schemei a fost estimat luând drept referință un număr minim de 8 rute 

noi. Cu toate acestea, este posibil ca numărul de rute să varieze în funcție de 

rezultatele schemei și de perioada în care este acordat ajutorul. Se vor organiza 

proceduri de ofertare în fiecare an, începând cu 2013, până la epuizarea bugetului 

alocat schemei de ajutor.  

(13) Principalele etape ale procedurii sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

An 

Buget 

(EUR) 
Numărul estimat de rute aeriene 

Data estimată 

a contractelor  

2013 627 356 Vor fi scoase la licitație 8 rute noi 

1 mai 2013 – 

1 ianuarie 

2014 

2014 611 672 

Vor fi susținute rutele convenite prin contract în anii 

anteriori și, în cazul în care nu a fost epuizat bugetul 

schemei, va fi organizată o noua sesiune de selecție 

având ca obiect deschiderea altor rute. 

1 ianuarie 

2014 

2015 595 988 

Vor fi susținute prin schema de ajutor rutele convenite 

prin contract în anii anteriori și, în cazul în care nu a 

fost epuizat bugetul schemei, va fi organizată o noua 

sesiune de selecție având ca obiect deschiderea altor 

rute. 

1 ianuarie 

2015 

2016 559 019 

Vor fi susținute prin schema de ajutor rutele convenite 

prin contract în anii anteriori și, în cazul în care nu a 

fost epuizat bugetul schemei, va fi organizată o noua 

sesiune de selecție având ca obiect deschiderea altor 

rute. 

1 ianuarie 

2016 

2017 486 584 

Vor fi susținute prin schema de ajutor rutele convenite 

prin contract în anii anteriori și, în cazul în care nu a 

fost epuizat bugetul schemei, va fi organizată o noua 

sesiune de selecție având ca obiect deschiderea altor 

rute. 

1 ianuarie 

2017 

(14) Procedura de ofertare va stabili: rutele care vor fi deschise, calificarea acestora 

drept rute noi, intensitatea și durata ajutorului, condițiile de eligibilitate, 

documentele și informațiile necesare participării la procedură, criteriile de 
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selecție, datele de contact, sancțiunile, termenele-limită și temeiul juridic. 

(15) Ofertanții vor trebui apoi să prezinte oferte de servicii, inclusiv planuri de afaceri, 

care să specifice rutele și frecvențele de operare propuse, inclusiv variațiile 

sezoniere, aeronavele care vor fi utilizate și configurația scaunelor, nivelurile de 

trafic preconizate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, costurile de exploatare 

estimate și o defalcare a costurilor eligibile pentru deschiderea rutei. Planurile de 

afaceri trebuie să demonstreze că rutele vor genera profit după încetarea 

ajutorului.  

(16) Ofertele de servicii vor fi evaluate pe baza anumitor criterii de selecție, care 

includ criterii tehnice, criterii financiare, durata de operare sau data deschiderii 

noilor rute. 

(17) Consiliul Județean Sibiu și AIS își vor face publice planurile în timp util și 

folosind mijloacele de publicitate adecvate pentru a permite tuturor companiilor 

aeriene interesate să își ofere serviciile. Procedura de achiziții va fi anunțată într-o 

serie de publicații din industria de profil, astfel încât toate companiile aeriene 

interesate să fie informate cu privire la faptul că a fost lansată o procedură de 

ofertare. Această procedură va fi, de asemenea, disponibilă pe site-ul Consiliului 

Județean Sibiu și pe cel al AIS. 

2.8.1. Criterii generale de eligibilitate 

(18) Orice operator aerian care îndeplinește următoarele cerințe poate participa la 

această procedură de ofertare: 

• ofertantul trebuie să dețină o licență de operare în spațiul aerian eliberată de 

un stat membru al UE, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008
2
; 

• ofertantul trebuie să aibă o asigurare obligatorie care să acopere răspunderea, 

în cazul unor accidente, față de pasageri, mărfuri, corespondență și părți terțe, 

în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 785/2004
3
; 

• ofertantul nu trebuie să fie pe lista neagră europeană a companiilor aeriene 

care nu îndeplinesc standardele de siguranță aeronautică, publicată la adresa: 

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/; 

• ofertantul trebuie să dețină un certificat european de transportator aerian 

(AOC) sau alt document echivalent, eliberat de o autoritate competentă din 

țara sa de origine; 

• ofertantul nu poate cumula acest tip de ajutor cu alte ajutoare acordate pentru 

operarea de pe aeroportul menționat anterior, cum ar fi ajutorul de natură 

socială acordat anumitor categorii de pasageri și compensarea pentru 

îndeplinirea de sarcini de serviciu public. De asemenea, în conformitate cu 

normele de proporționalitate, un astfel de ajutor nu poate fi combinat cu un 

alt ajutor acordat pentru acoperirea acelorași costuri și nici cu ajutoarele 

acordate într-un alt stat; 

• ofertantul nu trebuie să aibă nicio datorie financiară către AIS și nu trebuie să 

se afle în litigiu cu AIS la data lansării procedurii de ofertare. 

                                                           
2
  JO L 293, 31.10.2008. 

3
  JO L 138, 30.4.2004. 

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/
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2.8.2. Rutele 

(19) Consiliul Județean Sibiu va lansa proceduri de ofertare pentru dezvoltarea unor 

rute noi; aceste proceduri pot viza o rută sau un grup de rute. Procedura va preciza 

rutele care urmează să fie create. Conform procedurii de ofertare, rutele 

considerate eligibile sunt: 

 

• rutele care duc la creșterea volumului de pasageri; 

• noile orare de zbor cu frecvențe suplimentare, care duc la creșterea volumului 

net de pasageri (în special, o frecvență care nu este zilnică și devine zilnică) 

pot beneficia de sprijin;  

• o rută sezonieră care devine permanentă, ducând astfel la creșterea volumului 

net de pasageri (în special, o rută nepermanentă care devine permanentă) 

poate beneficia de sprijin; 

• numai rutele care nu au fost operate de către un transportator aerian în anul 

precedent vor fi considerate rute noi; 

• numai rutele care leagă AIS de un alt aeroport din UE sunt eligibile; 

• ajutorul nu poate fi acordat companiilor aeriene care au beneficiat deja de 

ajutor pentru o rută concurentă, cu plecare de pe un alt aeroport din același 

oraș sau din aceeași conurbație, care deservește aceeași destinație sau o 

destinație similară; 

• nu se poate face nicio cerere de sprijin retroactivă dacă o rută a fost deja 

anunțată; 

• întreaga perioada pentru care transportatorul aerian se angajează să opereze o 

anumită rută pe AIS trebuie să fie de cel puțin două ori mai lungă decât 

perioada în care se acordă ajutorul la înființare pentru ruta respectivă. 

(20) Autoritățile române au confirmat că finanțarea nu trebuie să încurajeze transferul 

traficului de la o companie aeriană sau de la o societate la alta. În special, ajutorul 

nu trebuie să genereze o deviere a traficului care este nejustificată din punctul de 

vedere al frecvenței și viabilității serviciilor existente prin care se asigură zboruri 

cu plecare de pe un alt aeroport situat în același oraș sau în aceeași conurbație și 

cu aceeași destinație sau o destinație similară, în conformitate cu aceleași criterii. 

(21) De asemenea, conform criteriilor menționate, ajutorul nu trebuie acordat atunci 

când noua rută aeriană este deja operată de un serviciu feroviar de mare viteză . 

2.8.3. Planul de afaceri 

(22) Ofertanții trebuie să prezinte un plan de afaceri care să acopere atât perioada în 

care va fi acordat ajutorul financiar pentru deschiderea de noi destinații, cât și 

perioada în care compania va funcționa fără a primi vreo compensație financiară. 

Planul de afaceri trebuie să cuprindă următoarele informații: 

• rutele propuse, perioada pentru care solicită ajutorul la înființare și perioada în 

care trebuie să opereze zboruri pe ruta respectivă;  

• activitățile comerciale prevăzute pentru promovarea noii rute în perioada în 

care se va acorda ajutorul la înființare; 
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• modalitatea de vânzare a biletelor pe noua rută disponibilă; 

• detaliile financiare ale activităților descrise anterior;  

• resursele umane puse la dispoziție de companie pentru operarea și dezvoltarea 

noii rute. 

(23) Planurile de afaceri trebuie să demonstreze, de asemenea, că ruta va deveni 

profitabilă pe baza propriilor merite după încetarea ajutorului. Ajutorul se 

suspendă în cazul în care ruta devine profitabilă înainte de sfârșitul perioadei 

pentru care s-a acordat acesta. 

2.8.4. Planul operațional 

(24) Ofertanții trebuie să prezinte un plan operațional al noii rute care să conțină 

următoarele informații: 

• noua rută care urmează să fie deschisă; 

• data deschiderii noii rute; 

• frecvența zborurilor care urmează să fie operate pe ruta respectivă. Se 

preconizează cel puțin 2 zboruri pe săptămână în fiecare an pe ruta operată de 

pe AIS; 

• tipul de aeronavă care va deservi noua rută și configurația locurilor; 

• traficul de pasageri estimat pentru fiecare an în care AIS beneficiază de 

asistență financiară; 

• programul zborurilor, cu indicarea diferitelor zile și ore de operare a rutei. 

2.8.5. Planul financiar 

(25) Ofertanții trebuie să întocmească un plan financiar care să conțină următoarele 

elemente: 

• valoarea finanțării solicitate pentru fiecare pasager îmbarcat; 

• numărul de pasageri pentru fiecare an din perioada de operare; 

• o valoare previzionată a costurilor nete eligibile din ajutorul la înființare pentru 

fiecare an din perioada pentru care se solicită finanțare (cel mult cinci ani); 

• cifra de afaceri estimată obținută prin operarea acestei rute (cu și fără 

finanțarea prevăzută). Aceste informații ar trebui defalcate pe ani. 

2.9. Costurile eligibile 

(26) Costurile eligibile vor fi limitate la cheltuielile de marketing și de publicitate 

survenite la început pentru publicitatea făcută noii rute și pot include costurile de 

instalare suportate de compania aeriană în demersul său de a lansa o rută nouă de 

pe AIS. Nu se pot acorda ajutoare pentru costuri standard directe de exploatare, 

cum sunt costurile de leasing sau de amortizare a aeronavei, costul carburanților, 

salariile echipajului, taxele de aeroport și costurile serviciilor de catering. Toate 
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costurile eligibile trebuie să corespundă costurilor reale suportate în condiții 

normale de piață.  

2.10. Intensitatea ajutorului și cumulul 

(27) Ajutorul va fi acordat pentru o perioadă de maximum cinci ani și într-un mod 

degresiv, cu alte cuvinte cuantumul acestuia va fi redus treptat în cursul perioadei. 

Dat fiind că județul Sibiu este considerat o regiune defavorizată din Uniunea 

Europeană, în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, valoarea 

ajutorului acordat într-un an poate fi de până la 50 % din costurile totale eligibile 

pentru anul în cauză, iar ajutorul total nu poate depăși o medie de 40 % din 

costurile eligibile. 

(28) Ajutorul nu va depăși aproximativ 4,43 EUR pe pasager îmbarcat. Valoarea 

maximă a ajutorului pentru fiecare pasager îmbarcat a fost stabilită printr-un 

calcul pe baza costurilor de publicitate preconizate, a numărului preconizat de 

pasageri suplimentari și a intensității maxime a ajutorului, adică 50 %. 

(29) Perioada de operare a unei rute noi trebuie să fie de cel puțin două ori mai lungă 

decât perioada pentru care este acordat ajutorul. În cazul în care noua rută devine 

profitabilă înainte de sfârșitul perioadei pentru care se acordă ajutorul, ajutorul va 

înceta. Totuși, în aceste circumstanțe, compania aeriană în cauză este obligată să 

continue să opereze pe noua rută până când perioada totală de operare este de cel 

puțin două ori mai lungă decât perioada pentru care se acordă ajutorul.  

(30) Ajutorul la înființare nu poate fi combinat cu alte tipuri de ajutoare acordate 

pentru operarea unei rute, cum ar fi ajutorul de natură socială acordat anumitor 

categorii de pasageri și compensarea pentru îndeplinirea de sarcini de serviciu 

public. În plus, un astfel de ajutor nu poate fi acordat în cazul în care accesul la o 

anumită rută a fost rezervat unui singur transportator, în temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 1008/2008. De asemenea, un astfel de ajutor nu poate fi combinat cu un 

alt ajutor acordat pentru acoperirea acelorași costuri, inclusiv ajutorul plătit într-

un alt stat. Înainte de acordarea ajutorului, Consiliul Județean Sibiu și AIS vor 

solicita transportatorului aerian o declarație pe această temă. 

2.11. Procedura de selecție 

(31) Ofertele care nu conferă suficiente garanții tehnice și profesionale și nici garanții 

financiare relevante, precum și cele care nu includ documentele solicitate în 

cadrul procedurii de ofertare sau care nu sunt depuse până la termenul stabilit în 

procedura de ofertare nu vor fi luate în considerare. 

(32) Prima etapă a selecției se va baza pe eligibilitatea solicitantului. Ofertele care nu 

sunt conforme cu obiectivele și cerințele procedurii de ofertare vor fi eliminate. 

(33) Restul ofertelor vor fi notate și ierarhizate pe baza următoarelor criterii: 

• frecvența: numărul de zboruri pe săptămână (30 %); 

• criterii financiare: valoarea finanțării solicitate pentru fiecare pasager îmbarcat 

(30 %); 

• numărul de ani de operare (20 %); 
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• data deschiderii noii rute (20 %). 

(34) Consiliul Județean Sibiu va efectua o analiză a impactului pe care noua rută îl va 

avea asupra rutelor concurente înainte de acordarea ajutorului la înființare. 

(35) Finanțarea acordată pentru operarea unei rute va fi condiționată de 

disponibilitățile bugetare. 

(36) În urma discuțiilor purtate, transportatorul aerian și Consiliul Județean Sibiu vor 

semna, dacă și atunci când va fi necesar, un contract care să prevadă valoarea 

finanțării ce urmează să fie acordată pentru fiecare pasager îmbarcat, planul care 

urmează să fie pus în aplicare de transportatorul aerian și condițiile legate de 

ajutor.  

(37) Transportatorul aerian va fi responsabil de punerea în aplicare a planului și de 

dezvoltarea noii rute aeriene, astfel cum a fost aprobată, de eligibilitate și de 

primirea finanțării. 

2.12. Penalități și rambursarea 

(38) În cazul în care un transportator aerian nu își îndeplinește obligațiile contractuale 

de serviciu în cadrul acestui program, contractul care urmează să fie încheiat între 

Consiliul Județean Sibiu și respectivul transportator va prevedea că plata 

ajutorului poate să înceteze, total sau parțial, iar transportatorul aerian trebuie să 

ramburseze contribuția publică primită și să plătească eventualele penalități 

impuse de legislația românească și de normele în materie de ajutoare de stat, 

majorate cu dobânzile aferente. 

(39) În cazul în care ruta devine viabilă înainte de expirarea perioadei stabilite inițial, 

compania aeriană va avea doar obligația de a opera ruta în cauză pentru o perioadă 

egală cu perioada în care a beneficiat de ajutor. 

(40) În cazul în care compania aeriană nu operează ruta în cauză pentru perioada 

adiționala, toate ajutoarele primite vor fi rambursate Consiliului Județean Sibiu, 

majorate cu dobânzile aferente. 

(41) Dacă operatorul aerian decide să închidă ruta pentru care primește sprijin 

financiar înainte de sfârșitul perioadei în care trebuie să primească ajutorul, fără 

ca ruta respectivă să fi devenit viabilă până la acea dată, toate ajutoarele primite 

vor fi rambursate Consiliului Județean Sibiu, majorate cu dobânzile aferente. 

Dobânda se va calcula din momentul acordării inițiale a ajutorului până la 

momentul recuperării integrale a acestuia, în conformitate cu reglementările UE 

privind recuperarea ajutoarelor de stat. 

2.13. Plata 

(42) Consiliul Județean Sibiu va plăti granturile lunar, ținând cont de costurile eligibile 

și de numărul de pasageri transportați efectiv în fiecare lună, pe baza raportului 

lunar pe care beneficiarul urmează să îl prezinte în acest sens. 

2.14. Căile de atac 

(43) Autoritatea responsabilă de soluționarea contestațiilor privind punerea în aplicare 
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a acestui program, precum și termenele procedurale pentru introducerea unor căi 

de atac vor fi specificate în procedura de ofertare.  

2.15. Raportarea 

(44) AIS se angajează să publice, anual, lista cu rutele care beneficiază de finanțare 

publică, precum și cu transportatorii aerieni care operează aceste rute, valoarea 

ajutorului acordat și numărul de pasageri transportați efectiv. 

2.16. Revizuirea orientărilor din 2005 în domeniul aviației  

(45) Autoritățile române se angajează să modifice schema de ajutor la înființare 

propusă în beneficiul companiilor aeriene cu plecare de pe AIS pentru a îndeplini 

cerințele înscrise în viitoarele orientări în domeniul aviației, de îndată ce acestea 

vor intra în vigoare.  

3. EVALUAREA MĂSURII 

3.1. Existența unui ajutor în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE 

(46) În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din TFUE, „sunt incompatibile cu 

piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, 

sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin 

favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura 

în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre”. 

(47) Criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) sunt cumulative. Prin urmare, 

pentru a stabili dacă măsura notificată constituie un ajutor de stat în sensul 

articolului 107 alineatul (1) din TFUE, trebuie îndeplinite toate condițiile 

menționate anterior. Așadar, sprijinul financiar ar trebui: 

(a) să fie acordat de către stat sau prin resurse de stat; 

(b) să favorizeze anumite întreprinderi sau producerea anumitor bunuri; 

(c) să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența; 

(d) să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre. 

(48) Resursele de stat: dat fiind că măsura notificată presupune finanțare acordată de 

autoritățile române, aceasta implică utilizarea unor resurse de stat și este 

imputabilă statului. 

(49) Avantajul economic selectiv: finanțarea publică este direcționată către anumite 

companii aeriene eligibile, concurenții fiind astfel excluși. Prin urmare, aceasta 

este selectivă. 

(50) Denaturarea concurenței și impactul asupra schimburilor comerciale: atunci când 

ajutorul acordat de un stat membru consolidează poziția unei întreprinderi față de 

alte întreprinderi cu care concurează în cadrul schimburilor comerciale din 

interiorul Uniunii, acestea din urmă trebuie considerate ca fiind afectate de 

respectivul ajutor
4
. Este suficient ca beneficiarul ajutorului să concureze cu alte 

                                                           
4
  A se vedea în special cauza 730/79, Philip Morris/Comisia, Rec., 1980, p. 2671, punctul 11; cauza C-

53/00 Ferring, Rec., 2001, p. I-9067, punctul 21; cauza C-372/97, Italia/Comisia, Rec., 2004, p. I-

3679, punctul 44. 
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întreprinderi pe piețele deschise concurenței
5
. Sprijinul acordat de autoritățile 

române noilor servicii aeriene denaturează sau amenință să denatureze concurența 

pe piață deoarece se referă la transportul aerian, care reprezintă o piață complet 

liberalizată. 

(51) Pe baza celor de mai sus, Comisia concluzionează că schema de ajutor notificată 

implică ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE. Prin faptul 

că au notificat Comisiei măsura planificată și că nu au pus-o în aplicare înainte de 

a fi aprobată de Comisie, autoritățile române au respectat clauza de standstill 

prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE. 

3.2. Compatibilitatea ajutorului 

(52) La punctul 79 din Orientările din 2005 în domeniul aviației, s-au stabilit o serie de 

condiții care trebuie îndeplinite pentru ca ajutorul la înființare să fie considerat 

compatibil cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din 

TFUE: 

(a) Ajutorul este plătit transportatorilor aerieni care dețin o licență de operare 

valabilă, eliberată de un stat membru în conformitate cu Regulamentul (CEE) 

nr. 2407/92 al Consiliului privind licențele operatorilor de transport aerian
6
. 

(53) Astfel cum se precizează la punctul (17) de mai sus, autoritățile române au indicat 

că beneficiarii vor fi transportatorii aerieni, astfel cum sunt definiți în 

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008
7
. Prin urmare, prima condiție prevăzută în 

orientări este îndeplinită. 

(b) Ajutorul este plătit pentru rute care leagă un aeroport regional din categoria 

C sau D de un alt aeroport din UE. 

(54) AIS are mai puțin de 1 milion de pasageri și, prin urmare, este considerat un 

aeroport de categoria D în conformitate cu orientările. Ajutorul este acordat 

companiilor aeriene care deschid noi rute de pe AIS către alte aeroporturi situate 

în UE. Prin urmare, a doua condiție este îndeplinită. 

(c) Ajutorul se aplică numai deschiderii de rute noi sau de noi frecvențe de 

zboruri […], ceea ce conduce la o creștere a volumului net de pasageri. Acest 

ajutor nu trebuie să încurajeze transferul pur și simplu al traficului de la o 

companie aeriană la alta sau de la o societate la alta. În special, ajutorul nu 

trebuie să genereze o deviere a traficului care este nejustificată din punctul de 

vedere al frecvenței și viabilității serviciilor existente prin care se asigură zboruri 

cu plecare de pe un alt aeroport situat în același oraș sau în aceeași conurbație8 

și cu aceeași destinație sau o destinație similară, în conformitate cu aceleași 

criterii. 

                                                           
5
  Cauza T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Comisia, Rec., 1998, p. II-717. 

6
  JO L 240, 24.8.1992, p.8. 

7
  Comisia menționează că, în urma intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 din 

24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, 

Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 se abrogă și, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) 

nr. 1008/2008, trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) 

nr. 1008/2008. 
8
  Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului privind accesul operatorilor de transport aerian 

comunitari la rutele aeriene intracomunitare (JO L 240, 24.8.1992, p. 8). 
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De asemenea, conform acelorași criterii, ajutorul la înființare nu trebuie plătit 

atunci când noua rută aeriană este deja operată de un serviciu feroviar de mare 

viteză . 

(55) Ajutorul se acordă pentru a încuraja companiile aeriene să deschidă noi rute de pe 

AIS către una sau mai multe destinații din UE. Astfel cum se precizează la 

punctul (19) de mai sus, procedura de ofertare este limitată la deschiderea de noi 

rute sau de frecvențe de zbor care vor conduce la o creștere a volumului net de 

pasageri, fără a avea loc un simplu transfer al traficului de la o companie aeriană 

la alta. Nu există un alt aeroport în același oraș sau în aceeași conurbație
9
. În plus, 

la Sibiu nu există niciun serviciu feroviar de mare viteză. Prin urmare, această 

condiție este îndeplinită. 

 (d) Ruta care primește ajutorul trebuie, în ultimă instanță, să se dovedească 

profitabilă, adică trebuie cel puțin să își acopere costurile, fără finanțare publică. 

Din acest motiv, ajutorul la înființare trebuie să fie degresiv și să aibă o durată 

limitată. 

(56) După cum se menționează la punctul (27) de mai sus, ajutorul va fi disponibil 

timp de maximum 5 ani și va fi acordat într-un mod degresiv. Prin urmare, 

finanțarea publică este atât degresivă, cât și limitată în timp. 

(57) Procedura de ofertare impune ofertanților obligația de a prezenta un plan de 

afaceri care să indice profitabilitatea rutei după încetarea ajutorului. Este prevăzut 

un mecanism de penalizare în cazul în care compania aeriană nu respectă perioada 

suplimentară de operare necesară după terminarea ajutorului [definită la punctele 

(19) și (40)]. Prin urmare, această condiție este îndeplinită. 

 (e) Valoarea ajutorului trebuie să fie legată strict de costurile suplimentare la 

înființare suportate pentru lansarea noii rute sau frecvențe, costuri pe care 

transportatorul aerian nu trebuie să le suporte odată ce ruta intră într-un regim 

de operare normală. 

(58) Costurile eligibile vor fi costurile reale suportate la înființare. Astfel cum se 

explică în detaliu la punctul (10) de mai sus, costurile normale de exploatare nu 

vor fi subvenționate. Prin urmare, această condiție este îndeplinită. 

(f) Ajutorul degresiv poate fi acordat pe o perioadă maximă de trei ani. 

Valoarea ajutorului într-un an nu poate depăși 50 % din costurile totale eligibile 

pentru anul în cauză, iar ajutorul total nu poate depăși o medie de 30 % din 

costurile eligibile.  

Pentru rutele din regiunile defavorizate, adică regiunile ultraperiferice, regiunile 

prevăzute la articolul 87 alineatul (3) litera (a) și regiunile cu densitate redusă a 

populației, ajutorul degresiv poate fi acordat pentru o perioadă maximă de cinci 

ani. Valoarea ajutorului într-un an nu poate depăși 50 % din costurile totale 

eligibile pentru anul în cauză, iar ajutorul total nu poate depăși o medie de 40 % 

din costurile eligibile. În cazul în care ajutorul este acordat pentru cinci ani, el 

                                                           
9
  Ca urmare a intrării în vigoare, la 1 noiembrie 2008, a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind 

normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate, de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 2408/92 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene 

intracomunitare, noțiunea de „sistem aeroportuar” nu mai există în legislația Uniunii Europene. 
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poate fi menținut la 50 % din costurile eligibile totale pentru perioada inițială de 

trei ani. 

(59) România face parte din regiunile defavorizate în sensul articolului 107 alineatul 

(3) din TFUE. Ajutorul se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani. 

Intensitatea ajutorului nu poate depăși 50 % din costurile eligibile pentru un 

anumit an și 40 % pentru întreaga perioadă. Această condiție este îndeplinită. 

Perioada pe parcursul căreia se acordă ajutor la înființare unei companii aeriene 

trebuie să fie mult mai mică decât perioada pe parcursul căreia compania 

aeriană se angajează să opereze de pe aeroportul în cauză. 

(60) Astfel cum se explică în detaliu la punctul (19) de mai sus, perioada în care se 

acordă ajutorul trebuie să fie mult mai mică decât perioada de operare. 

(g) Plățile în cadrul ajutorului trebuie legate de creșterea netă a numărului de 

pasageri transportați. 

(61) Astfel cum se explică în detaliu la punctul (19) de mai sus, ajutorul va ține cont de 

numărul de pasageri; prin urmare, există o legătură clară între numărul de pasageri 

transportați și valoarea ajutorului plătit. Ajutorul va fi plătit lunar, după ce 

compania aeriană raportează numărul real de pasageri transportați. 

(h) Orice organism public care planifică să acorde ajutor la înființare unei 

companii aeriene pentru o rută nouă, indiferent dacă aceasta se face sau nu 

printr-un aeroport, trebuie să-și facă publice planurile la timp și apelând la 

mijloace publicitare adecvate pentru a permite tuturor companiilor aeriene 

interesate să își ofere serviciile. Notificarea trebuie să includă în special 

descrierea rutei, precum și criteriile obiective referitoare la valoarea și durata 

ajutorului. 

(62) Astfel cum se explică la punctul (17) de mai sus, această cerință este îndeplinită. 

(i) Atunci când își prezintă solicitarea, orice companie aeriană care propune un 

serviciu unui organism public care se oferă să acorde ajutor la înființare trebuie 

să furnizeze un plan de afaceri care să prezinte, pe o perioadă îndelungată, 

viabilitatea rutei după încetarea ajutorului. De asemenea, înainte de acordarea 

ajutorului la înființare, organismul public trebuie să efectueze și o analiză a 

impactului noii rute asupra rutelor concurente. 

(63) Procedura de ofertare impune ofertanților obligația de a prezenta un plan de 

afaceri privind ruta. Elementele obligatorii care trebuie incluse în acest plan sunt 

specificate în procedura de ofertare. În acest sens, se precizează explicit că acest 

plan trebuie să demonstreze viabilitatea rutei în cauză după terminarea ajutorului.  

(64) Consiliul Județean Sibiu se angajează să efectueze, înainte de a acorda ajutorul la 

înființare, o analiză a impactului noii rute în cauză asupra rutelor concurente. Prin 

urmare, această condiție este îndeplinită. 

(j) Statele trebuie să garanteze că lista rutelor care primesc ajutor este publicată 

anual pentru fiecare aeroport și că se menționează de fiecare dată sursa 

finanțării publice, societatea beneficiară, valoarea ajutorului plătit și numărul de 

pasageri în cauză. 
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(65) Astfel cum se explică la punctul (44) de mai sus, AIS se angajează să publice 

datele solicitate. Prin urmare, această condiție este îndeplinită. 

(k) Atunci când este cazul, trebuie să se prevadă căi de atac la nivelul statului 

membru, pentru a se garanta că nu există nicio discriminare în acordarea 

ajutorului. 

(66) Astfel cum se precizează la punctul (43) de mai sus, procedura de ofertare prevede 

o procedură de tratare a contestațiilor privind punerea în aplicare a schemei. 

(l) Trebuie aplicate mecanisme de penalizare în eventualitatea în care un 

transportator nu respectă angajamentele pe care și le-a asumat în legătură cu un 

aeroport atunci când a fost plătit ajutorul. Un sistem de recuperare a ajutorului 

sau de confiscare a unei garanții depuse inițial de transportator va permite 

aeroportului să se asigure că compania aeriană își respectă angajamentele. 

(67) Astfel cum se explică în detaliu la punctele (38) – (41) de mai sus, s-au instituit 

mecanisme de penalizare. Prin urmare, această condiție este îndeplinită. 

(Punctul 80) Ajutorul la înființare nu poate fi combinat cu alte tipuri de ajutor 

acordate pentru operarea unei rute, cum ar fi ajutorul de natură socială acordat 

anumitor categorii de pasageri și compensarea pentru îndeplinirea de sarcini de 

serviciu public. În plus, un astfel de ajutor nu poate fi acordat în cazul în care 

accesul la o anumită rută a fost rezervat pentru un singur transportator, în 

temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92
10

, în special în temeiul 

alineatului (1) litera (d) din articolul în cauză. De asemenea, în conformitate cu 

normele de proporționalitate, un astfel de ajutor nu poate fi combinat cu un alt 

ajutor acordat pentru acoperirea acelorași costuri, inclusiv ajutorul plătit într-un 

alt stat.  

(68) După cum se precizează la punctul (30) de mai sus, în procedura de ofertare 

pentru companii aeriene se prevede că această condiție este îndeplinită. 

3.3. Concluzie 

(69) Având în vedere cele de mai sus, Comisia concluzionează că, în acest caz, 

criteriile de compatibilitate prevăzute în orientări sunt îndeplinite. Prin urmare, 

Comisia concluzionează că ajutorul este compatibil cu articolul 107 alineatul (3) 

litera (c) din TFUE. 

4. DECIZIE 

Comisia a decis, prin urmare, să considere ajutorul ca fiind compatibil cu Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. 

În cazul în care această scrisoare conține informații confidențiale care nu trebuie 

divulgate unor părți terțe, vă rugăm să informați Comisia în termen de cincisprezece zile 

lucrătoare de la data primirii acestei scrisori. În cazul în care Comisia nu primește o 

                                                           
10

  Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, Regulamentul 2408/92 a fost 

abrogat și, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, trimiterile la 

regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. Articolul 4 

alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 2408/92 a fost înlocuit cu articolul 16 alineatul (9) din 

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. 
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cerere motivată înainte de acest termen, se consideră că sunteți de acord ca textul integral 

al scrisorii să fie comunicat unor părți terțe și să fie publicat în versiunea lingvistică 

autentică pe site-ul internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

Cererea trebuie trimisă prin scrisoare recomandată sau prin fax la următoarea adresă: 
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Fax: +32 2 296.12.42 

 

Cu deosebită considerație, 
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