
 

1 
 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 151/19.04.2022 

 

 

ANUNȚ 

de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat 

în baza Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activităţii companiilor aeriene de pe 
Aeroportul Arad în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19   

 

 Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, în calitate de Furnizor/Administrator al Schemei de ajutor 
de stat pentru susținerea activităţii companiilor aeriene de pe Aeroportul Arad în contextul crizei economice 
generate de pandemia Covid-19 anunță deschiderea apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat 
în valoare totală de 1.000.000 de euro.      

 

1. OBIECTIVUL SCHEMEI  

 

Obiectivul măsurii îl reprezintă susținerea activității companiilor aeriene a căror activitate a fost 
perturbată de pandemia COVID 19 care încep operațiunile de zboruri interne și internaționale de pe/ la 
Aeroportul Arad.  

 

2. TEMEI LEGAL 

 

• Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), art. 107 alin. (3) lit. „b”;  

• 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”, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene din 20 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului 
de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările 
și completările ulterioare;   

• Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 2233 final/04.04.2022;    

• Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. ______/_______2022 privind aprobarea Schemei de ajutor 
de stat pentru susținerea activităţii companiilor aeriene de pe Aeroportul Arad în contextul crizei 
economice generate de pandemia Covid-19 și a documentelor care trebuie depuse pentru solicitarea 
acordării ajutorului de stat.     

 

3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE  

 

 Pot beneficia de ajutor de stat companiile aeriene care își iau angajamentul de a opera zboruri 
regulate de pe/către Aeroportul Arad și îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:  

a) Compania aeriană candidată trebuie să dețină o licență de operare aeriană eliberată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor 
aeriene în Comunitate; 

b) Compania aeriană candidată trebuie să dețină o asigurare obligatorie împotriva accidentelor care 
să acopere pasagerii, mărfurile, poșta și răspunderea civilă, în conformitate cu condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 785/2004 privind cerințele de asigurare pentru operatorii de transport aerian și 
operatorii de aeronave; 

c) Compania aeriană candidată nu se află pe lista neagră a Comisiei Europene a companiilor aeriene 
care nu respectă standardele de siguranță; (Formular 2)  

(d) Compania aeriană candidată trebuie să dețină un certificat european de operator aerian ("AOC") 
sau un alt document similar eliberat de o autoritate competentă din țara de origine; 
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(e) Compania aeriană candidată nu trebuie să fi primit niciun alt ajutor în România în temeiul 
secțiunii 3.1 din cadrul temporar sau, dacă a primit un astfel de ajutor, suma sprijinului primit în cadrul 
acestei măsuri și a ajutorului primit în plus față de această măsură nu trebuie să depășească 2.300.000 euro; 
(Formular 3)   

(f) Nu au fost emise decizii de recuperare a ajutorului de stat împotriva companiei aeriene candidate 
sau, în cazul în care au fost emise astfel de decizii, acestea au fost executate în conformitate cu dispozițiile 
legale în vigoare; (Formular 4) 

(g) Compania aeriană candidată nu se afla deja în dificultate, astfel cum a fost definită în sensul 
Regulamentului general de exceptare pe categorii (RGECA)  la 31 decembrie 2019, dar s-a confruntat cu 
dificultăți sau a trebuit să facă față unor dificultăți ulterioare din cauza pandemiei COVID-19;                                
(Formular 5 - la care se vor anexa situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 și dovada înregistrării la 
autoritățile statului, conform legislației din statul în care este înregistrat operatorul aerian);   

(h) Compania aeriană candidată care s-a confruntat cu dificultăți din cauza pandemiei COVID-19 
prezintă un plan de afaceri prin care se angajează să opereze zboruri regulate de la/către Aeroportul Arad 
pentru cel puțin patru destinații cu o frecvență minimă de 2 ori pe săptămână, pentru o perioadă de cel puțin 
12 luni. Ajutorul va ajuta compania aeriană să facă față nevoii de lichidități provocate de criza legată de 
COVID-19, astfel încât să poată începe să opereze pe noi rute; (Formular 6)   

(i) Depun un angajament scris de a efectua zboruri regulate de pe/către Aeroportul Arad, în 
care să se precizeze rutele și frecvențele săptămânale propuse pentru operațiunile de zbor de 
pe/către acest aeroport. (Formular 7)   

 

4. BUGETUL 

 

 Bugetul Schemei este de maxim 1.000.000 euro echivalent în lei la cursul Băncii Naționale a României 
valabil la data plății ajutorului de stat.  

 Ajutorul per companie nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 600.000 euro. 

 Ajutorul de stat se va plăti operatorilor aerieni de către Județul Arad prin Consiliul Județean Arad, în 
2 tranșe, până cel târziu la data de 30 iunie 2023, conform Contractului de acordare a ajutorului de stat și a 
confirmării prestării serviciului, după cum urmează:  

- prima tranșă în cuantum de 40 % din valoarea totală a ajutorului de stat, în prima lună de operare;  
- a doua tranșă în cuantum de 60 % din valoarea totală a  ajutorului de stat, în luna a 7-a de operare.  

 

 

5. SELECȚIA BENEFICIARILOR 

 

 Companiile aeriene interesate, trebuie să depună la Finanțatorul/Administratorul Schemei, o cerere 

de solicitare a ajutorului de stat - (Formular 1) și să demonstreze, prin documentația anexă acesteia, că se 

angajează să opereze curse regulate de pe/către Aeroportul Arad și să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura viabilitatea acestora prin promovarea lor cu scopul remedierii dificultăților în cel mai scurt timp. 

 Companiile aeriene vor trebui să prezinte Finanțatorului/Administratorului Schemei, propuneri de 
servicii, plan de afaceri, în care să specifice rutele propuse a fi operate și frecvențele de operare, aeronavele 
care urmează să fie utilizate și capacitatea acestora, niveluri așteptate de trafic, perioada de operare a rutei 
și modul în care ajutorul influențează începerea traficului aerian pe Aeroportul Arad.   

 

 Pentru departajarea beneficiarilor pentru alocarea ajutorului de stat se vor utiliza ca și factori de 
evaluare:  

- număr de destinații propuse a fi operate,  
- număr de curse/săptămână (curse / săptămână x frecvențele de operare propuse),  

Punctajul aferent fiecărui factor de evaluare va fi următorul: 
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Factor de evaluare Punctaj maxim 

Număr de destinații propuse a fi operate 50 

Număr de curse / săptămână (zboruri / 
săptămână x frecvențele de operare propuse) 

50 

 

Algoritm de calcul: 

a. pentru fiecare dintre factorii de evaluare cea mai bună ofertă va primi punctajul maxim. De exemplu: 
pentru numărul cel mai mare de rute propuse a fi operate se va acorda punctajul maxim alocat 
factorului de evaluare, respectiv 50 puncte. 

b. pentru celelalte oferte sub punctajul maxim, punctajul se va calcula proporțional astfel: 

P (punctaj) = (oferta x punctaj maxim) / cea mai bună ofertă.  

 

 Repartizarea sumelor/Beneficiar va fi proporțională cu punctajele obținute.  

 Condiția minimă a fi îndeplinită pentru depunerea ofertei este ca planul de afaceri să cuprindă un 
număr minim de 4 rute și minim 2 frecvențe de operare săptămânale per destinație. 

 Dacă oferta operatorilor aerieni situați sub poziția 1 din clasament va cuprinde aceleași destinații 
propuse a fi operate de operatorul situat pe prima poziție,  aceștia vor  avea posibilitatea de a modifica 
destinațiile. 

 

6. DATA, LOCUL ȘI MODUL DE DEPUNERE A CERERILOR 

 

 Data începerii acceptării cererilor – data publicării Hotărârii Consiliului Județean Arad privind 
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activităţii companiilor aeriene de pe Aeroportul Arad 
în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19 și a documentelor care trebuie depuse pentru 
solicitarea acordării ajutorului de stat, dată la care prezentul Anunț se publică pe site-ul Consiliului Județean 
Arad la adresa https://www.cjarad.ro/info-utile/societati-comerciale/13-ajutor-de-stat.html și pe site-ul S.C. 
Aeroportul Arad S.A. la adresa www.aeroportularad.ro.      

 Data de închidere pentru acceptarea cererilor –  30 de zile de la data publicării Hotărârii Consiliului 
Județean Arad privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activităţii companiilor aeriene 
de pe Aeroportul Arad în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19 și a documentelor care 
trebuie depuse pentru solicitarea acordării ajutorului de stat.  

Solicitantul ajutorului trebuie să transmită Consiliului Județean Arad o solicitare de                                        
ajutor – Formular nr. 1, semnată de o persoană autorizată, însoțită de documentele prevăzute la pct. 3 lit.   
a-i din prezentul Anunț.   

 

 Toate documentele vor fi transmise în limba română sau engleză 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 de ajutor de stat:   

 

 Furnizorul/Administratorul Schemei: Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, cu sediul în Arad, 
Str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003, Județul Arad Email: consiliul@cjarad.ro  

  

 Orice întrebări cu privire la apelul de solicitări trebuie trimise în timpul apelului de solicitări la 
următoarea adresă de e-mail: consiliul@cjarad.ro 

 

https://www.cjarad.ro/info-utile/societati-comerciale/13-ajutor-de-stat.html
http://www.aeroportularad.ro/
mailto:consiliul@cjarad.ro
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7. FORMULARE NECESARE 

 

 

1. Formular 1 - Cerere solicitare ajutor de stat; 
2. Formular 2 – Declarație pe propria răspundere privind respectarea standardelor de siguranță; 
3. Formular 3 – Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de stat acordate companiei 

aeriene; 
4. Formular 4 – Declarație pe propria răspundere privind deciziile C.E. de recuperare a unui ajutor 

de stat; 
5. Formular 5 – Declarație pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria 

„întreprinderi în dificultate”; 
6. Formular 6 – Structura planului de afaceri; 
7. Formular 7 - Angajament privind efectuarea de zboruri regulate de pe/către Aeroportul Arad 

pe o perioadă de 12 luni. 
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Formular nr. 1 

 

CERERE 

solicitare ajutor de stat 

 

Denumirea 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 acordarea unui ajutor financiar în baza 

Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activităţii companiilor aeriene de pe Aeroportul Arad în 

contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19, autorizată de Comisia europeană prin 

Decizia nr. C(2020) 2233 final/04.04.2022 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 

..............., în sumă de .................euro pentru operarea a ....... rute cu un număr de ...... frecvențe 

săptămânale. 

 

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

 

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

__________ 
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Formular nr. 2 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

privind respectarea standardelor de siguranță 

 

Denumirea 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 _______________________________, declar: 

 Compania nu figurează pe lista neagră a Comisiei Europene a companiilor aeriene care nu 

respectă standardele de siguranță, publicată pe: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/; 

 Compania figurează pe lista neagră a Comisiei Europene a companiilor aeriene care nu 

respectă standardele de siguranță, publicată pe: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/.  

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt 

corecte și complete.  

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.   

 

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

 

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/
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Formular nr.3 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

privind ajutoarele de stat acordate companiei aeriene 

 

Denumirea 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 _______________________________, declar: 

 Compania nu a beneficiat de alte ajutoare de stat acordate în conformitate cu dispozițiile 

secțiunilor specifice ale diferitelor secțiuni ale Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextual actualei epidemii de 

COVID-19; 

 Compania a beneficiat de alte ajutoare de stat acordate în conformitate cu dispozițiile 

secțiunilor specifice ale diferitelor secțiuni ale Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextual actualei epidemii de 

COVID-19 în valoare totală de _________ EUR. 

 Compania nu a beneficiat de alte ajutoare acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din 

Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire 

a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;  

 Compania a beneficiat de alte ajutoare acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din 

Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire 

a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 iar sprijinul total primit este în 

cuantum de ______ EUR.  

 Compania nu a beneficiat de ajutor de minimis sau alt ajutor care intră în domeniul de aplicare 

a Regulamentului 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii 

de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat.  

 Compania a beneficiat de ajutor de minimis sau alt ajutor care intră în domeniul de aplicare 

a Regulamentului 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii 

de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat în 

cuantum de ______ EUR.  

 

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt 

corecte și complete. 
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Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.   

 

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

 

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

__________ 
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Formular nr.4 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

privind Deciziile C.E. de recuperare a unui ajutor de stat 

 

Denumirea 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 _______________________________, declar: 

 Nu au fost emise decizii ale Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat de la 

compania pe care o reprezint; 

 Au fost emise decizii ale Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat de la 

compania pe care o reprezint care nu au fost executate;  

 Au fost emise decizii ale Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat de la compania 

pe care o reprezint, iar acestea au fost executate conform prevederilor legal în vigoare*; 

*Notă: se vor menționa în cadrul declarației decizia/deciziile Comisiei Europene și se va face 

dovada ducerii la îndeplinire a acesteia/acestora, după caz.   

 

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt 

corecte și complete. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.  

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

________ 
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Formular nr.5 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” 

 

Denumirea 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 _______________________________, declar că, compania pe care o reprezint: 

 Nu este „întreprindere în dificultate” în înțelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, 

conform prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 

NR. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 

ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat.  

 Este „întreprindere în dificultate” în înțelesul algoritmului de verificare aferent prezentei, 

conform prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) NR. 651/2014 al Comisiei 

Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 

internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat. 

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt 

corecte, complete și conforme cu realitatea. 

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.   

 

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

 

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

________ 
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Formular nr. 6 

 
 

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI 
 

1. Detalii despre companie 
Va conține: Numele companiei, adresa acesteia, date de contact, reprezentanți legali și orice alte 
informații relevante precum număr de angajați, flota, viziune, misiune, valori, istoricul companiei, 
aspecte de ordin legal. 
Trebuie să ofere informații clare despre întreprindere, serviciile prestate, date concrete cu privire 
la potențialul pieței, volumul vânzărilor preconizate, nivelul rentabilității, calificarea personalului, 
etc. 
 
 
Se vor anexa: 

 Situația financiara a companiei auditată la 31.12.2019 
 Istoric al situației curselor operate in ultimii 3 ani 

 
 
2.Analiza pieței și a industriei: 
Analiza cât mai clară a industriei și pieței relevante prin indicarea stării actuale a pieței, cât și 
tendințele cele mai importante, jucătorii majori, competitorii direcți, segmentele de piață etc.   
Analiza se va face specific, la nivelul Aeroportului Arad, astfel încât să reiasă relevanța curselor 
propuse. 
 
 
3.Descrierea businessului 
Acest capitol trebuie să cuprindă propunerea rutelor ce urmează a fi operate de pe/către Aeroportul 
Arad, frecvențele de operare, ore de operare, aeronavele care urmează să fie utilizate și capacitatea 
acestora, nivelurile de trafic așteptate și numărul de pasageri estimat a fi generat într-o perioadă 
de 1 an de la primirea ajutorului de stat și modul în care ajutorul influențează începerea traficului 
aerian.  
De asemenea, trebuie prezentat modul în care compania estimează că ajutorul primit (se va preciza 
valoarea acestuia) va compensa nevoia de lichiditate astfel încât activitatea acesteia să fie 
desfășurată în bune condiții pe Aeroportul Arad.  
 
 
4.Planul de operațiuni: 
Va cuprinde o descriere a modului în care se va realiza efectiv începerea operării curselor. 
Informațiile precum logistica existentă, parteneriate strategice (contracte cu aeroporturile, spre 
ex.), aspecte legale, facilități, asigurări necesare, termene limită.  
 
Această parte trebuie sa fie cât mai exactă, să includă date certe. 
Trebuie menționate resursele necesare utilizate și prezentată dovada existenței acestora: 
- număr de aeronave disponibile pentru efectuarea curselor propuse 
- sistem propriu de rezervări și plăți 
- licența de transport.  
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5.Planul de marketing: 
Trebuie să conțină o strategie clară, cu obiective concrete, cu plan de acțiune, având în vedere că 
Beneficiarul are obligația conform schemei, de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura 
viabilitatea curselor prin promovarea lor cu scopul remedierii dificultăților în cel mai scurt timp. 
 
 

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

 

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

________ 
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Formular nr.7 

ANGAJAMENT 

privind efectuarea de zboruri regulate de pe/către Aeroportul Arad pe o perioadă de 12 luni 

 

Denumirea 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 _______________________________. 

 

 Planificarea zborurilor regulate de pe/către Aeroportul Arad pentru perioada de 12 luni  

 tipul aeronavei/tipurile aeronavelor ______________; 

 capacitatea acesteia/acestora (nr. locuri) ___________; 

 MTOW (tone)  __________________; 

 numărul de destinații propuse să fie operate __________________; 

 număr de zboruri / săptămână (destinații / săptămână x frecvențe de operare): 

- destinație __________________ frecvența/săptămână __________________; 

- destinație __________________ frecvența/săptămână __________________; 

- destinație __________________ frecvența/săptămână __________________; 

- destinație __________________ frecvența/săptămână __________________; 

 

Numele și prenumele ___________________________  

Funcția ___________________________  

 

Semnătura autorizată a solicitantului 

Data semnării 

________ 

 


