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JUDETUL TULCEA
CONSILIUL JUDETEAN

norAnAnnA NR. 184
privind aprobarea ajutorului de stat la infiinfare pentru deschiderea de noi rute aeriene
de operare de pe Aeroportul ,,Delta Dun5rii" Tulcea
Consiliul Judefean Tulcea, intrunit in gedin[a ordinard din data de 3l octombrie 2018, legal
constituit5;
Avdnd in vedere Nota de fundamentarc nr. 12040/31.08.2018 gi Raportul de specialitate nr.
l2o4ll223ll31.08.2018 al Direcfiei Economice Buget Finan[e 9i Administrativ, Compartimentului
Guvernan![ Corporativ6, Serviciului Contencios gi Asisten{6 Juridicd gi al Regiei Autonome Aeroportul
,,Delta Dun[rii" Tulcea privind aprobarea ajutorului de stat la infiinfare penffu deschiderea de noi rute
aeriene de operare de pe Aeroportul ,,Delta Dun[rii" Tulcea;
Ydzilnd rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Tulcea;
in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3) din Tratatul privind func{ionarea Uniunii
Europene, ale pct. 5, din Orientdrile privind ajutoarele de stat destinate aeroporurilor si companiilor
aeriene (20141 C 99 103) ;
Ydzdnd Decizia Comisiei Europene C(2017) 75 I I final/ 8.1 I .2017;
Ludnd in considerare O.U.G. nr.7712014 privind procedurile na[ionale in domeniul ajutorului
de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.2111996, cu modificlrile 9i
completlrile ulterioare qi art. I din Hotlrirea Guvernului nr. 39811997 privind trecerea unor regii
autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor
jude,tene;

Tin6nd cont de prevederile Legii finanlelor publice locale nr. 27312006, cu modificirile 9i
completirile ulterioare gi ale art. 91 alin. (l) lit. b), din Legea nr.21512001 a administraliei publice
locale, republicat6, cu modificlrile gi completlrile ulterioare;
in temeiul art.97 gi art. ll5 alin. (1) lit. c) din Legea nr.2l5l200l a administra{iei publice
locale, republicat[, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare,

hotirigte:
Art. 1. (l) Avdnd in vedere situalia cu care se confruntd aeroporturile mai mici in dezvoltarea
serviciilor lor, adesea mai pufin favorabild decdt situafia principalelor aeroporturi din Uniune, iar
companiile aeriene nu sunt intotdeauna dispuse sE iqi asume riscul deschiderii unor noi rute de pe
aeroporturi necunoscute qi netestate gi nici nu li s-ar putea oferi stimulente corespunzdtoare in acest
sens, se aprobi schema de ajutor de stat pentru infiinfarea de noi rute de operare de cltre companii
aeriene, in scopul cregterii accesibilitdlii regiunii deservite de Regia Autonoml Aeroportul ,,Delta
Dundrii" Tulcea gi a numdrului net de zboruri pe acest aeroport.
(2) Noile rute de operare pentru care se acord6 ajutorul de stat nu pot concura cu alte servicii
aeriene existente in cadrul aceluiagi orag sau conurbafie, in condiliile stipulate de Comunicarea
Comisiei - Orientiri prind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor gi companiilor aeriene 20141 C 991
03, ajutor autorizat de Comisia Europeanl prin Decizi a C (2017) 75 I I final - Ajutor de stat SA 48345.
Art.2. (1)Ajutorul de stat lainfiinlare pentru deschiderea de noi rute de operare se va acorda
in urma organiz[rii unei proceduri de selecfie publicd pentru companiile aeriene, prin cerere de oferte,
cu o publicitate adecvatd pentru a permite tuturor companiilor aeriene interesate si i;i depun[ ofertele
de servicii.

(2) Schema de ajutor la infiinfare pentru companiile aeriene cu plecare de pe Aeroportul ,,Delta
Dundrii" Tulcea, se va intinde de la data emiterii Deciziei Comisiei Europene pdn[ cel tdrziu la 3l
decembrie 2019, cu posibilitatea extinderii acestei perioade cu termenul corespunz[tor in cazul in care
documentafia necesar[ de aprobare a schemei de ajutor suferd aminare. Deoarece ajutorul poate fi
acordat in orice moment, pe intreaga perioad[ de valabilitate a schemei, iar perioada maxima de
acordare este de 3 ani, existd posibilitatea efectulrii de pl[fi pdni cel tdrziu la sfdrgitul anului 2022.
(3) Bugetul multianual estimat al schemei de ajutor [a infiinlare este preconizat la suma de
4.928.189,75 lei.

Bugetul neutilizat din fiecare an va

fi

reportat gi utilizat corespunz[tor cu rutele r[mase a fi

lansate, pdn[ la epuizarea bugetului total previzut.

(4) Pentru a beneficia de ajutor de stat la infiin{are, compania aerian[ va prezenta un Plan de
afaceri ex-ante in care se vor fundamenta veniturile, costurile qi profiturile agteptate legate de
infiinfarea de noi destinafii gi/sau rute. Din Planul prezentat trebuie sI rezulte ci, dupl maxim 3 ani,
ruta care va beneficia de ajutor de stat va deveni rentabild pentru compania aeriani fEri finanlare
public[.
(5) Perioada de acordare a ajutorului la infiinlare pe fiecare ruta noua va fi stabilit[ in baza unui
contract semnat intre Judelul Tulcea, Regia Autonom6 Aeroportul "Delta Dun[rii" Tulcea gi compania
aerian6, in conformitate cu Planul de Afaceri prezentat de compania aeriana, p6n[ la un interval maxim
de 3 ani. Operarea unei noi rute trebuie s[ demareze numai dupl ce cererea de ajutor a fost inaintat6
autoritdlii care acord[ ajutorul.
(6) Ajutorul de stat pentru infiinlarea de noi destinafii gi/sau rute acordat companiilor aeriene
nu poate fi cumulat cu alte tipuri de ajutoare de stat acordate pentru operarea aceleagi rute.
(7) Costurile eligibile pentru infiinfarea de noi rute acoperi p6ni la 50% din tarifele de aeroport
aferente rutelor respective, percepute de Regia Autonoma Aeroportul ,,Delta Dun[rii" Tulcea de la
companiile aeriene pentru utilizarea structurilor qi a serviciilor care sunt fumizate exclusiv de cdtre
regia autonoma (nu sunt luate in calcul serviciile furnizate prin intermediari /alte companii etc) gi care
au legdtur[ cu aterizarea, decolarea, iluminarea gi parcarea aeronavelor, precum gi tratamentul
pasagerilor ;i al m[rfurilor, inclusiv tarifele pl[tite pentru serviciile de handling la sol gi aferente
infrastructurii centralizate de handling la sol.
(8) Subvenliile alocate pentru ajutorul financiar la infiin(are acordat companiilor aeriene, pentru
deschiderea de noi rute de operare pe Aeroportul ,,Delta Dun[rii" Tulcea, vor fi incluse in bugetele
anuale ale Jude[ului Tulcea gi se vor asigura din fonduri proprii sau din alte fonduri legal constituite.
(9) Jude{ul Tulcea, prin Consiliul Jude(ean Tulcea, va pl5ti subvenlii lunare reprezentind ajutor
de stat la infiinlare in limita a maxim 50% din tarifele de aeroport, pe baza prezentdrii de citre
beneficiarul de ajutor de stat a unui ,,Raport lunar de activitate" certificat de Regia Autonomi
Aeroportul,,Delta Dundrii" Tulcea.
(10) Finanlarea nu va fi acordati in urmitoarele cazuri:
a) unei companii aeriene care opereazl pe Aeroportul ,,Delta Dundrii" Tulcea, pentru o rutd nou[ care
func(ioneaz[ in substitufie pentru, qi in urma abandondrii, unei rute vechi;
b) pentru a ajuta un concurent nou s[ deschidd o leg[tur[ care exist[ deja gi care l-ar pune pe acesta in
concurenf[ directd cu un operator deja existent care func{ioneazd pe aceeagi rut[;
c) aplicarea retroactivl nu se poate face pentru a sprijini deschiderea unei rute noi, in cazul in care
acea rutl a fost deja anuntat[;
d) unei companii aeriene care face obiectul unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind illegal
si incompatibil cu pia[a comuna, care nu a rambursat cuantumul total al ajutorului ilegal gi
incompatibil, inclusiv dobdnda aferentd.
(1 l) O rutd se calificd drept o noud ruti in cazul in care indeplinegte urm6toarele criterii:
a) Ruta propusd este promovatS gi/sau vAnduti ca o destina{ie care nu a fost deja deserviti de
Aeroportul "Delta Dun[rii" Tulcea;

b)

Serviciul aerian propus nu deservegte un aeroport din aria de captare a unui alt aeroport deja
deservit cu zboruri directe de pe Aeroportul Tulcea;
O rutd care este inchisi de cdtre un operator existent va fi consideratd ca o "rut6 nou[" la mai mult
de un an de la data inchiderii, numai pentru al[i operatori, nu gi pentru operatorul care a incheiat
exploatarea rutei. Operatorul care a inchis ruta este eligibilnumai pentru alte proceduri de selecfie
publice ftcute de cdtre Aeroportul ,,Delta Dundrii" Tulcea;
Numai rutele deschise in cadrul Uniunii Europene sunt eligibile in cadrul acestei scheme de ajutor.
(12) Consiliul Judelean Tulcea qi Regia Autonoml Aeroportul ,,Delta Dun[rii" Tulcea vor face
publice planurile lor in timp util gi cu o publicitate adecvatd pentru a permite tuturor companiilor
aeriene interesate sd igi ofere serviciile, cererea de oferte urmdnd a fi promovatd in publicalii din
industria de profil, pe site-urile www.cjtulcea.ro gi www.aeroportul-tulcea.ro. pentru ca toate
companiile aeriene interesate si fie informate cu privire la aceasta.
(13) Dupe atribuirea contractelor, Consiliul Jude{ean Tulcea qi Regia Autonomi Aeroportul

c)

d)

,,Delta Dundrii" Tulcea vor publica anual lista cu destinafiile care beneficiazl de ajutor de stat la
infiinfare, companiile aeriene beneficiare, cuantumul ajutorului acordat, numdrul de zboruri/ destina{ii
efectiv operate gi numdrul de pasageri efectiv transportali, inclusiv pe site-urile www.cjtulcea.ro qi
www.aeroportul-tu lcea.ro.
Art. 3. Companiile aeriane beneficiare ale ajutorului de stat la infiinlare, sunt obligate sd
opereze pe Aeroportul ,,Delta Dun[rii" Tulcea pe perioada in care beneficiazd de ajutor financiar plus o
perioad[ cel pu{in egal6 cu cea in care a beneficiat de suslinere financiarI. in caz contrar, la incdlcarea
obligaliilor de operare, compania aeriani este obligatfl sd restituie Consiliului Judefean Tulcea,
integral, valoarea total[ a ajutorului financiar de care a beneficiat, conform prevederilor contractuale,
indexat cu rata de referinld stabilitd de Comisia Europeani aplicabil[ Rom6niei. Calculul index6rii se
va efectua de la momentul acordlrii sprijinului financiar gi pdnd la recuperarea integralS a acestuia, in
conformitate cu reglement[rile na{ionale qi comunitare in domeniul recuperdrii ajutoarelor de stat.
Art. 4. Pentru a evita efectele negative nejustificate asupra concurentei qi a schimburilor
comerciale, atunci cdnd o conexiune care va fi asiguratS de noua ruta aeriana este deja deservita, in
aceleasi conditii , in special in ceea ce prive;te durata c[l5toriei, de un serviciu feroviar de mare viteza
sau de un alt aeroport situat in aceeagi zona pe care o deservegte aeroportul respectiv, aceasta ruta
aeriana nu va putea beneficia de un ajutor la infiinlare.
Art.5. (l) Monitorizarea qi raportarea ajutoarelor de stat acordate inbaza prezentei scheme se
realizeazd in conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat,
pus in aplicare prin Ordinulpregedintelui Consiliului Concurenfei nr. 17512007, precum qi cu legislafia
na[ional6 gi comunitar6 aplicabild.
(2) inregistrarea ajutoarelor de stat acordate in baza prezentei scheme in Registrul electronic al
ajutoarelor de stat (RegAS), se face de cdtre Consiliul Judelean Tulcea, in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul nr.43712016 al
pre;edintelui Consiliului Concurenfei.
(3) Consiliul Judelean Tulcea, in conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul privind
Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul pregedintelui Consiliului Concurenfei nr.
43712016, incarc6 prezenta schemd in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romdnia
(RegAS), in termen de 5 zile lucrdtoare de la data intr[rii in vigoare a acesteia.
(4) Consiliul Judefean Tulcea inclrca in RegAS contractele, pl[file de ajutoare de stat,
obligaliile de recuperare a ajutoarelor gi rambursarea efectivd a respectivelor obligafii aferente acestei
scheme in termen de 7 zile lucr[toare de la data semnSrii contractelor, respectiv de la data instituirii
pl51ilor, a obligaliilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursdrii efective a respectivelor obligalii.
(5) Consiliul Judefean Tulcea [ine eviden(a ajutoarelor de stat acordate in baza prezentei
scheme, pe o perioada de minimum 10 ani de la data ultimei pl5{i, pentru a putea demonstra cd sunt
respectate toate condiliile de acordare a ajutorului de stat pentru infiinlare de noi rute. Informa{iile vor

fi publicate in termen de 6 luni de la data aproblrii actului de acordare, vor fi plstrate timp
zece ani gi vor fi puse la dispozilia publicului larg ftr[ restricfii.

de cel pulin

(6) Beneficiarii de ajutor de stat au obligafia sd find o eviden[[ specifici a acestor ajutoare, in
conformitate cu legislafia din domeniul ajutorului de stat.
(7) La solicitarea scris[ a Comisiei Europene, Consiliul Judefean Tulcea comunici, prin
intermediul Consiliului Concurenfei, in 20 de zile lucr6toare sau intr-un termen mai lung stabilit in
cerere, toate informaliile pe care Comisia Europeand le considerd necesare pentru evaluarea respecterii
condiliilor prezentei scheme.
Art. 6. Dispozifiile prezentei hotlrdri se completeazd cu cele conlinute in Caietul de sarcini:
"Deschidere de noi rute aeriene de operare cu plecare de pe Aeroportul ,,Delta Dun[rii" Tulcea, care
constituie anexd la prezenta hotlrdre.
Art. 7. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotdrAri se imputernice,ste pregedintele
Consiliului Jude{ean Tulcea gi Regia Autonom[ Aeroportul ,,Delta Dundrii" Tulcea.
Art. 8. Serviciul Administrafie Publicd Locali va comunica, in copie, prezenta hotirdre
Direc[iei Economice Buget Finan{e qi Administrativ, Compartimentului Guvemanf6 CorporativS,
Serviciului Contencios gi Asistenf6 Juridici, Regiei Autonome Aeroportut ,,De[ta Dunf,rii" TulCea gi
Institufiei Prefectului - Judeful Tulcea.
Hot[rdrea a fost adoptati in gedinfa ordinar[ a Consiliului Judefean Tulcea din data de 3l
octombrie 201 8, dup[ cum urmeazd:28 voturi ,,p€[tru", - ,,ab1ineri", - voturi ,,impotriv[".
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CAIET DE SARCINI:
,,DESCHIDERE DE NOI RUTE AERIENE DE .;
OPERARE CU PLECARE DE PE AEROPORTUL
*DELTA DUNARII O' TULCEA
Consiliul Judefean Tulcea gi Regia Autonom[ Aeroportul "Delta Dun[rii" Tulcea
organizeazd procedura de achizifie prin seleclie publicd a ofertelor pentru acordarea de ajutor
financiar la deschiderea de noi rute cu plecare de pe aeroportul Tulcea.
Ajutorul financiar la infiinfare este acordat inbaza schemei de ajutor la infiinfare aprobatd
de cdtre Comisia Europeand prin Decizi a C(2017) 751 I final / 8 noiembrie 2017 - Ajutor de stat SA
48345- Romdnia, companiile aeriene trebuind sd lind cont de toate condifiile qi criteriile prev[zute
in Decizia menfionati.

1.

Prezentare generali

Judetul Tulcea, reprezinta o zona cu un potential economic, cultural, stiintific si turistic
deosebit, dar neexploatat suficient pana in prezent, judet localizatinRegiunea Sud-Est.
Faptul ca judetul Tulcea are un potential turistic ridicat, cumulat cu faptul ca infrastructura
rutiera si feroviara din judel sunt slab dezvoltate, neavand acces direct la magistralele feroviare si
rutiere, pot constitui aspecte importante in dezvoltarea transportului aerian si implicit a
Aeroportului " Delta Dunariio' Tulcea prin atragerea de operatori aerieni.

Prin pozifionarea sa geograficii, judeful Tulcea, situat in partea de sud- est

a

Rominiei, mdrginit la vest gi nord de Dunlre, iar la est de Marea Neagrl, constituie o zoni
perifericfl cu un grad de izolare ridicat.
Pe teritoriul judefului Tulcea se reglsesc o multitudine de vestigii istorice, precum qi
obiective de cult cu o valoare arhitecturald gi patrimoniald deosebitd. De asemenea, judeful dispune
de un potenfial natural unic in Romdnia, reprezentat de Delta Dunlrii gi Complexul Lagunar Razim

-

Sinoe, incluse in patrimoniul universal natural al UNESCO.
Din punct de vedere turistic, in judeful Tulcea existd delimitate trei arii de interes:
- Delta Dundrii - teritoriu cuprins intre cele trei brafe ale Dunlrii. Aceasta este recunoscutd

ca zond umedd de importantd intemafional[ conform conventiei RAMSAR gi ca patrimoniu
mondial cultural qi natural, conform UNESCO fiind singura Delta declaratd Rezervatia Biosferei,
- Zona de sud-est teritoriu delimitat la nord de Braful Sf. Gheorghe qi la sud-est de
complexul lagunar Razim - Sinoe;
- Zona de nord arie ce cuprinde 2 serii de elemente relevante pentru turism: ^i:irri
reprezentatd de obiectivele de cult cu relevanfd deosebit[, precum: ,,Triunghiul Mdndstirilor
Tulcene" (Celic-Dere, Cocoq qi Saon), Basilica Paleocreqtin[ gi Biserica Sfdntu Atanasie de la
Niculitel gi o a doua, recunoscutd pentru cele 560 de situuri arheologice,
o'
Aria de captare imediata pentru Aeroportul Delta Dunarii " Tulcea, a fost considerata a fi
la 109 km de aeroport (cca 1 ora si 55 de minute) si este limitata spre sud de existenta aeroportului
Constanta. Aceasta este compusa in principal din cei241.697 locuitori ai jud. Tulcea (INS 2013).

-

-
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poate atrage din judetele invecinate :
Galati cca. 20% din cei 602.500 locuitori 120.500 potentiali pasageri ;
Braila cca. 25% dincei 350.000 locuitori = 88.000 potentiali pasageri ;
Izmail cca. l0% din cei 225.000 locuitori :22.500 potentiali pasageri ;
Cahul ccajjYo din cei 123.900 locuitori 12.400 potentiali pasageri ;
Reni cca. l0o/o din cei 40.000 locuitori:4.000 potentiali pasageri.

:

-

:

Se estimeaza astfel, ca aproximativ 2.300.000 persoane locuiesc in aria de captare a
aeroportului, aflata la maxim t hr 40 min. de Aeroportul " Delta Dunarii" Tulcea, cota de
piata care poate fi atrasa de acesta fiind de minim 247.000locuitori (cca 117o).
Zona metropolitana Braila si Galati, nu este momentan deservita de nici un aeroport
regional de proximitate, desi, prin pozitia detinuta de cele doua judete, cat si prin resursele si
posibilitatile investitionale aferente, ar putea genera un pol sustinut de crestere a economiei
regionale si de interconectare economica la nivel international.
De asemenea, din Cahul, Izmail si Reni nu exista posibilitati de transport aerian direct,
pasagerii trebuind sa se deplaseze pana la Chisinau sau Bucuresti.
Un segment important, il reprezinta si traficul creat de fenomenul de migratie a populatiei
Romaniei, in proportii considerabile incepand cu anul 1990 si accentuate dupa anul 2007 , Peste 2,5

milioane de romani au plecat din tara, iar rudele si prietenii acestora calatoresc in vizita ,':atrr
persoanele plecate din Romania. Dintre acestia, se estimeazacal0o/o provin din Regiunea Sud-Est.
In prezent, Aeroportul o' Delta Dunarii " Tulcea (AT) este deservit de cdtre operatori aerieni,
in regim charter comercial si / sau privat.
Aeroportul " Delta Dunarii " Tulcea se califici drept un aeroport regional in
conformitate cu orientlrile comunitare privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor si
companiilor aeriene (Orientdri privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor qi companiilor
aeriene, 20141 C 99103), pct.2 (26) -,, aeroport regional ,, inseamna un aeroport cu un tralic
anual de pana la 3 milioane de pasageri".
Date fiind datele de trafic, Aeroportul " Delta Dunarii " Tulcea este un aeroport regionat de
categoria D, o statisticd a evolufiei num6rului de pasageri ce au beneficiat de serviciile Aeroportului
" Delta Dunarii " Tulcea pentru perioada 20ll-2016 este prezentatd in tabelul de mai jos:
TRAFICUL DE PASAGERI LA
AEROPORTUL ,, DELTA DUNARII " TULCEA (pAX)

20ll

2012

2013

2014

2015

2016

241

782

1.887

1.221

394

528

Aeroportul " Delta Dunarii
Bucuresti, si Bacau.

"

Tulcea, are ca cele mai apropiate aeroporturi pe cele din Constanta,

Distanta intre
aeroporfuri pe ;osea

Aeroportul

(Km)

Kogalniceanu"

"Mihail
Constanta

AEROPORTUL
..DELTA DUNARII
..TULCEA

109 km.

Aeroportul o'Henri

Aeroportul "George

Coanda"

Enescu"

Bucuresti

Bacau

281 km.

265 km.
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2.

Obiectivullicitafiei:

2.1 Consiliul Judefean Tulcea, prin Regia Autonomd Aeroportul " Delta Dundrii" Tulcea,
doreqte creqterea conexiunilor directe (destinafii noi) dintre judegul Tulcea/ regiunea de dezvoltare
Sud-Est qi o serie de destinalii europene.

2.2 Realizarea de c[tre transportatorul aerian a serviciilor de transport aerian de pasageri pe
ruta/ rutele pentru care beneficiazi, de ajutor financiar la infiinlare din partea achizitorului. "
2.3 Obiectivul m[surii este de a acorda ajutor la infiinlare unuia sau mai multor transportatori
aerieni, ce vor fi selectafi printr-o procedur6 de selec{ie publicl de oferte.

3.

Definirea unei conexiuni (rute) noi:

O destinafie este consideratd

rut[ noud

dac6 indeplineqte urm6toarele gondilii:

'/

Ruta propus6 este promovat[ gi / sau v6ndutd ca o destinatie care nu a fost deja deservitd de
Aeroportul'oDelta Dundrii" Tulcea;
Serviciul aerian propus nu deservegte un aeroport din aria de captare a unui alt aeroport deja
deservit cu zboruri directe de pe Aeroportul Tulcea;
O rutl care este inchisd de cdtre un operator existent va fi consideratd ca o "rutd noud" la
mai mult de un an de la data inchiderii, numii pentru alti operatori, nu gi pentru operatorul care a
incheiat exploatarea rutei. Operatorul care a inchis ruta este eligibil numai pentru alte proceduri de
selectie publice facute de c[tre Aeroportul " Delta Dunarii " Tulcea;
Numai rutele deschise in cadrul Uniunii Europene sunt eligibile in cadrul acestei scheme de
ajutor.

'/

'/

,/

Not[:

./

./

,/

Compania aerian5 beneficiard a ajutorului financiar la infiinfare, se obligd sd opereze pe
Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea pe perioada solicitati, respectiv de maxim 3 ani plu; o
perioada cel pufin egall cu cea in care a beneficiat de susfinere financiarl. In caz
contrar, compania aerianl va fi supusl sancfiunilor descrise in cadrul secfiunii 15

"Sancfiuni".

Schema de ajutor financiar [a infiinfare acordat companiilor aeriene nu poate fi cumulati cu
alte tipuri de ajutoare de stat acordate pentru operaxea aceleaqi rute, cum ar fi ajutorul de
naturd social[ acordat anumitor categorii de pasageri si compensarea pentru efectuarea
serviciilor publice. in afard de aceasta, un astfel de ajutor nu poate fi acordat in cazul in care

accesul la o rutE a fost rezewat pentru un singur transportator, in temeiul Regulamentului
1008/2008. De asemenea, un astfel de ajutor nu poate fi combinat cu un alt ajutor acordat
pentru acoperirea acelorasi costuri, inclusiv ajutorul plEtit intr-un alt stat. Consiliul Judetean
Tulcea va solicita o declaralie a companiei aeriene pe aceastd temd inainte de acordarea
ajutorului.
Finanfarea nu va fi acordatd unei companii aeriene care opereazd pe Aeropofful "Delta
Dturarii'o Tulcea, pentru o rut6 noui care functioneazd in substitulie pentru, qi in urma

,/

abandondrii, unei rute vechi.
Finanfarea nu poate fi acordat6 pentru a ajuta un concurent nou s[ deschid6 o legdturd care
existl deja gi care l-ar pune pe acesta in concurenf6 directd cu un operator deja existent care

,/

funclioneaz6 pe aceeagi rut6.
Aplicarea retroactiv6 nu se poate face pentru a sprijini deschiderea uitei rute troi, in cazul in

,/

rutI a fost deja anuntatE.
Ajutorul de stat nu trebuie sE incurajeze transferul pur gi simplul al traficului de la o
transportator aerian la alta sau de la o societate la atta. ln special, ajutorul nu trebuic sd
care acea

genereze o deviere a traficului care sd nu fie justificatd din punct de vedere al frecvenfei
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Ei

similari in conformitate cu aceleaqi criterii;
Ajutorul la infiinlare nu trebuie plitit attrnci cdnd noua rutd aeriani este deja operati de un
serviciu feroviar de mare vitezd,in conformitate cu aceleaqi criterii;
Ajutorul la infiinlare nu trebuie plItit atunci cdnd o companie cautd sd eludeze natura
temporard a ajutorului la infiinfare, prin inlocuirea unei linii care primeEte ajutor cu o linie
presupus noud ce ofer6 un serviciu similar. in special, ajutorul nu poate fi acordat unei
companii aeriene care, dup[ ce a utilizat intregul ajutor pentru o rutI datd, solicitd ajutor
pentru o rutE concurent6 care pleac[ de pe un alt aeroport din acelagi oraq sau conurbalie sau
acelaqi sistem aeroportuar qi deservind aceeaqi destinalie sau o destina{ie similarS;

Pentru

a evita efectele

negative nejustificate asupra concurentei

si a

schimburilor
comerciale, atunci cand o conexiune (de exemplu o pereche de orase) care va fi asigurata de
noua ruta este deja deservita in aceleasi conditii, in special in ceea ce priveste duiata
calatoriei, de un serviciu feroviar de mare viteza sau de un alt aeroport situat in aceeasi zona
pe care o deserveste aeroportul respectiv, aceasta ruta aeriana nu va putea beneficia de un
ajutor la infiintare

Rute eligibile
in conformitate cu schema aprobatd, ajutoarele la infiinfare se pot acorda companiilor
aeriene care indeplinesc anumite criterii cumulative, qi anurne:
a) Serviciile aeriene propuse s6 nu fie deja operate intre cele doud aeroporturi situate la
r:apetele rutei propuse
b) Sd nu existe servicii feroviare de mare vitezdintre perechile de ora;e care urneazd sd fie
deservite

c)

4.

Serviciul aerian propus sd nu vizeze un aeroport aflat intr-o zoni deservitd de tur alt
aeroport, care beneficiazldejade zboruri directe de pe Aeroportul Tulcea.

Eligibilitateaaplican{ilor:

Aplicant poate fi orice transportator aerian care indeplineqte urmdtoarele cerinfe:
frk Define o licenfi de operare valabil[ eliberatd de un Stat Membru al Uniunii Europene, in
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea
serviciilor aeriene in UE;
Define o asigurare obligatorie impotriva accidentelor care acoperd pasageri, marfE, po;td
Ei de rdspundere civilS in conformitate cu condifiile din Regulamentul CE 78512004 ,
qL Nu este pe lista neagrl a Comisiei Europene privind companiile aeriene care nu

*

indeplinesc standardele

de siguran{I, a$a cum este publicat[ la

adresa:

http:/iec.europa.er.r/transport/air-ban/; (declarafie pe propria r[spundere).

wL Deline un certificat european de operator aerian (AOC)
de o autoritate competentd din

t*.

sau alt document similar eiioerat

lara sa de origine;

Nu a primit alte subven{ii sau alte ajutoare publice pentru acoperirea aceloraqi tipuri

de

costuri; (declarafie pe propria r[spundere).

*& Nu face obiectul unei decizii privind

declararea unui ajutor ca fiind ilegal ;i
incompatibil cu pia{a comunl, sau, in cazul existenfei unei astfel de decizii, a rambursat
cuantumul total al ajutorului ilegal sau incompatibil, inclusiv dobinda aferenti;
(declarafie pe propria rispundere).
Nu are datorii Iinanciare cdtre Consiliul Judetean Tulcea si Aeroportul "Delta Dunarii"
Tulcea, precum si catre alte institutii abilitate in acordarea ajutorului, bugetul de stat, fonduri
speciale, taxe locale qi nu este in litigiu cu Aeroportul " Delta Dunarii" Tulcea la data anunfdrii
cererii de oferte (declarafie pe propria rdspundere)'

"t
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a& Detine un Plan de Afaceri ex-ante

care sa demonstreze faptul ca, dupa 3 ani, ruta care
beneficiaza de ajutor poate sa devina rentabila pentru compania aeriana, fara finantare publica.

5.

Alte informafii generale

Detalii privind schema de ajutor
Schema de ajutor propusd de c6tre Consiliul Judetean Tulcea si R.A. Aeroportul

" Delta Dundrii"

Tulcea a fost aprobatd cdtre Comisia Europeand prin DeciziaC(2017) 7511 final / 8 noiembrie
2Ol7- Ajutor de stat SA 48345- Romdnia Nici un ajutor nu va putea fi acordat pdnd la data
aprobdrii schemei de citre Comisia Europeani.

Ajutorul f,rnanciar la infiintare va fi acordat ca o subvenlie direct[ pentru transportatorii aerieni ale
cdror oferte au fost acceptate, pentru deschiderea de noi rute in cadrul Uniunii Europene care
m[resc volumul net de trafic la / gi de la Aeroportul " Delta Dunarii " Tulcea, dar care nu
concureaz6 cu alte servicii aeriene existente in cadrul aceluiaqi ora$ sau regiune.
Schema presupune incurajarea infiinldrii de noi destinafii cu plecare de pe Aeroportul "Delta
Dunarii" Tulcea. Ajutoarele la infiinfare pot acoperi pdn6 la 50 % din tarifele de aeroport in ceea ce
priveqte o rut[ pentru o perioadl de maximum trei ani. Costurile eligibile sunt tarifele de aeroport
care trebuie plitite pentru o acea rut6.

Alocarea ajutorului la infiinfarea de noi destinafii va fi efectuatd nediscriminatoriu pentru orice
companie aerien6 care indeplineqte condiliile previzute in prezentul Caiet de Sarcini.
Cuantumul ajutorului financiar va fi stabilit qi solicitat de c[tre compania aerian6, in cadrul ofertei
propuse, in funclie de costurile eligibile ale companiei pentru deschiderea respectivei destinalii.
Oferta competitivl evident6 qi cu Eanse mai mari de adjudecare a unei destinalii va fr aceea care va
solicita din partea finanfatorului schemei de ajutor o reducere cdt mai mic6 a tarifelelor de aetjporc
in ceea ce privegte o rutd pentru o perioadd de ma:rimum trei ani'
Schema de ajutor propusd se va intinde pe o perioadd de pdnd la 3 (trei) ani, cu posibilitatea
extinderii acestei perioade cu termenul corespunzitor in cazul in care documentafia necesara de
aprobare a schemei de ajutor sufer6 amdnare.
pirioada de acordare a ajutorului la infiinfare pe fiecare ruta noua va fi stabilita pe baza solicitdrii
din cadrul Planului de Afaceri prezentat de compania aeriana, pdni la un interval maxim de 3 ani,
schema de ajutor pentru activitatea de operare a noilor rute eligibile va incepe numai dupd ce
cererea de ajutor a fost inaintatd autoritefli care acordi ajutorul. Bugetul neutilizat din fiecare an va
fi reportat si utilizat corespunz6tor cu rutele ramase de a fi lansate, pana la epuizarea bugetului total
prevdzut.

Ajutorul la deschiderea de rute noi nu va deplqi 71866 euro/ pasager, acordat in sistem liniar.

Planul de Afaceri
planul de afaceri intocmit pentru aceast[ schemd de ajutor la infiin{area de noi destinatii trebuie sa
ia in considerare :
deservirea noilor destinatii cu aerovane av6nd o capacitate de 180 de locuri qi o frecvenld de
operare de 7 zboruri/sdpt6mdn[ in primul an al schemei.
previziunea privind rutele si traficul de pasageri prezentat[ mai jos indicd num[rul total de
pasageri p.nt* fiecare an din perioada de aplicare a schemei, incluzdnd qi numdrul de

.

.

pasageri genera{i de aceastd schemd.
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Previziunea de trafic pasageri (imbarcati si debarcati)

Anl
13

L040

An2

An3

205.920

224.640

/

an:

Numirul de pasageri generati de aceastd schem6 vaiazd de la aproximativ 131.040

pasageri

(65.520 pasageri imbarca{i) in primul an,205.920 pasageri (102.960 pasageri imbarcafi) in al doilea
an qi224.640 pasageri (112.320 pasageri imbarcali) in al treilea an al schemei.

.

sa prezinte pe o perioada predefinita viabilitatea rutei dupa finalizarea acordarii ajutqrului
oferit de catre Consiliul Judetean Tulcea si Aeroportul Delta Dunarii Tulcea; (dupa 3 ani,
ruta care beneficiaza de ajutor poate sa devina rentabila pentru compania aeriana fara

finantare publica).

6. Documentafia qi

informafiile necesare:

Aplicantii trebuie sd intocmeascd o documentalie completS pentru destinalia ofertatd, redactat6 in
limba romdn[, confin6nd informaliile qi documentele solicitate mai jos:
1) Detine o licenfd de operare in termen de valabilitate ca gi transportator aerian, eliberatd de
un Stat Membru al Uniunii Europene, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind
l
normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in UE
2) Deline un certificat european de operator aerian (AOC) sau alt document similar eliberat de
o autoritate competentd din fara sa de origine si care sa ateste faptul ci operatorul aerian deline
capacitatea profesionald de a asigura conditiile de siguranf[ aeronautice pentru activitdflle
specificate in certifi cate ;
3) De{ine o asigurare obligatorie impotriva accidentelor care acoperd pasageri, marfI, poqtd qi
de r[spundere civild in conformitate cu condiliile din Regulamentul C878512004
4) Compania aeriani trebuie sd indice dac[ detine certificate emise de un organism responsabil
de controlul calitilii serviciilor de transport aerian qi de certificarea conformitalii acestor servicii cu
dispoziliile legislative in vigoare (de exemplu: Quality JAR 145 - Joint Aviation Regulation, EASA
European Aviation Safety Agency ). In eventualitatea in care operatorul aerian nu deline astfel
-de certificate
sau nu are posibilitatea de a le obline pdni la data limitd de depunere a ofertelor, vor fi
luate in considerare alte certificSri echivalente care sd ateste calitatea serviciilor operatorului aailan,,
5) Nu este pe lista neagrd a Comisiei Europene privind companiile aeriene care nu indeplinesc
standardele de siguranfd, aqa cum este publicat[ la adresa: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/ ;
(declara{ie pe propria rdspundere)
Nu a primit alte tipuri de ajutor pentru acoperirea aceloraEi tipuri de costuri pe Aeroportul
Delta Dunarii Tulcea (declarafie pe propria rdspundere).
imputernicire din partea companiei aeriene pentru persoana desemnatd s[ semneze oferta de
participare la licitalie, s[ participe in numele companiei la procedura de licitalie Ei sd semneze toate
documentele rezultate pe palcursul qi/sau in. urma desfdEurarii acesteia;
Declaralie privind corectitudinea informaliilor prezentate in cadrul ofertei;
Declaratie scrisa, pe proprie raspundere, prin care companiile aeriene sa furnizeze informatii

6)

7)

8)
9)

asupra relatiilor juridice, organizationale si financiare dintre beneficiarii ajutoru!,ri si
intriprinderile cu care formeaza vn grup de intreprinderi: filialele sale, orice alte intreprinderi
asociate, inclusiv intreprinderile comune
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10)

Declarafie scrisa, pe proprie raspundere, prin care companiile aeriene confirmd faptul cd
ajutorul la infiinfarea de curse noi nu este cumulat cu alte tipuri de ajutoare de stat acordate pgntry
operarea aceleagi rute, precum qi faptul ci nu fac obiectul unor decizii privind declararea'untrt
ajutor ca fiind ilegal sau incompatibil cu pia{a comund, sau, in cazul existenlei unei astfel de decizii,
au rambursat cuantumul total al ajutorului ilegal qi incompatibil, inclusiv dob6nda aferentd;
Planul de afaceri care sd acopere atAt perioada in care se va acorda ajutor pentru
1
deschiderea noii rute, cit qi perioada in care compania va opera fard, a mai primi compensalii
financiare. Planul de afaceri va cuprinde urmitoarele informafii:
Perioada pentru care solicitd ajutorul la infiinlare qi perioada pe care se obligd sd
opereze ruta respectivi;
Detalii cu privire la frecvenfa, tarifarea gi promovarea conexiunii propuse;
Numirul de pasageri estimat qi profilul acestora pe durata sprijinului;
Modalitatea de vilrzare a biletelor pe ruta ofertatI;
Resursele umane puse la dispozilie de companie pentru operarea qi dezvoltarea noii
rute;
Studiu privind viabilitatea noii rute propuse, inclusiv viabilitatea viitoarei rute dupd
frnalizarea acorddrii ajutorului oferit de Consiliul Judetean Tulcea ;i de Aeroportul
'oDelta Dunarii" Tulcea.

l)

.

'
.
'
.

.

Planul de afaceri trebuie sd demonstreze cd" ruta in cavzd va deveni viabild pe baza meritelor
proprii, odatd cu intreruperea ajutorului ta infiintare, in conformitate cu prevederile pct. 147 din
Orientdri privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor si companiilor aeriene, 20l4lc 99103
ln cazul in care, inainte de expirarea perioadei de 3 ani de aplicare a schemei, ruta devine rentabild
pebaza planului de afaceri furnizat de compania aeriand, ajutorul acordat companiei aeriene va
inceta.

12)

Planul operafional al rutei, care sd confind urm6toarele informafii:
care urneaz6 sd fie operat[, trebuind s[ se ateste faptul c[ nu va intra in
competifie cu o alt6 rutI operati in prezent de cdtre o altd transportator aerian;
*. Data deschiderii noii rute
.& Frecventa de operare Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea, inclusiv orice variafii sezoniere.
Cerinfa minima 1 frecventd/siptdm6na pe tot parcursul anului pe ruta operata de pe
Aeroportul'oDelta Dunarii" Tulcea.
,* Tipul de aeronavl care va deservi ruta qi configurafia locurilor;
* Traficul de pasageri estimat pentru fiecare an din perioada de operare (respectiv de maxiii-r 3
ani pentru care va beneficia de ajutor financiar qi pentru perioada de operare suplimentard
cel pufin egal6 cu cea in care abeneficiat de susfinere financiarl)
ub Programul de operare cu indicarea zilelor qi orelor de operare a rutei.

tL Ruta propusd

Planul financiar al rutei, care sE confin6 urm6toarele informafii:
' Costurile estimate de funcfionare pentru serviciul propus Ei o estimare detaliatd a costurilor
eligibile legate de infiinfarea unei rute noi;
. Valoarea finanfArii solicitate pentru fiecare pasager imbarcat de pe Aeroportul Tulcea;
' Bugetul previzionat al costurilor nete de deschidere a noii rute pentru fiecare an din cadrul
programului de ajutor (maxim 3 ani)
. Traficul de pasageri estimat pentru fiecare an din perioada de operare;.,
' Veniturile estimate pentru fiecare an de operare in parte, cu Ei fErE ajutorul acordat la
infi infarea noii destinaf ii.
. Profiturile preconizate pentru fiecare an de operare in parte, cu qi fbrd ajutorul acordat la
infiinfarea noii destinafii.
14) Declarafie privind anularea zborurilor: anularea zborurilor este permis6 doar in circumstanle
care nu tin de compania aeriand (ex: inchiderea temporard a aeroporturilor, probleme tehnice,
condilii meteorologice). Compania poate anula din zborurile planificate conform planului
operalional un procent maxim de 3o/o din numdrul de zboruli anuale;
13)
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16) Documente privind experienla similar[, in cazul in care compania aeriani a mai beneficiat de
ajutoare pentru deschiderea de noi destinafii, cu precizarea destinafiei, a numdrului de pasageri
transporta{i qi a frecventei de operare;
17) Document care s5 demonstreze sustenabilitatea operdrii destinaliei dupl incheierea perioadei
de acordare a ajutorului pentru infiinfare;
18) Document care sE descrie :
Tipurile de aeronave care compun flota companiei; Vdrsta medie a acesteia qi tipul de
aeronavd care va deservi destinafia ofertatd. De asemenea, se va specifica qi tipul de aeronavd
care va putea fi pusd la dispozilie de companie in cazul unei defecfiuni tehnice sau intr-un caz
de fo4d major6, pentru a inlocui aeronava principald si a opera frecventele programate;
Aeronavele care vor deservi destinafia ofertatd trebuie si indeplineascd cerinfele ICAO
referitoare la poluarea fonic[ (Anexa l6 ICAO), precum qi alte standarde internafionale ICAO;
Resursele IT de care dispune compania gi cum vor
utilizate pentru deservirea
destinafiei ofertate;
Sistemul de rezeware qi v6nzare a biletelor.
19) Document care sd specifice cine va asigura asistenta tehnicd a aeronavelor, serviciile de
handling qi asistenta pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea.;
20) Document care sd precizeze politica de preturi a companiei pentru destinalia ofertatd. Acest
document vapreciza qi cum vor fi pldtite alte posibile taxe suplimentare;
21) Polifa de asigurare obligatorie impotriva accidentelor care acoperd pasageri, marfb, poqt5, qi de
r6spundere civilE in conformitate cu condiliile din Regulamentul CE 78512004 ,
22) O declaralie prin care compania aerian[ iqi ia angajamentul de a nu primi un alt ajutor financiar
care sE acopere aceleaqi costuri ca qi cele primite in cadrul aceastei scheme;
23) Document prin care sE demonstreze cd qi-a indeplinit obligafiile de platd a impozitelor, taxelor
;i contribuliilor c6tre buget in tara de origine a companiei.

'/

'/
'/
,/

fi

T.Criteriile de selecfie:
Toate ofertele vor fi evaluate findnd cont de prevederile "Orient5rilor privind ajutoarele de stat
destinate aeroporturilor gi companiilor aeriene" (20l4lc 99/03) qi decizia Comisiei Europene de
aprobare a acestei scheme de ajutor.
Ofertele care confin informafiile tehnice, financiare qi operafionale insuficient prezentate. cele
care nu contin documentele cerute prin prezentul Caiet de Sarcini, sau cele care nu vor ti
depuse in termenul stabilit nu vor fi luate in considerare.
In cadrul ofertei, propunerea tehnica trebuie sa reflecte ofertarea de cdtre operator a tuturor
oerinfelor/obligafiilor prevdzute in Caietul de sarcini, in forma tabelara (in partea st6nga cerinfele

Autoritdlii Contractante, in partea dreapta modalitaflle de indeplinire de cdtre ofertant).
Prima etapa de selecfie a ofertelor vizeazd eligibilitatea aplicantilor. Numai ofertele companiilor
aeriene care indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate la pct. 4 Ei au depus documentele
prevdzute la punctul 6 vor fi evaluate pebaza criteriilor de maijos:
7.1 Criterii tehnice:
30%
7.2 Criterii financiare:
30%
pentru
.:
rutei
care
7.3 Numlrul anilor de operare a
primeqte ajutor financiar 107o (rnaxim 3 ani)
l0%
7.4 Numirul anilor de operare a rutei dupl
ce inceteazl ajutorul financiar (minim 3 ani)
l0%
7.5 Data deschiderii noii rute:
20%
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Nr.crt.

Denumire criteriu de selectie

1.

Criteriul tehnice,

3

:

-Numar curse de operare/destinatie (minim I pe saptamana /
maxim 2 pe saptamana ) ;
-Numarul destinatiilor pentru care se depune oferta
( punctajul maxim se acorda pentru 4 destinatii )
-Amploarea campaniei de promovare a noii legaturi aeriene ,
care sa contina cel putin urmatoarele elemente de marketing
si publicitate :
qk Publicitate indoor ;
Publicitate outdoor ;
Publicitate mass-media
Nota Pentru departajarea participantilor in functie de
criteriile in baza carora se va face evaluarea, se utilizeaza
urmatoarea formula de calcul :
Punctaj subcriteriu = (Punctaj ofertat / punctai maxim )
x ( valoarea procentuala subcriteriu )
Criteriul financiar, respectiv valoarea ofertei cornpetitive ,
evidente si cu sanse mai mari de adjudecare a unei destinatii,
va fi aceea care va solicita din partea finantatorului schemei
o reducere a tarifelor de aeroport datorate pentru operarea
rutelor nou infiintate sub nivelul maxim de 50Yo ,
a) respectiv, pentru cea mai mica valoare finanfatd pentru
fiecare pasager imbarcat se acordd 30 puncte.
b) pentru altd valoare decdt cea mai mica, prevdzutd la
punctul a), punctajul se calculeaz[ astfel:
Punctaj = (Valoarea minima /Valoarea (n) ) x 30

&

7

cu urmatoarele subcriterii

Valoare
procentuala
criteriu
30% (30 puncte)
13%

(

13 puncte )

12% (12 puncte )
5% (5 puncte )

:

30% (30 puncte)

Numirul anilor de operare a rutei pentru care primeqte 10% (10 puncte)
ajutor financiar 107, (maxim 3 ani)
Punctajul se va acorda astfel:
a) Pentru numirul cel mai mic al anilor de operare a
rutei pentru care primeqte ajutor financiar se acordd
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte
b) Pentru alt numdr de ani decdt cel prevdzut la lit a), se
acordd punctajul astfel
Punctaj = (numIr cel mai mic de ani / numir ani
ofertat) x 10

4

Numlrul anilor de operare a rutei dupl

5

ajutorul financiar (minim 3 ani)
Punctajul se va acorda astfel:
a) Pentru cel mai mare numdr de ani de operare a rutei,
dup6 ce inceteazd ajutorul financiar, se acordd
punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte
b) Pentru al numdr de ani dec6t cel prevdzut la lit. a) se
acordi punctajul astfel
Punctaj = num6r de ani (n) ofertat/ cel mai mare
numlr de ani) x 10
noii destinatii ( respectiv numarul de zile
deschiderii
Data
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ce inceteazi

l0% (10 puncte)

20"h ( 20 puncte )

contractului pana la data primului zbor )
Nota : Pentru departajarea participantilor in functie de
criteriile in baza carora se va face evaluarea , se utilizeaza
urmatoarea formula de calcul :
Punctaj =( Punctaj pentru cel mai mic nr.de zile de la
data semnarii contractului si deschiderea primei curse/

ofertat \ x20"h
Consiliul Judetean Tulcea si Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea iqi rezervd dreptul de a solicita
informafii suplimentare qi clarific[ri din partea ofertanfilor in orice moment al procesului de
evaluare a ofertelor.
Consiliul Judelean Tulcea, impreund cu Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea, vor efectua o analiza a
influentei noii rute asupra rutelor concurente inainte de acordarea ajutorului la infiinfare.

8. Costuri eligibile care trebuie incluse

Costurile eligibile pentru infiinlarea de noi rute acoper6 pdnd la 50% din tarifele de aeroport
aferente rutelor respective, percepute de Regia Autonomd Aeroportul "Delta Dun[rii" Tulcea de la
companiile aeriene pentru utilizarea structurilor qi a serviciilor care sunt furnizate exclusiv de iegia
autonome (nu sunt luate in calcul serviciile furnizate prin intermediarlalte companii etc) Ei care au
legdtur6 cu aterizarea, decolarea, iluminarea qi parcarea aeronavelor, precum qi tratamentul
pasagerilor Ei al mdrfirilor, inclusiv tarifele sau taxele plitite pentru serviciile de handling la sol qi
taxele aferente infrastructurii centralizate la handling la sol.
Ajutorul de stat individual ce poate fi acordat in cadrul schemei unei companii aeriene
pentru infiinlarea de noi rute de operare este limitat la o perioadd de maximum trei ani.

9. Cheltuieli

Ofertantii vor participa la selectie pe cheltuiala proprie, inclusiv pentru pregatirea si
depunerea ofertelor si in general vor suporta toate cheltuielile (ex: cheltuieli cu deplasarea, pentru
cazare, traducere etc).

10. Prezentarea

ofertei

Adresa la care se depune oferta: Consiliul Judefean Tulcea, str, Pdcii, nr.20, cod poqtal 820033,
Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, Rom6nia
Data limita pentru depunerea ofertei:
Numarul de exemplare: 5 (1 original si 4 copii)
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta va fi redactata in limba rom6n[.
Ofertantii trebuie sa sigileze oferta original[ si setul de copii in plicuri separate marc6nd

o
o

o
o
o

plicurile corespunzator "ORIGINAL" respectiv "COPIE".
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, impreuna cu documentele de calificare ce vor
fi introduse intr-un plic distinct.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denurnirea si adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata
intxziata.
Plicul exterior va fi sigilat sigilat av6nd menfionat" Oferta pentru deschiderea de noi rute
Destinafia
aeriene de operare cu plecare de pe Aeroportul'6Delta Dunarii" Tulcea
A nu se deschide pana la data de .................,, ora ...........'".

-
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Propunerile de oferte depuse cu int6rziere nu vor fi luate in considerare. De asemenea, ofertele
trimise independent de procedura descrisd, via fax sau in format electronic qi nu in plic sigilat, nu
vor fi luate in considerare.
de
pot
Informalii

fi

suplimentare

obfinute

Orice solicitare de clarificare in leg6tur6 cu aceastd procedurd de achizifie trebuie transmird ?r,'.
scris de c[tre ofertanfi, via fax sau e-mail, la adresele qi in atenfia persoanelor de contact menfionate
mai sus, dar nu mai tArziu de .. ... zile inainte de termenul de depunere a ofertelor.
Consiliul Judefean Ei RA Aeroportul 'Delta Dunarii" Tulcea igi rezervd dreptul de a refuza sE
rispund6 la solicit6rile de clarificare care pot pune in pericol procesul de evaluare sau care nu
permit un tratament egal al solicitanlilor.

11.

Valabilitatea ofertelor:

Toate ofertele trebuie sd fie valabile 180 de zile de la data depunerii ofertelor.

12. Evaluarea

ofertelor qi selectarea ofertei cf,gtigiitoare:.

Orice ofertant poate panicipa la deschiderea ofertelor prin reprezentanti.
Ofertele admise in cadrul licitaliei qi declarate eligibile vor fi evaluate pe baza criteriilor stabilite la
pct.7 din prezentul Caiet de Sarcini.

Comisia de evaluare poate decide sE nu declare c6qtig6toare nicio ofert6 declaratd eligibilE qi. de
asemenea, poate sd nu declare cdqtigltoare oferta cea mai avantajoasl din punct de vedere
economico-financiar (dac6, de exemplu: planul de afaceri sau planul operafional al destinaliei nu se
referd la destinalia pentru care s-a oferit ajutorul financiar, data deschiderii este la mai mult de 6
luni de la data depunerii ofertelor qi se considerd cl"nu este suficient timp ca numdrul pasagerilor
imbarcafi sd poatd atinge cifra estimatd etc.).

ofertelor qi a declardrii ofertei ciqtigltoare, transportatorul aerian, Consiliul
Judetean Tulcea qi Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea vor semna, un contract care s[ prevadi
valoarea finanlArii care unneazd sE fie acordat[, planul care urrneazd a fi pus in aplicare de
transportatorul aerian qi condiliile legate de ajutor.
Comnania a carei oferta a fost desemnatii cf,stisatoare este responsabill cu implementarea
planului de afaceri aI noii destinatii $i dezvoltarea continui a acesteia.

in urma evaludrii

Comisia de licitalie va examina validitatea ofertelor de participare imediat dupa deschiderea
plicurilor.
O oferta de participare va fi considerata nula daca:
Nu a fost depusa la locul stabilit sau pana la data limita de depunere a documentelor
Ofertantul incalca regulamentul de confidentialitate
Documentele depuse sunt incomplete
Nu oferd suficiente garanfii tehnice, operaionale qi financiare relevante

-
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Plilile vor fi

efectuate numai dup[ semnarea trnui contract intre p6r.ti Ei vor avea la baza wr raport
lunar intocmit de citre compania aeriand beneficiard a ajutorului, raport ce va conline informalii
privind costurile eligibile efectuate, tinand seama de pasagerii efectiv imbarcati .
Consiliul Judelean Tulcea va inifia plata compensaliei lunare dupd ce raportul lunar pentru luna
precedent prezentat de companie va fi avizat gi aprobat spre platd de cdtre RA Aeroportul 'Delta
Dunarii" Tulcea, tinand seama de num[rul efectiv de pasageri imbarcafi.
Toate companiile aeriene ce vor opera curse noi vor trebui sd analizeze funclionarea rutelor
subvenlionate qi si prezinte anual operatorului aeroportuar informafii cu privire la numdrul de
zboruri, numdrul de pasageri qi rezultatele financiare ale noilor conexiuni. Informaliile vor fi
transmise Consiliului Judetean Tulcea.

14. Cili de atac:
Orice contestafie inaintatd de cdtre un solicitant in cursul procedurii de selec{ie sau in termen de 10
zile de la anunfarea companiei aeriene desemnati sd opereze noua ruta va fi luatd in considerare de
cdtre Consiliul Judefean Tulcea.

Consiliul Judefean Tulcea va numi prin dispozilia pregedintelui o comisie de analizd qi de
solulionare a contestafiilor. Aceasta comisie va formula un rEspuns in termen de 5 zile de la data
depunerii contestafiei. ln cazul in care transportatorul aerian nu este de accord cu solufia comisiei,
acesta se poate adresa instanfelor competente.

15. Sancfiuni:
in cazul in care un transportator aerian nu

obligaliile contractr:ale
in cadrul acestui program, contractul care urmeazd, sd. fte incheiat intre Consiliul Judetean Tulcea,
RA Aeroportul 'Delta Dunarii" Tulcea Ei compania aeriand va prevede cd plata ajutorului va inceta,
iar operatorul de transport aerian trebuie sd ramburseze ajutorul financiar primit, precum ,i :6 ".
conformeze oricdror alte sancliuni care ar putea fi prevdzute de c6tre legea nationalI qi comunitard
in vigoare in domeniul ajutorului de stat.
Compania aeriand trebuie s[ opereze pe Aeroportul 'Delta Dunarii" Tulcea ruta pentnr care a
beneficiat de ajutor la infiinfare pentru perioada solicitat[ plus o perioadi cel putin egal6 cu cea in
care aprimit ajutorul pentru a evita eventualele sancfiuni.
In cazul in care pragul de rentabilitate al noii rute este atins mai devreme decAt perioada de
acordare a ajutorului la infiinfare, compania aeriana va f,r nevoitd s[ opereze suplimentar o perioadd
cel pulin egal6 cu perioada care fost necesard pentru atingerea rentabilitdlii rutei.
De exemplu: daca ajutorul la infiinfare a fost solicitat pentru o perioadd de 3 ani qi ruta devine
rentabild duipd 2 ani de la acordare, ajutorul va fi sistat, iar compania aeriana este obligatd sd mai
opereze pe acea rutE inc[ cel putin doi ani pentru a evita eventualele sancliuni.
reuqeEte sd iqi indeplineascd

,

ln

cazul in care compania aeiand nu va opera qi acea perioad6 suplimentar[ pentru destinalia
deschis[ prin aceastd schema de ajutor, va fi pusi in situalia de a returna integral ajutorul la
infiinfare primit p6nd la momentul inchiderii respectivei rute, indexat cu rata de referin![ stabilitd de
Comisia European[ pentru Rom6nia.

Calcuhtl indexdrii se va efectua de la momentul acorddrii sprijinului financiar Si pdnd la
recuperarea integrald a acestuia, in conformitate at reglementdrile comunitare de recuperare a
ajutorului de stat,

in

cazul in care compania aeriand decide sd inchidd ruta pentru care primeEte sprijin financiar
inainte de finalizarea perioadei convenite de acordare, f5ri ca gradul de rentabilitate al rutei s[ fi
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fost atins, atunci toate ajutoarele primite p6nd la momentul inchiderii rutei vor fi rambursate cdtre
Consiliul Judefean Tulcea, indexate cu rata de referinff, stabilitd de Comisia Europeand pentru
Romdnia. Calculul indexdrii se va efectua de la momentul acordlrii sprijinului financiar pdn6 Ia
Ei
recuperarea integrald a acestuia, in conformitate cu reglementdrile nafionale qi comunitare de
recuperare a aiutorului de stat.

in cazul in

care compania aeriand beneficiard a ajutorului la infiinlare de noi rute cu plecare de pe
Aeroportul 'Delta Dunarii" Tulcea va fi in situalia de a returna ajutorul primit cdtre Consiliul
Judelean Tulcea, cuantumul ajutorului de retumat se va compune din sumele primite pentru
respectiva perioadd de operare a rutei, indexate cu rata de referinfd stabilit6 de Comisia Europeand
pentru Romdnia. Calculul indexirii se va efectua de la momentul acord[rii sprijinului financiar qi
pdn6 la recuperarea integrald a acestuia, in conformitate cu reglement6rile comunitare de recuperare
a ajutorului de stat.

16.Baza legalfl:

Orice litigiu referitor la aceasta Cerere de oferte va fi solulionat in conformitate cu legislalia
nafionald qi comunitard.
Legislafia comunitard referitoare la aceastd Cerere de oferte include: Orientlrile privind ajutoarele
de stat destinate aeroporturilor qi companiilor aeriene (20l4lc 99103).

ALTE INFORMATII
Informafii suplimentare despre cererea de oferte pot
str.Pacii,nr. 20 persoana de contact
.... , email:
persoana
contact
email:

de

fi

obtinute de la Consiliul Judelean Tulcea
tel:
..... , mobil:
,
sau de la Aeroporlul " Delta Dunarii " Tulcea,
tel:
fax:
.,mobil :

Intocmit,
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