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CANCELARIA DE STAT  
Grupul de lucru al Comisiei de stat  

pentru reglementarea activității de întreprinzător 
e-mail: secretariat.gl.air@gov.md 

 
Prin prezenta, în conformitate cu pct. 11 al Hotărârii Guvernului nr. 23 din 

18.01.2019, Ministerul Economiei și Infrastructurii solicită expertizarea proiectului 

hotărârii Guvernului ”cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea 

zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către aeronavele civile și de 

stat”(nr. unic 605/MEI2019), precum și includerea acestuia în lista proiectelor care 

urmează a fi examinate în cadrul următoarei ședințe a Grupului. 

 
Anexă: 

1. Nota informativă (4 file); 
2. Proiectul HG (1 filă); 
3. Anexa 1, Anexa 2 (7 file);  
4. Tabel de sinteză (45 file). 
5. Analiza Impactului de Reglementare (12 file); 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către 

aeronavele civile și de stat” 
 
I. Denumirea autorului și participanților la elaborarea proiectului actului normativ 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național a fost elaborat de către 
Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu Autoritatea Aeronautică Civilă. 
II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 
Necesitatea elaborării proiectului în cauză derivă din prevederile Codului aerian al 

Republicii Moldova 301/2017, unde art. 4, alin. (6) stabilește expres faptul că Guvernul 
Republicii Moldova aprobă cerințele şi procedura de autorizare a zborurilor în spațiul 
aerian național. De asemenea, art. 26 alin. (2) din Codul aerian prevede faptul că Guvernul 
stabilește condițiile privind decolarea şi aterizarea aeronavelor civile atât pe 
aerodromuri/heliporturi certificate şi/sau înregistrate, precum şi pe alte terenuri sau 
suprafețe de apă. 

Pe lângă obligativitatea elaborării proiectului în cauză, care reiese din prevederile 
invocate, elaborarea și aplicarea acestui document este imperios necesar și din alte 
considerente. Astfel, menționăm faptul că în materie a procedurii de autorizare a zborurilor 
în spațiul aerian național sunt în vigoare Reglementările aeronautice civile RAC-AZ – 
Autorizarea zborurilor, aprobate de Administrația de Stat a Aviației Civile prin Ordinul nr. 
33/GEN din 18.06.2002. Este de menționat că există un șir de aspecte problematice vis-a-
vis de reglementările aeronautice respective, printre care și faptul că acestea nu au fost 
publicate în Monitorul Oficial, în acest fel fiind afectat caracterul juridic al actului 
normativ. De asemenea, reglementările în cauză stabilesc procedura de autorizare a 
zborurilor internaționale, nefiind nimic stipulat despre procesul de autorizare a zborurilor 
interne, care la rândul lor sunt reglementate de un șir de Directive Operaționale ale 
Autorității Aeronautice Civile, care de asemenea nu sunt publicate în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, sunt greu de urmărit și care respectiv trezesc deseori nemulțumiri în 
societate, astfel încât așteptările utilizatorilor spațiului aerian constau în existența unor 
norme privind utilizarea spațiului aerian - clare, transparente, previzibile, 
nediscriminatorii, adecvate și proporționale tipului de operațiuni aeriene desfășurate. 

În acest sens, menționăm faptul că la elaborarea proiectului s-a ținut cont de 
experiența și practica internațională a statelor europene la capitolul utilizării spațiului 
aerian, implicit a României. Respectiv, prin elaborarea proiectului are loc preluarea 
experienței  din România, experții căreia au afirmat în nenumărate rânduri în cadrul 
întrunirilor comune, că sistemul normativ existent în statul vecin, dea lungul anilor s-a 
dovedit a fi unul adecvat, pe de o parte fiind satisfăcute așteptările operatorilor aerieni și 
persoanelor fizice care utilizează spațiul aerian, iar pe de altă parte fiind asigurat un nivel 
înalt al siguranței zborurilor. 
III. Descrierea gradului de compatibilitatea cu legislația Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene și nu 
presupune 
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armonizarea legislației. 
IV. Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectul presupune instituirea procedurii de autorizare a zborurilor și utilizarea 
spațiului aerian național de către aeronavele civile și de stat. 
La elaborarea proiectului de act normativ s-a ținut cont de: 
- aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între operatorii aerieni naționali sau 
internaționali în ceea ce privește procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian 
național; 
- procedurile similare aplicate în alte state europene; 
- simplificarea regulilor de acces în spațiul aerian național astfel încât acestea să fie 
accesibile tuturor utilizatorilor şi ușor de respectat, cu consecințe pozitive asupra siguranței 
zborului; 
- aspecte ce țin de securizarea spațiului aerian național. 

Astfel, conform procedurii stabilite, orice zbor în spațiul aerian național se consideră 
autorizat dacă pentru acesta a fost depus un plan de zbor la o unitate de trafic aerian 
autorizată, adică la Î.S.”MoldATSA”. Depunerea planului de zbor se face în conformitate 
cu reglementările aeronautice aplicabile, conforme cu prevederile Anexei nr.2 la 
Convenția privind aviația civilă internațională, încheiată la Chicago, la 7 decembrie 1944.  

Pentru zborurile interne executate în întregime în spațiul aerian de clasă G (cunoscut 
şi sub numele de spațiu aerian necontrolat) operatorul aeronavei poate opta pentru 
informarea Ministerului Apărării înainte de începerea activității de zbor. Menționăm că 
depunerea de către operatorul aeronavei a unui plan de zbor, chiar şi când zborul se 
efectuează în spațiul aerian necontrolat, îi va facilita acestuia accesul la serviciile de 
căutare şi salvare în cazul unui accident de aviație. Pentru anumite zboruri este necesară și 
obținerea unei permisiuni prealabile a Autorității Aeronautice Civile, sau după caz a 
Ministerului Apărării (Aviz SIS, MA), aceste situații fiind expres prevăzute în prezentul 
proiect, iar aceste situații fiind strict legate de aspecte precum siguranța zborurilor, 
securitatea aeronautică, securitatea statului, etc.. De asemenea, proiectul respectiv vine în 
strictă conexiune cu Legea 143/2012 privind controlul spațiului aerian, permisiunile 
invocate ca obligatorii fiind preluate anume din prevederile legii în cauză. Din punct de 
vedere al cerințelor de securizare a spațiului aerian național, menționăm că procedura de 
autorizare a zborurilor conține suficiente elemente de securizare a spațiului aerian național, 
cum ar fi depunerea obligatorie a unui plan de zbor pentru orice zbor în spațiul aerian 
național (sau informarea corespunzătoare a Ministerului Apărării) şi transmiterea acestor 
planuri de zbor la Ministerul Apărării și Î.S. ”MoldATSA” care vor avea astfel o imagine 
completă a tuturor aeronavelor care intră şi ies din spațiul aerian național, iar prima 
aterizare şi ultima decolare se vor face, în cazul zborurilor internaționale, pe aeroporturi cu 
facilități de vamă şi poliție de frontieră, astfel încât se va putea crea, în caz de necesitate, o 
bază de date cu aeronavele intrate, echipajele acestora, etc. 

Proiectul de asemenea specifică și modalitatea de autorizare a zborurilor comerciale 
regulate și neregulate și respectiv eliberarea autorizațiilor pentru zboruri regulate și 
neregulate pentru operatorii aerieni naționali sau internaționali. Menționăm că la acest 
capitol, proiectul de asemenea corespunde practicii internaționale, fiind inspirat din statele 
europene, preponderent România. 
 
V. Fundamentarea economică-financiară 
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Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare 
de la bugetul de stat.  
VI. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse în baza actului normativ  

1. Până la intrarea în vigoare a actului normativ, urmează a fi elaborate și aprobate 
procedurile de colaborare între Autoritatea Aeronautică Civilă, Ministerul Apărării și Î.S. 
”MoldATSA” în calitatea sa de Furnizor certificat de Servicii de Navigației Aeriană. 

2. Menționăm că în condițiile în care, între Republica Moldova și Uniunea Europeană 
și statele sale membre, este încheiat Acordul privind spațiul aerian comun (Bruxelles, 
2012), pentru operatorii aerieni care provin din UE este suficientă prezentarea graficului 
de zbor și lista aeronavelor operate. Iar în restul cazurilor, modul de autorizare se va face 
conform Acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene  încheiate între state. Prin urmare, 
remarcăm că proiectul nu presupune eliberare anumitor acte permisive. În concluzie, 
considerăm oportună amendarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare 
a activității de întreprinzător, prin excluderea din Nomenclatorul actelor permisive a 
următoarelor acte: 

- Autorizaţie pentru zboruri neregulate; 
- Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din 

străinătate); 
- Autorizaţie pentru zbor special. 

VII. Avizarea şi consultarea proiectului  
Proiectul este consultat și avizat cu instituțiile publice de resort în conformitate cu 

prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.  
În cadrul procesului de consultate și avizare se propune implicarea autorităților 

publice și instituțiilor interesate (Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, Ministerul Justiției,  Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Serviciul de Informații Secrete, Centrul Național Anticorupție, Î.S. 
”MoldATSA”, operatorii aerieni naționali, precum și asociațiile de profil). 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul poate fi accesat pe pagina web oficială a 
Ministerului Economiei și Infrastructurii (compartimentul „Transparența”, directoriul 
Transparență decizională/Anunțuri privind consultările publice”), și pe portalul 
guvernamental particip.gov.md. 
VIII. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene și nu 
presupune armonizarea legislației. 
IX. Constatările expertizei juridice 
        Urmare recepționării avizului Ministerului Justiției nr. 04/11269 din 18.11.2019 și 
04/1766 din 21.02.2020, toate obiecțiile și propunerile au fost luate în considerare. 
X. Constatările Grupului de Lucru privind Reglementarea Activității de 
Întreprinzător 
       Toate obiecțiile și propunerile înaintate au fost luate în considerare. Proiectul a fost 
susținut de către membrii Grupului de Lucru. 
XI. Constatările expertizei anticorupție 
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        Urmare recepționării avizului Centrului Național Anticorupție nr. 06/2-2284 din 
14.04.2020, toate recomandările au fost luate în considerare. 

 
Ministru        Serghei RAILEAN 



 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE   Nr. _____ 
 

din _________ 2020 
 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de 

către aeronavele civile și de stat 
 

În temeiul art. 4 alin. (6) și art. 26 alin. (2) din Codul aerian al Republicii Moldova 
301/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018 nr. 95-104 art. 189), Guvernul 

 
HOTĂRĂȘTE 

1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian 
națioal de către aeronavele civile și de stat (Se anexează). 

2. Până la intrarea în vigoare a prezentei Hotărîri, Autoritatea Aeronautică Civilă, 
Ministerul Apărării şi Furnizorul de Servicii de Navigație aeriană – Î.S. 
”MOLDATSA” vor asigura publicarea informațiilor prevăzute la punctul 7, 25, 72, 73 
și 77 din Regulament. 

3. Până la intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri, Autoritatea Aeronautică Civilă, 
Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA” și Ministerul 
Apărării vor stabili proceduri comune privind transmiterea datelor și informarea 
reciprocă prevăzute în Regulament.  

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Ministerului 
Economiei și Infrastructurii. 

5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

 

 

PRIM-MINISTRU             Ion CHICU 
  

Contrasemnează:  
 
Ministru al Economiei  
și Infrastructurii  

 
 Serghei Railean 
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Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. ___ din ____ 
 

REGULAMENT 
privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național 

de către aeronavele civile și de stat 
 

Capitolul I 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
1. Regulamentul privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către 
aeronavele civile și de stat stabilește procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian 
național, precum şi condițiile în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua 
şi de pe/pe alte terenuri decât aerodromurile.  
2. Prevederile Regulamentului se aplică: 

- tuturor persoanelor fizice și juridice care efectuează operațiuni aeriene cu aeronave 
civile sau de stat în spațiul aerian național, indiferent de cetățenia, respectiv 
naționalitatea acestor persoane şi indiferent de categoriile de aeronave utilizate și de 
statul de înmatriculare/identificare al acestora; 

- proprietarilor și/sau administratorilor terenurilor pentru decolarea/aterizarea 
aeronavelor ușoare şi a aparatelor de zbor ultrauşoare 

3. În sensul Regulamentului, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 
aerodrom – orice suprafață delimitată (inclusiv orice clădiri, instalații şi echipamente) pe 
pămînt sau pe apă ori aflată pe o structură fixă, structură fixă off-shore sau structură 
plutitoare, destinată a fi utilizată fie integral, fie parțial în scopul aterizării, decolării şi 
mișcării pe suprafață a aeronavelor; 
aeronavă – orice aparat care se poate menține în atmosferă ca urmare a reacțiilor 
aerodinamice, altele decît reacțiile aerului cu suprafața terestră; 
aeronavă de stat – aeronavă folosită pentru servicii militare, vamale sau de politie; 
certificat de navigabilitate – document care confirmă că, în urma unei inspecții, revizii, 
reparații, modificări sau instalări, aeronava sau părţile ei componente corespund normelor de 
navigabilitate în vigoare; 
management al traficului aerian (ATM) – ansamblu al funcţiilor de la bordul aeronavelor şi 
de la sol (serviciile de trafic aerian, managementul spaţiului aerian şi managementul 
fluxurilor de trafic aerian) necesare pentru a asigura mişcarea sigură şi eficientă a aeronavelor 
în toate fazele lor de operare; 
management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană – funcțiile din domeniul 
managementului traficului aerian, serviciile de navigație aeriană, astfel cum sînt definite în 
actele normative, şi serviciile care constau în generarea, prelucrarea, formatarea şi furnizarea 
de date către traficul aerian general în scopul navigației aeriene critice pentru siguranță; 
masă maximă la decolare (MTOM) – greutatea aeronavei indicată în certificatul de 
navigabilitate al aeronavei sau în alt document care conține datele respective; 
operator al aeronavei – persoană fizică sau juridică care efectuează operațiuni aeriene cu o 
aeronavă civilă ori de stat; în cazul operațiunilor aeriene civile operator al aeronavei este 
considerat persoana al cărei certificat, autorizație şi/sau licență stau/stă la baza efectuării 
operațiunii respective sau în cazul în care, conform reglementărilor aplicabile, un astfel de 
document nu este necesar, pilotul comandant al aeronave; 
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plan de zbor – informație specială referitoare la zborul preconizat sau la o porțiune a acestuia, 
prezentată organelor serviciilor de trafic aerian; 
servicii de trafic aerian (ATS) – servicii de informare cu privire la zbor, servicii de alertare, 
servicii de consultanță în domeniul traficului aerian și servicii de control al traficului aerian 
(servicii de control zonal, de abordare şi de aerodrom); 
slot/orar – oră fixată de sosire sau de plecare disponibilă sau alocată deplasării unei aeronave 
la o dată precisă într-un aeroport coordonat; 
spațiu aerian național – spațiu aerian de deasupra teritoriului Republicii Moldova; 
teren de zbor – orice suprafață terestră (acvatică) sau a unei construcții aleasă de către 
operator, sub responsabilitatea sa, pentru decolare şi/sau aterizare, după regulile de zbor la 
vedere în timp de zi şi în conformitate cu caracteristicile de zbor şi tehnice, a avioanelor cu 
MTOM mai mică de 5700 kg, elicopterelor, aeronavelor ultraușoare și aeronavelor 
nemotorizate încadrate în categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație 
generală; 
trafic aerian general – toate deplasările aeronavelor civile, precum şi ale aeronavelor de stat, 
care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizației Aviației Civile Internaționale; 
utilizatori ai spațiului aerian – operatori de aeronave exploatate în traficul aerian general; 
zonă interzisă – spațiu aerian de dimensiuni stabilite în care zborul aeronavelor este interzis; 
zonă cu restricții – spațiu aerian de dimensiuni stabilite în care zborul aeronavelor este 
limitat de anumite condiții; 
zonă supusă servituții aeronautice – zonă aferentă aerodromului şi echipamentelor 
serviciilor de navigație aeriană aflată sub incidența servituții aeronautice 
forță majoră - eveniment imprevizibil şi inevitabil care generează imposibilitatea temporară 
sau definitivă de executare a unui zbor în condiții de siguranță; 
spațiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spațiu aerian în care nu sunt furnizate servicii 
de control al traficului aerian; 
spațiu aerian segregat - un volum de spațiu aerian definit care în mod normal se află sub 
responsabilitatea unei autorități de aviație, care este temporar segregat prin acord comun, 
pentru folosire exclusivă pentru altă autoritate de aviație şi prin care, pe perioada respectivă, 
alt trafic nu este autorizat să tranziteze; 
TMA Chișinău - Regiune Terminală de Control stabilită de către Furnizorului de Servicii de 
Navigație Aeriană- Î.S. ”MoldATSA” pentru Aeroportul Internațional Chișinău, în hotarele 
orizontale și verticale definite în publicația AIP MOLDOVA; 
zbor VFR - un zbor efectuat în conformitate cu regulile zborului la vedere; 
zbor tehnic – zbor special al aeronavei, cu condiția că aeronava este în stare tehnică 
favorabilă pentru executarea unui asemenea zbor în siguranță, în următoarele situații: 

- zborul este necesar pentru deplasarea aeronavei la locul de conservare, unde se 
efectuează reparația, modificarea sau întreținerea tehnică a acesteia 

- zborul este necesar pentru efectuarea controlului în zbor a aeronavei 
zone dens populate - zonele cu ansambluri de clădiri situate în localități urbane sau rurale, 
precum şi orice terenuri pe care se adună un număr mare de persoane în scop recreațional ori 
pentru participarea la diverse manifestații în aer liber. 
 

 
Capitolul II 
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UTLIZIAREA SPAȚIULUI AERIAN NAȚIONAL DE CĂTRE AERONAELE 
CIVILE ȘI DE STAT 

 
4. Zborul deasupra teritoriilor unde există restricții stabilite de Ministerul Apărării, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul de Informații și Securitate sau 
autoritățile administrației publice locale sunt autorizate în conformitate cu prezentul 
Regulament cu condiția respectării cerințelor stabilite de către autoritățile care au stabilit 
restricțiile corespunzătoare. 
5. Zborul unei aeronave civile în spațiul aerian național, cu excepția zborului VFR (Visual 
Flight Rules) executat în întregime într-o zonă de spațiu aerian de clasa G, afaltă în afara 
limitelor orizontale ale TMA Chișinău poate fi efectuat dacă pentru zborul respectiv 
operatorul aeronavei deține permisiunile corespunzătoare prevăzute la punctul 9 din prezentul 
Regulament și a depus un plan de zbor, în conformitate cu cadrul normativ ce stabilește 
regulile aerului, iar aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse 
terților. 
6. Zborul VFR al unei aeronave civile, executat în întregime într-o zonă de spațiu aerian de 
clasa G, aflată în afara limitelor oriozontale ale TMA Chișinău, se consideră autorizat dacă 
aeronava este asigurată, după caz, conform cadrului normativ, pentru daune produse terților, 
iar pentru zborul respectiv operatorul aeronavei deține permisiunile corespunzătoare 
prevăzute la punctul 9 din prezentul Regulament și a depus un plan de zbor Furnizorului de 
Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA” în conformitate cu cadrul normativ ce 
stabilește regulile aerului, sau la alegerea operatorului a făcut o informare de trafic VFR la 
Ministerul Apărării, în conformitate cu procedura prevăzută în Anexa nr. 1. 
7. Prevederile stabilite la punctele 5 și 6 nu exonerează operatorul aeronavei de obligația 
deținerii documentelor de zbor corespunzătoare operațiunilor aeriene civile desfășurate în 
spațiul aerian național, documentelor privind navigabilitatea aeronavei, precum și 
documentelor care atestă calificarea operatorului pentru tipul de aeronavă. Extrasele 
corespunzătoare din actele normative în vigoare referitoare la documentele sus-menționate, 
corespunzătoare tuturor categoriilor de aeronave civile, respectiv fiecărui tip de operațiune 
aeriană, se publică pe pagina web-oficială a Autorității Aeronautice Civile şi în Publicația de 
Informare Aeronautică a Republicii Moldova (AIP –Moldova). 
8. 1) Orice aeronavă civilă care efectuează un zbor într-o porțiune din spațiul aerian național 
unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie trebuie să aibă 
posibilitatea de a efectua comunicări radio bilaterale în limba engleză. Comunicările radio în 
spațiul aerian național, unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian nu este 
obligatorie pot fi efectuate în limbile română, engleză sau rusă. Orice aeronavă civilă care 
efectuează un zbor într-o porțiune din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de 
control al traficului aerian este obligatorie trebuie să fie echipată cu transponder care va 
funcționa pe tot parcursul zborului respectiv, în conformitate cu cadrul normativ cu privire la 
serviciile de trafic aerian, indiferent dacă o parte a acestuia se desfășoară într-o zonă de spațiu 
aerian de clasă G. 
2) Prin excepție, până la data de 01.01.2026 inclusiv, orice aeronavă civilă poate efectua 
zboruri în zona respectivă și fără a fi echipată cu transponder, cu condiția coordonării 
prealabile cu  Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA”, conform 
procedurilor stabilite. 
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9. Următoarele categorii de zboruri ale aeronavelor civile pot fi efectuate în spațiul aerian 
național numai în condițiile obținerii unei permisiuni şi, după caz, a unui aviz: 

1) zborurile tehnice, care pot fi executate numai în condițiile permisiunii de către 
Autoritatea Aeronautică Civilă; 

2) zborurile internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial, cu 
aterizare pe sau decolare de pe teritoriul Republicii Moldova, care pot fi executate 
numai în condițiile permisiunii scrise de către Autoritatea Aeronautică Civilă, potrivit 
prevederilor Capitolului III, Secțiunea II și III, în condițiile tratatelor internaționale la 
care Republica Moldova este parte; 

3) zborurile interne şi internaționale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul 
Republicii Moldova, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de 
luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot 
afecta securitatea națională a Republicii Moldova, cu permisiunea scrisă dată de 
Autoritatea Aeronautică Civilă – cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării; 

4) zborurile în porțiunile de spațiu aerian rezervat sau în zonele restricționate, care pot fi 
executate numai în condițiile coordonării prealabile cu Furnizorul de Servicii de 
Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA” sau cu permisiunea entității care a făcut 
rezervarea ori a solicitat utilizarea exclusivă, respectiv restricționarea zonei respective 
de spațiu aerian; 

5) zborurile deasupra orașului Chișinău la înălţimi mai mici de 3.000 de metri, care pot fi 
executate numai în condițiile obținerii unei permisiuni de survol din partea 
Ministerului Apărării, cu excepția zborurilor executate în limita zonei de control de 
aerodrom (CTR) Chișinău şi a zborurilor de îndepărtare după decolare şi de apropiere 
pentru aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău; 

6) zborurile pentru activități de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 
20.000, aerofotografiere sau filmări aeriene care pot fi executate numai în condițiile 
obținerii permisiunii scrise a AAC și avizelor din partea Ministerului Apărării și 
Serviciului de Informații și Securitate; 

7) zborurile de acrobație sau demonstrative ca parte a programelor de avertisment sau 
publicitate deasupra zonelor dens populate - cu permisiunea scrisă a Autorității 
Aeronautice Civile; 

8) zboruri necomerciale particulare cu aeronave ce au mai mult de 8 locuri – cu 
permisiunea scrisă a Autorității Aeronautice Civile. 

10. Procedura de acordare a permisiunilor şi, respectiv, a avizului prevăzute la punctul 9 
subpunctele 1)-4) este menționată la Capitolul III. Procedura de acordare a autorizației de 
survol şi, respectiv, a avizului prevăzute la punctul 9 subpunctele 5) şi 6) este menționată la 
Capitolul IV. 
11. Zborurile cu aeronave de stat în spațiul aerian național se efectuează în baza unei 
permisiuni scrise date de Ministerul Apărării pentru: 
1) aeronavele de stat moldovenești; 
2) pentru aeronavele de stat străine; 
3) pentru aeronavele militare de stat străine participante la aplicații, exerciții sau 
antrenamente în spațiul aerian național; 
4) pentru aeronavele de stat străine aflate în custodia operatorilor economici din Republica 
Moldova pentru reparații, modernizări, modificări, precum şi pentru aeronavele nou-fabricate 
destinate a deveni aeronave de stat; 



5 
 

12. Procedura de acordare a permisiunilor de către Ministerul Apărării, prevăzute la 
punctul 9 subpunctele 3)-6) şi la punctul 10, este menționată la Capitolul IV. 
13. Zborurile prevăzute la punctul 11) subpunctul 4) se efectuează sub responsabilitatea 
operatorilor economici în a căror custodie se află aeronavele de stat străine respective sau, 
după caz, a fabricantului, care poartă şi răspunderea pentru daunele produse terților în timpul 
zborurilor, în condițiile legislației civile. 
14. Procedura de acordare a permisiunilor prevăzute la punctul 11 se efectuează în 
conformitate cu dispozițiile specifice stabilite de Ministerul Apărării. 
15. Aeronavele civile care execută zboruri internaționale spre/dinspre teritoriul Republicii 
Moldova sunt obligate să efectueze prima aterizare pe teritoriul Republicii Moldova şi ultima 
decolare de pe teritoriul Republicii Moldova numai pe aerodromuri internaționale sau 
deschise traficului internațional, certificate conform reglementărilor şi publicate în AIP –
Moldova, în vederea efectuării controlului pentru trecerea frontierei, precum şi a inspecției şi 
controlului de siguranță a zborurilor și de securitate aeronautică, conform prevederilor 
legislației în vigoare. 
16. Dacă, din cauze de forță majoră, aterizarea și/sau decolarea prevăzute la punctul 15 nu 
pot fi executate pe unul dintre aerodromurile internaționale sau deschise traficului 
internațional, controlul pentru trecerea frontierei, precum și după caz inspecția sau controlul 
de siguranță a zborurilor și de securitate aeronautică se efectuează la locul de aterizare ori 
decolare. În astfel de situații, căpitanul navei, comandantul aeronavei, cetățenii sânt obligați 
să comunice imediat despre aceasta la cea mai apropiată subdiviziune a Poliției de Frontieră 
şi să acționeze conform indicaților. 
17. Aeronavele civile care efectuează zboruri interne sunt obligate să decoleze şi să 
aterizeze pe aerodromuri/heliporturi, precum și pe alte terenuri de zbor sau suprafețe de apă, 
cu respectarea restricțiilor şi limitărilor tehnice şi operaționale ale aeronavelor. 
18. Autoritatea Aeronautică Civilă asigură publicarea listei aerodromurilor şi 
caracteristicile tehnico-operaţionale ale acestora în AIP - Moldova. 
19. Pot decola și ateriza pe terenurile de zbor sau suprafețele de apă doar avioanele cu 
masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, elicopterele, aeronavele ultrauşoare şi 
aeronavele nemotorizate, care execută zboruri interne VFR pe timp de zi, încadrate în 
categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală, în următoarele 
condiții cumulative: 
1) terenul sau suprafața de apă nu este amplasat/ă în zone dens populate; 
2) proprietarul sau, în cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafeței de 
apă a aprobat prealabil utilizarea acestora de către aeronava în cauză; 
3) dimensiunile şi configurația terenului sau ale suprafeței de apă permit desfășurarea 
activității de zbor cu categoria respectivă de aeronavă, în condiții de siguranță; 
4) restricțiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafață de apă, care 
pot fi stabilite de primar în funcție de interesele locuitorilor rezidenți în respectiva localitate, 
precum şi de proprietarul sau, după caz, administratorul terenului/suprafeței de apă, sunt 
cunoscute şi respectate de către operatorul aeronavei; 
5) în cazul în care terenul este situat în perimetrul unei zone de control de aerodrom sau al 
unei zone restricționate, dacă operatorul aeronavei a convenit/încheiat cu Furnizorul de 
Servicii de Navigație Aerian Î.S: ”MOLDATSA”, înainte de începerea activității de zbor pe 
respectivul teren, o procedură pentru coordonarea activităților de zbor. 
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20. Răspunderea pentru desfășurarea activității de zbor pe terenurile sau suprafețele de 
apă prevăzute la punctul 19, cu respectarea cadrului normativ privind siguranța zborului şi 
securitatea aeronautică, precum şi răspunderea în cazul producerii de daune ca urmare a 
activității de zbor desfășurate pe astfel de terenuri ori suprafețe de apă revin în totalitate 
operatorului aeronavei. Proprietarul sau, după caz, administratorul terenului ori al suprafeței 
de apă poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, dacă a fost de 
acord ca operatorii aeronavelor să execute activități de zbor fără îndeplinirea condițiilor 
menționate la punctul 19 subpunctul 1). 
21. Pot ateriza pe și respectiv pot decola de pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât cele 
prevăzute la punctul 19, cu respectarea procedurilor aplicabile în astfel de situații: 

1) aeronavele civile aflate în situații de forță majoră; 
2) aeronavele civile nepropulsate de un organ motor, precum şi aeronavele civile care le 

tractează în cursul zborurilor de recuperare; 
3) aeronavele civile care execută zboruri din categoriile urgențe medicale, intervenții în 

zone calamitate și operațiuni de căutare-salvare; 
4) elicopterele civile care efectuează operațiuni de supraveghere din aer de lucrări sau 

elemente de infrastructură, precum şi de transport obiecte suspendate, în condițiile 
stabilite de Autoritatea Aeronautică Civilă, conform Regulamentului privind 
procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene. 

22. Răspunderea pentru desfășurarea activității de zbor pe terenurile sau suprafețele de 
apă prevăzute punctul 21, cu respectarea cadrului normativ privind siguranța zborului şi 
securitatea aeronautică, precum şi răspunderea în cazul încălcării dreptului de proprietate şi al 
producerii de daune ca urmare a activității de zbor desfășurate pe astfel de terenuri sau 
suprafețe de apă revin în totalitate operatorului aeronavei. 
23. Permisiunile şi avizele prevăzute în prezentul Regulament pot fi acordate, iar 
planificarea şi informarea pot fi efectuate pentru fiecare zbor în parte, pentru o serie de 
zboruri sau pentru perioade determinate de timp. 
24. Operatorul unei aeronave care intenționează să execute un zbor în spațiul aerian 
național, inclusiv în spațiul aerian de clasă G, este obligat ca înainte de începerea zborului să 
se informeze cu privire la cerințele, limitările şi restricțiile aplicabile zborului respectiv, 
prevăzute în Publicația de Informare Aeronautică (AIP) - Moldova, inclusiv amendamentele 
și suplimentele la AIP, în Circularele de Informare Aeronautică (AIC), NOTAM și hărțile 
aeronautice şi este direct răspunzător de respectarea acestora. 
25. Pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor, mesajele NOTAM, precum şi 
informațiile privind activitatea zonelor de spațiu aerian rezervat sau segregat, precum şi a 
zonelor interzise, restricționate ori periculoase, împreună cu condițiile asociate acestora, se 
publică pe pagina web oficială a Furnizorului de servicii de informare aeronautică – Î.S. 
”MOLDATSA”. 
26. Operatorul aeronavei este obligat să respecte ruta/traiectul sau zona de zbor pentru 
care a depus plan de zbor, pentru care a primit permisiune ori aviz sau pentru care a făcut 
informarea conform prevederilor prezentului Regulament, precum şi condiționările, 
restricțiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea permisiunii sau avizului respectiv. 
Operatorul aeronavei care intenționează să efectueze un zbor într-o zonă restricționată sau 
periculoasă ori în spațiul aerian rezervat pentru un alt utilizator sau autoritate este obligat să 
se informeze atât înainte de începerea zborului, cât şi în timpul acestuia cu privire la 
condițiile de acces în respectiva zonă ori în respectivul spațiu aerian şi să le respecte. 
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27. Prevederile punctului 26 nu aduc atingere dreptului operatorului aeronavei de a 
modifica planul de zbor depus, respectiv informarea transmisă, cu respectarea procedurilor şi 
reglementărilor aplicabile. 
28. Prevederile Regulamentului nu exonerează operatorul unei aeronave care a depus un 
plan de zbor, a obținut o permisiune sau aviz ori care a efectuat o informare despre zborul pe 
care urmează să-l desfășoare de obligația de a respecta şi de a îndeplini condițiile impuse prin 
alte reglementări legale, aplicabile zborului respectiv. Zborurile în zona de frontieră se 
execută cu respectarea prevederilor specifice ale Legii cu privire la frontiera de stat a 
Republicii Moldova 215/2011. 
29. Deasupra zonelor dens populate sunt interzise: 
1) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor la înălțimi mai mici de 300 de metri față 
de cel mai înalt obstacol fix, cu excepția celor care execută proceduri de aterizare/decolare 
pe/de pe aerodromuri, precum și a celor care execută, în conformitate cu reglementările, 
operațiuni de filmare aeriană sau de lucru aerian în folosul sănătății publice și protecției 
mediului în baza unei permisiuni specifice emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă 
pentru fiecare zbor/serie de zboruri, în condițiile existenței unui aviz al administrației publice 
locale pe raza căreia se desfășoară operațiunile aeriene respective; 
2) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor de acrobație, cu excepția cazurilor cînd 
există permisiunea scrisă a Autorității Aeronautice Civile; 
30. În afara zonelor dens populate, aeronavelor civile le sunt interzise zborurile la o 
înălțime mai mică de 150 metri față de sol, cu excepția aeronavelor care execută proceduri de 
aterizare/decolare pe/de pe aerodromuri sau terenuri/suprafețe de apă stabilite potrivit 
prevederilor punctului 19, aeronavelor care execută zboruri de acrobație sau operațiuni de 
lucru aerian în folosul agriculturii, silviculturii, sănătății publice şi protecției mediului, în 
condițiile acordării permisiunii speciale de către Autoritatea Aeronautică Civilă, precum şi 
aeronavelor care execută zboruri aferente operațiunilor aeriene prevăzute la punctul 21 
subpunctul 4) din prezentul Regulament. 
31. Fac excepție de la prevederile punctului 29 subpunctul 1) şi punctului 30 zborurile din 
categoriile urgențe medicale, intervenții în zone calamitate şi operațiuni de căutare-salvare. 
32. Orice plan de zbor depus se închide în conformitate cu procedurile şi reglementările 
aplicabile, în vigoare. 
33. În cazul în care, în urma nerespectării de către operatorul aeronavei a prevederilor 
prezentului Regulament, au fost declanșate operațiunile de căutare-salvare, operatorul în 
cauză suportă costurile generate de derularea respectivelor operațiuni. 
34. Controlul utilizării spațiului aerian național se efectuează de către Ministerul Apărării 
în conformitate cu prevederile Legii 143/2012 privind controlul spațiului aerian. 
35. În scopul exercitării atribuțiilor de control ale Ministerului Apărării, planurile de zbor 
şi permisiunile prevăzute în prezentul Regulament se transmit Ministerului Apărării de către 
Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA” şi, după caz de către 
entitățile emitente corespunzătoare. 
36. Persoanele fizice şi persoanele juridice vinovate de încălcarea dispozițiilor prezentului 
Regulament poartă răspundere în conformitate cu legislația. 
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CAPITOLUL III 
PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA PERMISIUNILOR ȘI AVIZELOR 

PREVĂZUTE LA PUNCTUL 9 SUBPUNCTELE 1)-4) ŞI DE INFORMARE A 
MINISTERULUI APĂRĂRII 

 
 

SECȚIUNEA I 
ZBORURI TEHNICE ALE AERONAVELOR CIVILE 

 
37. Zborul tehnic cu o aeronavă civilă înmatriculată sau identificată în Republica 
Moldova poate fi efectuat în spațiul aerian național doar în condițiile în care pentru 
respectivul zbor a fost emisă o permisiune de zbor de către Autoritatea Aeronautică Civilă, 
denumită în continuare AAC.  
38. Cererea pentru obținerea permisiunii de zbor se transmite la AAC cu cel puțin 24 de 
ore înainte de începerea zborului.  
39. În cazul zborurilor tehnice cu aeronave civile înmatriculate în alt stat, cererea pentru 
obținerea autorizației de zbor se transmite la AAC cu 24 de ore înainte de începerea zborului 
şi va avea anexată autorizația care să ateste navigabilitatea aeronavei, emisă de autoritatea 
competentă a statului de înmatriculare a aeronavei.  
40. Ministerul Apărării va fi informat, de către AAC, în regim de prioritate, cu privire la 
orice autorizație de zbor acordată, conform prevederilor punctelor 37-39 pentru efectuarea 
zborurilor tehnice cu aeronave civile. 
 

SECȚIUNEA II 
ZBORURI INTERNAȚIONALE AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT 
AERIAN COMERCIAL EFECTUATE PRIN CURSE REGULATE, CU ATERIZARE 

PE SAU DECOLARE DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

41. Autorizația pentru executarea zborurilor internaționale aferente operațiunilor de 
transport aerian comercial efectuate prin curse regulate, cu aterizare pe sau decolare de pe 
teritoriul Republicii Moldova, se acordă de către AAC în urma constatării îndeplinirii de către 
operatorul aeronavelor respective a cerințelor conținute în acordurile aeriene bilaterale ori 
multilaterale specifice încheiate de către Republica Moldova. 
42. Cererea pentru obținerea autorizației prevăzută la punctul 41 se transmite AAC în 
termenul prevăzut în acordul aerian în baza căruia operatorul aeronavei a fost desemnat să 
efectueze curse aeriene regulate spre/dinspre Republica Moldova şi va conține toate 
informațiile menționate în respectivul acord, inclusiv date privind programul de zbor şi 
aeronavele care urmează să fie utilizate. 
43. Cererea va fi însoțită de copii legalizate de pe certificatul de operator aerian deținut de 
operatorul respectiv, precum şi de pe contractele de asigurare încheiate pentru aeronavele 
care urmează să fie utilizate. 
44. În cazul în care operatorul aeronavei provine dintr-un stat care nu a încheiat un acord 
aerian cu Republica Moldova, cererea pentru acordarea autorizației se transmite cu cel puțin 
60 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea operării. 
45. Cererea prevăzută la punctul 44 va cuprinde cel puțin următoarele informații şi 
documente: 1)certificatul de operator aerian şi anexele la acesta; 
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2) tipul aeronavelor şi însemnele de înmatriculare ale acestora; 
3) certificatele acustice ale aeronavelor; 
4) copia certificatului de asigurare pentru aeronavă, pasageri, bagaje şi terţi; 
5) programul de operare. 
46. Prin excepție de la punctelor 41-45, în conformitate cu prevederile stabilite în Acordul 
privind spațiul aerian comun între Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale 
membre, zborurile internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial 
efectuate prin curse regulate, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul Republicii Moldova, 
efectuate de transportatorii aerieni din Uniunea Europeană , se consideră autorizate dacă 
pentru zborurile respective operatorul aeronavei a notificat la AAC programul de zbor, 
modificările ulterioare la acesta, precum şi tipul şi înmatricularea aeronavelor care vor fi 
utilizate. 
47. Înainte de solicitarea autorizației sau, după caz, notificarea programului de zbor, 
operatorul aeronavei are obligația de a informa aerodromurile implicate şi de a obține 
confirmarea serviciilor de handling solicitate. În cazul aeroporturilor coordonate se va solicita 
acordarea sloturilor de decolare/aterizare. 
48. Autorizațiile acordate, incluzând şi notificările prevăzute la punctul 46, vor fi 
comunicate de către AAC aerodromurilor implicate situate pe teritoriul Republicii Moldova, 
și Furnizorului de Servicii de Navigație Aeriană- Î.S. ”MoldATSA”. 
49. După obținerea autorizării din partea AAC, operatorul aeronavei va depune planul de 
zbor în formatul, conținutul şi condițiile prevăzute de standardele internaționale aplicabile. 
50. Orice modificare survenită în graficul de operare a curselor regulate după obținerea 
autorizației, respectiv introducerea unor zboruri adiționale, schimbarea justificată a tipului de 
avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată de 
operatorul aeronavei la AAC cu cel puțin trei zile înainte de data prevăzută pentru 
introducerea modificării. 
51. Autorizația pentru modificarea graficului de operare a curselor regulate va fi 
considerată ca fiind acordată dacă AAC nu expediază nici un răspuns (cu aviz de recepţie) cu 
24 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului. Orice modificare autorizată va fi 
comunicată AAC, care va comunica aeroporturilor implicate şi Furnizorului de Servicii de 
Navigație Aeriană –Î.S. ”MOLDATSA”. 
 

SECȚIUNEA III 
ZBORURI INTERNAȚIONALE AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT 

AERIAN COMERCIAL EFECTUATE PRIN CURSE NEREGULATE, CU 
ATERIZARE PE SAU DECOLARE DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 
 
52. Autorizația pentru executarea zborurilor internaționale aferente operațiunilor de 
transport aerian comercial efectuate prin curse neregulate, cu aterizare pe sau decolare de pe 
teritoriul Republicii Moldova, se acordă de către AAC., cu respectarea prevederilor tratatelor 
internaționale specifice la care Republica Moldova este parte. 
53. În cazul în care tratatele internaționale specifice menționate la punctul 52 nu prevăd 
altfel, cererea pentru obținerea autorizației se transmite la AAC, după cum urmează: 
1) în cazul unei serii de cel mult 3 zboruri într-un interval de 14 de zile, cu cel puțin două zile 
lucrătoare înainte de data primului zbor; 
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2) în cazul seriilor de 4 sau mai multe zboruri într-un interval de 14 de zile, cu cel puțin 3 zile 
lucrătoare înainte de data primului zbor. 
54. Formularul-tip al cererii prevăzute la punctul 53 este cuprins în Anexa 1 la 
Regulament.  
55. Prin excepție de la prevederile punctului 53, în cazul zborurilor din categoria urgențe 
medicale, operațiuni de căutare-salvare sau intervenții în zone calamitate, cererea pentru 
obținerea aprobării de zbor se poate transmite cu cel puțin 30 de minute înainte de decolarea 
aeronavei. 
56. În conformitate cu prevederile stabilite în Acordul privind spațiul aerian comun între 
Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre, zborurile internaționale 
aferente operațiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse neregulate, cu 
aterizare pe sau decolare de pe teritoriul Republicii Moldova, efectuate de transportatorii 
aerieni din Uniunea Europeană, se consideră autorizate dacă pentru zborurile respective 
operatorul aeronavei a notificat la AAC programul de zbor, modificările ulterioare la acesta, 
precum şi tipul şi înmatricularea aeronavelor care vor fi utilizate. 
57. Înainte de solicitarea autorizației sau, după caz, notificarea programului de zbor, 
operatorul aeronavei are obligația de a informa aerodromurile implicate şi de a obține 
confirmarea serviciilor de handling solicitate. În cazul aeroporturilor coordonate se va solicita 
acordarea sloturilor de decolare/aterizare. 
58. Autorizațiile acordate, incluzând şi notificările prevăzute la punctul 56, vor fi 
comunicate de către AAC aerodromurilor implicate situate pe teritoriul Republicii Moldova, 
şi Furnizorului de Servicii de Navigație Aeriană - Î.S. ”MoldATSA”. 
59. După obținerea autorizației, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în 
formatul, conținutul şi condițiile prevăzute de standardele internaționale aplicabile. 
60. Orice modificare survenită în graficul de operare a zborurilor după obținerea 
autorizației, respectiv după notificare, cum ar fi introducerea unor zboruri adiționale, 
schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor, anularea unor 
zboruri, va fi notificată la AAC de către operatorul aeronavei, cu cel puțin trei zile înainte de 
data prevăzută pentru introducerea modificării. 
61. Autorizația pentru modificarea graficului de operare a zborurilor va fi considerată ca 
fiind acordată dacă nu se primește niciun răspuns din partea AAC cu 24 de ore înainte de ora 
prevăzută pentru începerea zborului. Orice modificare autorizată va fi comunicată AAC, care 
va comunica aeroporturilor implicate şi Furnizorului de Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. 
”MOLDATSA”. 
 

SECȚIUNEA IV 
ZBORURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE, CU SAU FĂRĂ 

DECOLARE/ATERIZARE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA CU 
AERONAVELE CIVILE CARE TRANSPORTĂ TRUPE, ARMAMENT, TEHNICĂ 

DE LUPTĂ, MATERIALE PERICULOASE ŞI ORICE ALTE TIPURI DE 
ÎNCĂRCĂTURĂ CARE, PRIN NATURA LOR, 

POT AFECTA SECURITATEA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
 
62. Zborurile interne și internaționale, cu sau fără decolare/aterizare pe teritoriul 
Republicii Moldova cu aeronavele civile moldovenești care transportă trupe, armament, 
tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, 
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pot afecta securitatea națională a Republicii Moldova pot fi executate numai cu permisiunea 
scrisă a AAC și avizul obligatoriu al Ministerului Apărării. 
63. Zborurile interne și internaționale, cu sau fără decolare/aterizare pe teritoriul 
Republicii Moldova cu aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de 
luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta 
securitatea națională a Republicii Moldova pot fi executate numai cu permisiunea scrisă a 
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu avizul obligatoriu al AAC și 
Ministerului Apărării. 
64. Cererea pentru obținerea permisiunii şi a avizului prevăzute la punctul 62 se transmite 
la AAC cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data zborului şi va trebui să conțină toate 
informațiile şi documentele specificate în formularul-tip prevăzut în Anexa 1. 
65. Cererea pentru obținerea permisiunii şi a avizelor prevăzute la punctul 63 se transmite 
la Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu cel puțin 10 zile lucrătoare 
înainte de data zborului şi va trebui să conțină toate informațiile şi documentele specificate în 
formularul-tip prevăzut în Anexa 1. 
66. Permisiunea şi avizul pot fi emise pentru un zbor sau pentru o serie de zboruri. 
67. În cazul transportului bunurilor periculoase, cererea va conține şi informații 
referitoare la natura încărcăturii, conform ediției curente a Cerințelor Tehnice – Transportul 
aerian al bunurilor periculoase. De asemenea, în cazul operatorilor aerieni străini va fi 
transmisă şi o copie a certificatului emis de autoritatea competentă a statului de proveniență 
care să ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase. 
68. În cazul transportului de materiale radioactive, operatorul aeronavei va transmite 
AAC și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne o 
copie de pe autorizația emisă de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare 
şi Radiologice din Republica Moldova. 
69. În condițiile punctelor 64 și 65, prin excepție de la prevederile punctului 66, 
operatorilor care transportă, prin curse aeriene regulate cargo sau de pasageri, numai bunuri 
periculoase permise în condiții normale la transportul aerian şi încadrate, conform Cerințelor 
Tehnice – Transportul aerian al bunurilor periculoase, în clasele 2, 3 (mai puțin explozibili 
desensibilizați în lichide, coduri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 şi 3379), 4, 5, 6 (mai 
puțin substanțe infecțioase Diviziunea 6.2, categoria A, coduri ONU 2814, 2900), 8 sau 9, 
AAC emite, la cerere, permisiuni, respectiv avize generale, valabile pentru perioade limitate 
de timp/sezoane de operare, cu respectarea de către operatorul aeronavei a următoarelor 
cerințe: 
1) depunerea, înainte de începerea sezonului de operare pentru care se solicită autorizație şi 
aviz, a următoarelor documente, în limba engleză sau română:  
a) copie de pe certificatul de operator aerian şi de pe specificațiile de operare anexate 
acestuia; 
b) copie de pe certificatul emis de autoritatea competentă a statului de proveniență care să 
ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase; 
c) copie de pe capitolul corespunzător din Manualul de operațiuni al operatorului aerian; 
d) copie de pe programul de pregătire pentru bunuri periculoase din Manualul de operațiuni al 
operatorului aerian ori alt document echivalent referitor la pregătire, aprobat de autoritatea 
aeronautică a statului de proveniență a operatorului aerian; 
2) notificarea către AAC cu 24 ore înainte de decolare a detaliilor cu privire la bunurile 
periculoase care urmează să fie transportate:  



12 
 

a) clasa; 
b) codul ONU; 
c) denumirea oficială a produsului; 
d) instrucțiunile de împachetare aplicate; 
e) tipul coletului, greutatea unui colet, numărul coletelor. 
Notificarea completă se transmite imediat de către AAC - Ministerului Apărării, Furnizorului 
de Servicii de Navigație Aerian – Î.S. ”MoldATSA” și aeroportului de destinație, în cazul în 
care acesta se află pe teritoriul Republici Moldova, împreună cu informații cu privire la tipul 
aeronavei şi numărul de zbor. 
 

SECȚIUNEA V 
ZBORURILE ÎN PORȚIUNILE DE SPAȚIU AERIAN REZERVAT, SEGREGAT 

SAU ÎN ZONELE CU RESTRICȚII 
 

70. Zborurile prevăzute în prezenta secțiune, executate în spațiul aerian național, cu 
excepția spațiului de clasă G, pot fi efectuate numai în condițiile solicitării şi obținerii unei 
permisiuni din partea entității care efectuează controlul traficului aerian în zonele respective. 
71. Pentru efectuarea unui zbor într-o porțiune de spațiu aerian rezervat/segregat sau într-
o zonă restricționată, situate în spațiul aerian de clasă G, operatorul aeronavei va solicita o 
permisiune din partea entității care a făcut rezervarea zonei respective ori a impus utilizarea 
exclusivă sau restricționarea porțiunii respective de spațiu aerian. 
72. Spațiile aeriene rezervate sau restricționate se publică de către Furnziorul de Servicii 
de Navigație Aeriană – Î.S. MoldATSA în Publicația de Informare Aeronautică AIP – 
Moldova, cu excepția zonelor temporar segregate/restricționate cu caracter de scurtă durată 
(pentru activități ocazionale sau cu o durată care nu va depăși 3 luni calendaristice). 
73. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 72, datele de contact ale entităților 
prevăzute la punctul 71, împreună cu dimensiunile zonelor şi perioadele de timp pentru care 
este valabilă rezervarea sau restricționarea, se aduc la cunoștința operatorilor prin mesajele 
NOTAM şi se publică pe pagina web oficială a Furnizorului de Servicii de Navigație Aeriană 
– Î.S. ”MoldATSA”. 
74. Cererea pentru solicitarea permisiunii prevăzută la punctele 70 - 72 se transmite 
entității care a făcut rezervarea sau a solicitat utilizarea exclusivă ori restricționarea zonei 
respective de spațiu aerian sau celei care efectuează controlul traficului aerian în zonele 
respective, cu cel puțin 60 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare. În lipsa 
primirii unei autorizații exprese, zborul în zona respectivă nu poate avea loc. 
 

SECȚIUNEA VI 
ZBORURI VFR EFECTUATE ÎN ÎNTREGIME ÎN ZONE DE SPAȚIU AERIAN DE 

CLASĂ G 
 
75. Zborurile VFR efectuate cu aeronave civile, executate în întregime într-o zonă de 
spațiu aerian de clasă G, se consideră autorizate dacă pentru acestea operatorul aeronavei a 
depus un plan de zbor la Furnizorului de Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA” 
sau a efectuat o informare de trafic VFR la Ministerul Apărării. 
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76. Informarea prevăzută la punctul 75 poate fi efectuată de operatorul aeronavei direct 
sau prin reprezentanți autorizați, pentru un zbor, o serie de zboruri ori pentru perioade 
determinate de timp, şi va conține: 
1) tipul aeronavei (numărul şi tipul aeronavelor în cazul zborului în formație); 
2) înmatricularea/identificare aeronavei; 
3) operatorul aeronavei/numele pilotului comandant; 
4) traiectul sau zona de zbor; 
5) nivelul sau înălțimea de zbor; 
6) ora estimată pentru decolare şi aterizare (ora primei decolări şi a ultimei aterizări pentru 
zborul în formație). 
77. Informarea se transmite Ministerului Apărării, cu cel puțin 30 de minute înainte de ora 
prevăzută pentru decolare sau începerea activității de zbor, prin unul dintre următoarele 
canale de comunicații: 
1) telefon; 
2) fax; 
3) e-mail; 
4) internet; 
5) radio, la unitățile de trafic aerian militare. 
 
Numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii web şi frecvențele radio prevăzute 
mai sus se publică în publicația de informare aeronautică AIP – Moldova. 
 
78. Modificările la informarea efectuată se comunică imediat, de la sol sau din aer. 
79. Pentru zborurile din categoriile urgențe medicale, intervenții în zone calamitate şi 
operațiuni de căutare-salvare se admite comunicarea informării imediat după decolare (în 
maximum 5 minute). 
 
 

CAPITOLUL IV 
PROCEDURA DE SOLICITARE ȘI DE ACORDARE A PERMISIUNILOR DE 

SURVOL/AVIZELOR DE CĂTRE MINISTERUL APĂRĂRII A PERMISIUNILOR 
DE UTILIZARE A SPAȚIULUI AERIAN NAȚIONAL CU AERONAVE CIVILE SAU 

DE STAT 
 
 

Secțiunea I 
Acordarea permisiunilor și avizelor de către Ministerul Apărării 

80. Utilizarea spațiului aerian al Republicii Moldova se efectuează în baza unei 
permisiuni scrise date de Ministerul apărării pentru efectuarea următoarelor tipuri de activități 
aeronautice în spațiul aerian național: 
1) survolul municipiului Chișinău sub înălțimea de 3.000 m de către aeronave de stat sau 
civile, cu excepția zborurilor executate în limita zonei de control (CTR) a Aeroportului 
Internațional Chișinău şi a zborurilor de îndepărtare după decolare şi de apropiere pentru 
aterizare pe aerodromurile situate pe raza municipiului Chișinău; 
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2) survolul teritoriului Republicii Moldova de către aeronave de stat străine, cu sau fără 
aterizare pe aeroporturi din Republica Moldova, şi care transportă trupe, armament, muniții, 
explozivi, materiale radioactive şi alte materiale periculoase; 
3) survolul teritoriului Republicii Moldova de către aeronave de stat străine, cu sau fără 
aterizare pe aeroporturi din Republica Moldova şi fără transport de trupe, armament, muniții, 
explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri periculoase; 
4) zboruri pentru activități de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 20.000, 
fotografiere aeriană sau filmări aeriene, executate cu aeronave de stat; 
5) zboruri executate cu aeronave de stat străine şi civile străine, care aterizează/decolează 
pe/de pe aerodromuri militare. 
81. Ministerul Apărării acordă avizul pentru efectuarea următoarelor tipuri de activități 
aeronautice în spațiul aerian național: 
1) zboruri interne și internaționale cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică 
de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot 
afecta securitatea națională a Republicii Moldova; 
2) zboruri pentru activități de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 20.000, 
aerofotografiere și filmare aeriană a teritoriului național, executate cu aeronave civile și 
aeronave de stat. 
82. Cererile pentru acordarea permisiunilor prevăzută la punctul 1 se formulează în 
următoarele termene: 
1) 7 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul municipiului 
Chișinău sub înălțimea de 3.000 m, de către aeronavele de stat sau civile, care nu execută 
misiuni de urgență;  
2) 10 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului 
Republicii Moldova de către aeronave de stat străine, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din 
Republica Moldova, şi care transportă trupe, armament, muniții, explozivi, materiale 
radioactive şi alte bunuri periculoase; 
3) 3 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului Republicii 
Moldova de către aeronave de stat străine, fără aterizare pe aeroporturi din Republica 
Moldova şi fără transport de trupe, armament, muniții, explozivi, materiale radioactive şi alte 
bunuri periculoase;  
4) 5 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul teritoriului Republicii 
Moldova de către aeronave de stat străine, cu aterizare pe aeroporturi din Republica Moldova 
şi fără transport de trupe, armament, muniții, explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri 
periculoase; la acest termen de adresare, pentru aeronavele de stat străine şi civile străine, se 
adaugă două zile lucrătoare pentru solicitările de acces pe platformele de parcare militare ale 
bazelor aeriene;  
5) 10 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru zboruri de determinări 
topogeodezice la o scară mai mare de 1:20.000, aerofotografiere și filmare aeriană, executate 
cu aeronave de stat; cererea va fi însoțită de avizele prevăzute de actele normative în vigoare;  
6) 30 minute înainte de ora de decolare, pentru survolul teritoriului Republicii Moldova de 
către aeronave de stat străine, care execută misiuni din categoria urgențe medicale, intervenții 
în zone calamitate sau operațiuni de căutare-salvare. 
83. Cererile de obținere a autorizărilor de survol pentru aeronave de stat moldovenești 
care urmează să execute zboruri internaționale se înaintează către Ministerul Apărării. - în 
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termenele stabilite de fiecare stat survolat. Ministerul Apărării înaintează solicitările de survol 
pe cale diplomatică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. 
 

Secțiunea II 
Excepții 

 
84. Prin excepție de la prevederile punctului 80, survolul municipiului Chișinău sub 
înălțimea de 3.000 m de către aeronavele civile sau de stat, care execută misiuni din categoria 
urgențe medicale, cu aterizare pe platformele de aterizare ale instituțiilor medicale, se poate 
executa, după depunerea planului de zbor, numai în baza informării, cu cel puțin 15 minute 
înainte de decolare, a Ministerului Apărării, cu privire la tipul de aeronavă, indicativul radio, 
traiectul de zbor, ora estimată de aterizare şi locul aterizării.  
85. Această excepție este valabilă numai pentru operatorii aerieni civili autorizați să 
execute serviciul de ambulanță aeriană şi pentru aeronavele de stat desemnate să execute 
misiuni din categoria urgențe medicale. 
86. Prin excepție de la prevederile punctului 80, zborurile executate în limita zonei (CTR) 
a Aeroportului Internațional Chișinău, precum şi pe rutele de apropiere în vederea aterizării 
sau de îndepărtare după decolare de pe aerodromurile situate pe raza municipiului Chișinău 
nu necesită autorizarea/avizul Ministerului Apărării. şi se execută în condițiile stipulate în 
Publicația de informare aeronautică a Republicii Moldova AIP - Moldova, inclusiv 
amendamentele și suplimentele la AIP, în Circularele de Informare Aeronautică (AIC), 
NOTAM și hărțile aeronautice. 
87. Prin excepție de la prevederile punctului 80, se consideră autorizare de survol 
acceptarea de către Ministerul Apărării. a planului de zbor depus pentru aeronavele militare 
ale statelor semnatare ale unor acorduri încheiate în acest sens cu Republica Moldova. 
 

Capitolul III 
Dispoziții finale 

88. Operatorii aeronavelor sau intermediarii acestora vor înainta către Ministerul Apărării 
concomitent cu cererea de autorizare/avizare, copiile avizelor necesare executării misiunii 
sau, după caz, copiile documentelor aprobatorii de executare a activităților respective. 
89. Cererile pentru acordarea autorizării de survol/avizului, adresate Ministerului 
Apărării, de către operatorii aeronavelor, direct sau prin intermediar, implică, în ambele 
cazuri, răspunderea cu privire la corectitudinea informațiilor cuprinse în cereri. 
90. Operatorii aeronavelor de stat vor întocmi cererile pentru obținerea autorizării de 
survol în conformitate cu formularul-tip prezentat în Anexa 2. În cazul zborurilor cu aeronave 
de stat străine, cererile se vor transmite pe canal diplomatic. 
91. Orice modificare survenită în graficul de operare a zborurilor aeronavelor de stat 
străine care nu execută misiuni de urgență, după obținerea aprobării, respectiv introducerea 
unor zboruri adiționale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau 
timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată Ministerul Apărării cu cel puțin 48 de 
ore înainte de 
data de operare. 
92.  Ministerul Apărării va transmite solicitanților autorizarea acordată şi va informa 
Autoritatea Aeronautică Civilă și Furnizorul de Servicii de Navigație Aeriană - Î.S. 
”MoldATSA”. 
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Anexa 1 
la Regulamentul privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către 

aeronavele civile și de stat 
 

FORMULARUL-TIP 
al cererii pentru acordarea autorizațiilor prevăzute la punctul 9 subpunctele 3) şi 4) 

din Regulamentul privind procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian 
național 

 
1.  Numele, adresa, naționalitatea operatorului aerian și numărul de 
telefon/fax 

(Name, address, nationality of the air operator and telephone/fax number) 
 
 
 
 
2.  Indicativul OACI de 3 litere al operatorului aerian 

(ICAO three letter designator of the air operator) 
 
 
 
 
3.  Indicativul radio 

(Radio call sign) 
 
 
 
 
4.  Tipul, însemnele de înmatriculare ale aeronavei/aeronavelor  

(Type and registration marks of the aircraft) 
 
 
 
 
5.  Informații cu privire la certificatul acustic  

(Information regarding Noise Certificate) 
 
 
 
 
6.  Capacitatea aeronavelor (pasageri şi/sau cargo)  

(Passenger and/or cargo capacity of the aircraft) 
 
 
 
 
7. Punctul de intrare/ieșire FIR LUUU și ora (UTC), ruta de urmat pe 

teritoriul Republicii Moldova  
(Entry/Exit points FIR LUUU and UTC time, route to be followed over the     
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Republic of Moldova territory) 
 
 
 
 
8. Aeroportul de origine şi/sau ultimul aeroport de plecare înainte de intrarea 

în spațiul aerian al Republicii Moldova şi ora de decolare (UTC)  
(Airport of origin and/or last airport of departure before entering the Republic of 
Moldova air space and UTC time of departure) 

 
 
 
 
9. Aeroportul din Republica Moldova şi ora de sosire/plecare (UTC)  

(Airport in The Republic of Moldova and UTC time of arrival/departure) 
 
 
 
 
10. Aeroportul de destinație şi/sau primul aeroport de aterizare după ieșirea 

din spațiul aerian al Republicii Moldova şi ora de aterizare (UTC)  
(Airport of destination and/or first airport of arrival after leaving the Republic of 
Moldova air space and UTC time of arrival) 

 
 
 
 
11. Data şi/sau perioada de operare şi ziua de operare  

(Date and/or period and day of operation) 
 
 
 
 
12. Date cu privire la tipul (categoria) zborului/zborurilor sau scopul 

zborurilor  (Information regarding type/category of intended flights or purpose 
of flights) 

 
 
 
 
13. Numărul de pasageri şi/sau natura şi cantitatea încărcăturii (tur/retur) 

(Number of passengers and/or nature and amount of cargo to be taken on or put 
down) 

 
 
 
 
14. Tehnică militară, armament şi/sau alte materiale militare, aparatură 

fotografică şi/sau senzori de înregistrare la bord  
(Arms, ammunition and any other military supplies, taking photos, making films 
equipment or electromagnetic recorders on board) 
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15. Locul de îmbarcare/debarcare şi/sau încărcare/descărcare a pasagerilor 

şi/sau încărcăturii  
(Place of embarkation/disembarkation of passengers and/or cargo, as the case 
may be) 

 
 
 
 
16. Numele şi adresa afretatorului şi copie de pe contractul charter sau alt 

document similar (comanda charter, AWB etc.), copie de pe contractul de 
închiriere, dacă aeronava/aeronavele este/sunt închiriată/închiriate  
(Name, address and business of charterer, copy of charter contract signed by the 
airline and the charterer or of a similar document, such as charter order, AWB, 
etc., copy of aircraft lease agreement, if applicable) 

 
 
 
 
17. Numele şi adresa agenției de turism sau ale tour-operatorului din 

Republica Moldova  
(Name and address of the moldovan travel agent or of the moldovan tour 
operator) 

 
 
 
 
18. Numele şi adresa expeditorului şi beneficiarului încărcăturii  

(Name and address of the consignor and consignee of the cargo) 
 
 
 
 
19. Certificate de asigurare pentru pasageri şi bunuri, precum şi pentru daune 

cauzate terților  
(Certificate showing passenger and baggage accident insurance and third-party 
legal liability insurance) 
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Anexa 2 
la Regulamentul privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian național de către 

aeronavele civile și de sta 
 

FORMULARUL-TIP 
al cererii pentru acordarea permisiunilor de survol/avizelor de către Ministerul Apărării a 

permisiunilor de utilizare a spațiului aerian național cu aeronave civile sau de stat 
 

1. Țara 
(Country) 
 
 
 
 
2. Naționalitatea aeronavei 
(Nationality of aircraft) 
 
 
 
 
3. Operatorul aerian 
(Air Operator) 
 
 
 
 
4. Nr. şi tipul aeronavei 
(Number and Type of the aircraft) 
 
 
 
 
5. Nr. înmatriculare 
(Registration Number) 
 
 
 
 
6. Indicativ radio 
(Callsign) 
 
 
 
 
7. Echipaj: nume comandant, nr. şi grade 
(Crew: captain, number and ranks) 
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8. Data zborului 
(Date of Flight) 
 
 
 
 
9. Aeroport de decolare, data şi ora UTC 
(Origin Airfield, date and time UTC) 
 
 
 
 
10. Punctul de intrare în Republica Moldova, data şi ora UTC  
(Entry Point into Moldavian Airspace, date and time UTC) 
 
 
 
 
11. Ruta de zbor în Republica Moldova 
(Flight Route into Moldavian Airspace) 
 
 
 
 
12. Aeroport de aterizare/decolare în/din Republica Moldova, data şi ora UTC 
(Landing/Departure Airfield in/from Republic of Moldova, date and time UTC) 
 
 
 
 
13. Punctul de ieşire din Republica Moldova, data şi ora UTC 
(Exit Point from Republic of Moldova Airspace, date and time UTC) 
 
 
 
 
14. Aeroport de destinație, data și ora UTC 
(Destination Airfield, date and time UTC) 
 
 
 
 
15. Scopul zborului 
(Purpose of Flight): 
 
 
 
 
16. Pasageri VIP: nivelul de reprezentare 
(VIP pax.: officials level) 
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17. Pasageri: număr, tip (militari, civili) 
(Pax: number, type (troops, civilians) 
 
 
 
 
18. Cargo: natura încărcăturii, cantitatea 
(cargo: type, amount) 
 
 
 
 
19. Organizatorul 
(Freighter) 
 
 
 
 
20. Beneficiarul 
(Beneficiary) 
 
 
 
 
21. Armament, muniție, materiale periculoase şi echipament foto/video la bord 
(Fixed armaments, ammo, dangerous goods and air photo/video equipment on 
board): 
 
 
 
 
22. Solicitări 
(Facilities Requested) 
a) alimentare 
(Refuel) 
 
 
 
 
b) pază aeronavă 
(Aircraft Guards) 
 
 
 

 
c) scutiri de taxe 
(Free Charges) 
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d) parcare în baza militară 
(Parking on Military Air Base) 
 
 
 
 
e) alte solicitări 
(other requests) 
 
 
 
 
23. Semnătura și ștampila 
(Signature and stamp) 
 
 
 
 
Data solicitării 
(Date of application) 
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SINTEZA  
obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul  hotărârii Guvernului „cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național” 

 
 

Nr. Participantul la avizare 
(expertizare)/consultare 

publică 

Conținutul obiecției/ 
propunerii (recomandării) 

 Argumentarea 
autorului proiectului 

I. 
1. 

Avizul Aeroclubului din 
Chișinău din data de 
30.10.2019 

La pct. 3 de completat cu: 
„plan de zbor abreviat – informație 
specială referitoare la zborul preconizat sau 
la o porțiune a acestuia, transmisă prin 
telefon sau prin mijloace de 
radiocomunicație, cu scopul de a utiliza un 
spațiu aerian controlat, ce conține minim: 
indicativul aeronavei, tipul aeronavei, 
punctul de intrare și punctul de ieșire din 
spațiul controlat, altitudinea sau nivelul de 
zbor”. 
Argumentare: Easy Access Rules for 
Standardised European Rules of the Air 
(SERA) / ED Decision 2013/013/R, 
introduce prin GM1 SERA.4005(a) 
noțiunea de ABBREVIATED FLIGHT 
PLAN, ce poate fi utilizat pentru 
informarea unității ATS despre zborul 
planificat. 

Nu se acceptă 

Proiectul este un act 
normativ care vine să 
definească procedurile de 
autorizare a zborurilor, nu și 
regulile zborului, care sunt 
definite în documentul 
Cerințe Tehnice – Regulile 
Aerului și care transpune 
prin sine standardele si 
recomandările practice ale 
Anexei 2 OACI. Anume în 
Cerințele Tehnice - Regulile 
Aerului sunt stabilite 
cerințele față de depunerea 
și conținutul Planului de 
Zbor. Prevederea 3.3.1.2 a) 
al CT RA include opțiunea 
de a depune planul de zbor 
pentru o porțiune a zborului, 
pentru care se solicită 
servicii de control de trafic 
aerian. Asta reiese si din 
Nota de la p.3.3.1.2 

2.  La pct. 5 de completat cu: Nu se acceptă A se vedea argumentarea 
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 „Zborul unei aeronave civile în spațiul 
aerian național, cu excepția zborului VFR 
executat în întregime într-o zonă de spațiu 
aerian de clasa G, precum și zborul unei 
aeronave civile care traversează granița 
regiunii de informare a zborurilor – FIR 
Chișinău poate fi efectuat dacă pentru 
zborul respectiv operatorul aeronavei 
deține permisiunile corespunzătoare 
prevăzute la punctul 9 din prezentul 
Regulament și a depus un plan de zbor, în 
conformitate cu Cerințele Tehnice de 
stabilire a Regulilor Aerului, iar aeronava 
este asigurată, după caz, conform legii, 
pentru daune produse terților. Pentru 
zborurile VFR în spațiul aerian național, ce 
utilizează spațiul aerian controlat, planul 
de zbor poate fi înlocuit cu planul de zbor 
abreviat”. 
Argumentare: Easy Access Rules for 
Standardised European Rules of the Air 
(SERA) / ED Decision 2013/013/R, 
introduce prin GM1 SERA.4001 
posibilitatea de a transmite un plan de zbor 
abreviat pentru zborurile ce necesită 
informarea unității ATS. 

precedentă (de la punctul 1) 

3.  Pct. 6 de modificat după cum urmează: 
„Zborul VFR al unei aeronave civile, 
executat în întregime într-o zonă de spațiu 
aerian de clasa G, se consideră autorizat 
dacă aeronava este asigurată, conform 
cadrului normativ în domeniul asigurărilor, 
pentru daune produse terților, iar pentru 

Nu se acceptă 

Conform conceptului 
prevăzut în proiect, pentru 
zborurile care vor fi operate 
în totalitate în spațiul aerian 
unde nu sunt furnizate 
servicii de control al 
traficului aerian – pilotul are 
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zborul respectiv operatorul aeronavei 
deține permisiunile corespunzătoare 
prevăzute la punctul 9 din prezentul 
Regulament și a transmis un plan de zbor 
abreviat Furnizorului de Servicii de 
Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA” 
sau la alegerea operatorului a făcut o 
informare de trafic VFR la Ministerul 
Apărării, în conformitate cu procedura 
prevăzută în Anexa nr. 1”. 
Argumentare: Pentru zborurile în spațiul 
aerian necontrolat, planul de zbor abreviat 
conține informația necesară pentru 
asigurarea serviciilor de căutare și salvare. 

doua alternative: 
i. Notificarea despre traficul 
VFR către MA ii. 
Depunerea planului de zbor 
către unitatea ATS. După 
cum s-a explicat mai sus, 
planul de zbor abreviat este 
utilizat în situațiile când este 
necesar ca pilotul să 
informeze și să obțină 
autorizarea pentru a traversa 
o porțiune de spațiu aerian 
controlat. Și acest plan 
prescurtat de asta și prevede 
doar punctul de intrare și de 
ieșire din spațiul aerian 
controlat. Adică nu prevede 
nici comunicarea 
informației despre destinație 
și timpul estimat de 
ajungere la destinație. Ne 
având aceste repere, unitatea 
ATS nu va putea declanșa 
furnizarea serviciilor de 
alertare, căutare si salvare. 
Prin urmare, pentru 
zborurile în spațiul aerian 
necontrolat oarecum pilotul 
este acel care decide dacă 
depune plan de zbor sau 
informarea către MA. 
Avantajele planului de zbor 
sunt că, în acest caz unitatea 



4 
 

ATS oarecum va furniza 
informațiile necesare MA, 
iar adițional zborul va fi 
asigurat si cu serviciile de 
Informare a zborului și de 
Alertare. Pe când în cazul 
notificării MA – pilotul nu 
va beneficia de aceste 
servicii. A se vedea 
inclusive și comentariile de 
la punctul 1. 

4.  La pct. 8 de completat cu: 
„Orice aeronavă civilă care efectuează un 
zbor într-o porțiune din spațiul aerian 
național unde furnizarea serviciilor de 
trafic aerian este obligatorie trebuie să aibă 
posibilitatea de a efectua comunicații radio 
bilaterale în limba engleză sau limba 
română şi trebuie să fie echipată cu 
transponder care va funcționa pe tot 
parcursul zborului respectiv, indiferent 
dacă o parte a acestuia se desfășoară într-o 
zonă de spațiu aerian de clasă G. Cu 
coordonarea prealabilă a Furnizorului de 
Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. 
”MOLDATSA”, o aeronavă civilă poate 
efectua zborul în zona respectivă și fără a 
fi echipată cu transponder sau efectuând 
comunicații radio bilaterale în limba rusă”. 
Argumentare: Datorită specificului 
spațiului aerian național, utilizarea 
spațiului aerian controlat de către pilot este 
obligatorie pentru efectuarea zborului la 

Nu se acceptă 

Argumentele pentru 
utilizarea în comunicările 
radiotelefonice doar a limbii 
engleze sunt: 
A. Aspectul legal legat de 
andosamentul în certificatul 
Controlorilor de trafic aerian 
și a pilotului Comunicările 
radiotelefonice conform 
standardelor Anexei 10 și 
PANS OPS 4444 trebuie să 
fie realizate utilizând 
frazeologia standard, care 
include un set de 
instrucțiuni, autorizări, 
confirmări care au un 
anumit context ca și sens. 
Interpretarea eronată a 
sensului unei instrucțiuni 
poate avea efecte asupra 
siguranței. 
2. Aceasta frazeologie este 
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înălțimi de siguranță. Cunoașterea limbii 
engleze nu poate fi o condiție pentru 
obținerea unei licențe de pilot, astfel 
zborurile de școală nu vor putea fi 
efectuate. Mai mult ca atât, nici o țară 
europeană nu limitează utilizarea limbii de 
stat în spațiul aerian controlat național. 
Exemplu: AIP FRANCE GEN 3.4 - 3.4.3.4 
Languages used Communications with 
ATS units can be held in French or English 
language unless the mention “French only” 
is specified on the relevant charts, in which 
case communications shall be held in 
French language. 
Totodată, datorită faptului că limba rusă se 
utilizează istoric în spațiul aerian național, 
ar fi oportun să fie permisă comunicarea în 
limba rusă și în spațiul controlat. 

studiată de către controlorii 
ATS pe parcursul instruirii 
de bază și ulterior 
evaluărilor, rezultatul 
acestora se include ca și 
andosament în Certificatul 
de Controlor. Aceiași 
situație este și cu piloții, 
lucru specificat in RAC 
APL. 
3. Controlorii MoldATSA  
posedă cunoștințe privind 
frazeologia in limba engleză 
și andosamentul respectiv 
este introdus in Certificatul 
de Controlori de trafic 
Aerian. Nimeni dintre ei nu 
au andosamente care să le 
permită comunicarea 
radiotelefonică în alte limbi 
(română sau rusă). Prin 
urmare, furnizarea unor 
servicii pentru care 
controlorul nu deține 
calificările și/sau 
andosamentele 
corespunzătoare – prezintă o 
ilegalitate. 
4. Pentru că, controlorii să 
poată presta aceste servicii 
în alte limbi trebuie să fie 
asigurate următoarele: 
a. I.S. MOLDATSA în 
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conformitate cu prevederile 
2.31.1 din CT STA, ar 
trebui să asigure ca 
controlorii de trafic aerian 
să studieze frazeologia în 
limbile române și ruse. 
b. AAC să evalueze 
capabilitățile lingvistice ale 
controlorilor în conformitate 
cu standardele prevăzute în 
Anexa 1 OACI , pentru a se 
asigura că aceștia asigură 
Nivelul 4 de cunoaștere a 
limbii. 
c. Sa introducă sub formă de 
andosamente aceste 
mențiuni în Certificatele 
Controlorilor de trafic 
Aerian pentru a le permite 
comunicarea radiotelefonică 
în aceste limbi. Teoretic, 
acest lucru ar fi posibil, dar 
costurile față de avantaje 
sunt prea mari. Mai ales că 
toate serviciile de navigație 
aeriană pentru zborurile 
aviației ușoare și ultraușoare 
sunt oferite fără perceperea 
taxelor de navigație aeriana. 
Adică sunt cheltuieli care nu 
pot fi rambursate sau puse 
pe seama altor utilizatori de 
servicii. 
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B. Aspecte legate de 
siguranță 
Alt aspect este cel legat de 
siguranță – utilizând pentru 
comunicările radiotelefonice 
aceiași limba internațională 
– se asigură faptul că toți 
utilizatorii aflați pe aceiași 
frecvență radio sunt cel 
puțin informați cu privire la 
evoluția fiecăruia dintre ei. 

5.  Pct. 9, lit. e) de modificat după cum 
urmează: 
„zborurile deasupra orașului Chișinău la 
înălțimi mai mici de 1200 de metri (4000 
ft), care pot fi executate numai în condițiile 
obținerii unei permisiuni de survol din 
partea Ministerului Apărării, cu excepția 
zborurilor executate în limita zonei de 
control de aerodrom (CTR) Chișinău şi a 
zborurilor de îndepărtare după decolare şi 
de apropiere pentru aterizare pe Aeroportul 
Internațional Chișinău”. 
Argumentare: Orașul Chișinău are raza 
maximă de 10 km, astfel o înălțime de 
siguranță de 1200 de metri (4000 ft) ar 
asigura planarea oricărei aeronave până la 
un teren de aterizare situat în afara 
orașului. Mai mult ca atât, zgomotul 
produs de aeronavele ușoare și ultra-ușoare 
zburând la această înălțime este neglijabil. 

Se acceptă parțial Avînd în vedere faptul că 
aceste aspecte sunt 
fundamentate pe argumente 
legate de securitate 
națională, considerăm 
oportună solicitarea repetată 
a opiniei Ministerului 
Apărării. 

6.  Pct. 9, lit. h) de modificat după cum 
urmează: 

Nu se acceptă Prevederea respectivă are 
drept scop protejarea 
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„zboruri necomerciale cu aeronave 
complexe (Partea NCC) – cu permisiunea 
scrisă a Autorității Aeronautice Civile”. 
Argumentare: Regulamentele privitor la 
Operațiunile de zbor necomerciale prevăd 
divizarea în câteva categorii – NCO, NCC 
și SPO. Astfel, este inexistentă o divizare a 
aeronavelor după numărul de locuri. 
Regulamentele prevăd definirea exactă 
aeronavelor complexe. 

drepturilor comerciale ale 
transportatorilor aerieni și se 
referă doar la curse 
neregulate (charter), nu și la 
alte genuri de activități, cum 
ar fi lansări de parașutiști, 
zboruri de agrement, etc.. 
Din acest motiv este stabilit 
anume numărul de locuri, 
aceste prevederi reieșind din 
practica internațională. De 
asemenea menționăm că 
clasificare operațiunilor 
aeriene în CAT, NCC, 
NCO, SPO, etc. se referă la 
supravegherea din punct de 
vedere operațional a 
operatorilor aerieni și nu la 
aspecte legate de utilizarea 
spațiului aerian. 

7.  Pct. 39 de completat după cum urmează: 
„Orice alte acte, dispoziții sau regulamente 
aprobate anterior prezentului Regulament, 
ce reglementează domeniul de 
aplicabilitate al prezentului Regulament, 
sunt considerate nule”. 
Argumentare: Există mai multe 
documente, hotărâri, RAC-uri aprobate de 
Autoritatea Aeronautică Civilă cu scopul 
de a reglementa utilizarea spațiului aerian 
național ce contravin prezentului 
regulament sau impun anumite cerințe 
adiționale prezentului regulament. 

Se acceptă parțial 

Actele menționate vor 
deveni desuete prin prisma 
principiului aplicabilității în 
timp a actului normativ, 
prioritate fiind acordată 
actului normativ mai nou. 
De asemenea, odată aprobat 
proiectul respectiv, acesta 
va avea prioritate în raport 
cu alte acte menționate, pe 
motiv că proiectul urmează 
a fi aprobat la nivel de HG, 
fiind act normativ ierarhic 
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superior. 
II. Aviz Î.S. 

„Moldaeroservice” din 
31.10.2019 

A se vedea Avizul Aeroclubului din 
Chișinău din data de 30.10.2019 

Se acceptă  

III. 
1. 

Aviz Ministerul Apărării 
nr. 11/1203 din 04.11.2019 

Redacția punctului 10 se propune a fi 
revizuită în vederea delimitării clare a 
procedurii de acordare a permisiunilor și 
respectiv, a avizului de survol, reieșind din 
atribuțiile Ministerului Apărării stabilite la 
punctul 9 al proiectului. 

Nu se acceptă Punctul 10 prevede faptul că 
Anexa I și Anexa II la 
Regulament stabilesc 
procedurile de eliberare a 
permisiunilor și avizelor 
pentru toate organele 
emitente, de aceea este 
făcută trimiterea la punctul 
9. Mai mult decît atît, 
punctul 11 prevede expres 
categoriile de aeronave și 
zborurile cu acestea pentru 
care este necesară 
autorizarea din partea 
Ministerului Apărării. 

2.  Prevederile punctului 12 urmează a fi 
ajustate la normele de la punctul 9, 
respectiv se propune substituirea cuvîntului 
„lit. b” cu cuvintele „lit. c)-f)”.  

Se acceptă  

IV. 
1. 

Aviz Î.S. „MoldATSA” nr. 
777 din 31.10.2019  

La pct. 8, cum se va proceda în cazul unei 
aeronave militare? 

Se acceptă Prevederile punctului 8 au 
fost completate cu sintagma 
”sau de stat”, astfel fiind 
obligatorie deținerea 
transponderului pentru 
zborurile în spațiul aerian de 
clasă C sau coordonarea 
prealabilă cu FSNA și 
pentru aeronavele de stat 
(militare, vamale, de poliție, 
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etc.) 
2.  La pct. 9, lit. e), restricțiile le considerăm 

prea aspre.  
 A se vedea argumentarea la 

obiecția nr. 5 a Aeroclubului 
din Chișinău 

3.  Pct. 24.  
Operatorul unei aeronave care 
intenționează să execute un zbor în spațiul 
aerian național, inclusiv în spațiul aerian de 
clasă G, este obligat ca înainte de 
începerea zborului să se informeze cu 
privire la cerințele, limitările și restricțiile 
aplicabile zborului respectiv, prevăzute în 
Publicația de Informare Aeronautică (AIP) 
– Moldova, inclusiv amendamentele și 
suplimentele la AIP, în Circularele de 
Informare Aeronautică (AIC), NOTAM și 
hărțile aeronautice și este direct 
răspunzător de respectarea acestora.  
Cerințe Tehnice AAC – Servicii de 
Informare Aeronautică, pct. 5.2.1 

Se acceptă  

4.  La Anexa 1 E.1(3) 
Se propune în următoarea redacție: 
„Spațiile aeriene rezervate sau 
restricționate se publică de către Furnizorul 
de Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. 
„MoldATSA” în AIP – Moldova, cu 
excepția zonelor temporar 
segregate/zonelor temporar restricționate 
cu caracter de scurtă durată (pentru 
activități ocazionale sau cu o durată care 
nu vor depăși 3 luni calendaristice). 
Proiectul publicat pentru consultare pe 
site-ul AAC RM: „Regulamentul 

Se acceptă  
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privind alocarea zonelor TRA/TSA 
pentru activități temporare, ocazionale 
sau de scurtă durată”. 
 

5.  La Anexa 1 F.  
Nu este stabilită procedura cum Î.S. 
„MoldATSA” va primi informare de trafic 
VFR ulterior. 

Se acceptă Punctul 37 a fost modificat. 
Astfel, conform prevederilor 
punctului 37 din 
Regulament – în termen de 
90 de zile de la publicarea 
Regulamentului, Autoritatea 
Aeronautică Civilă, 
Furnizorul de Servicii de 
Navigație Aeriană – Î.S. 
”MOLDATSA” şi 
Ministerul Apărării vor 
stabili proceduri comune 
privind transmiterea datelor 
și informarea reciprocă 
prevăzute în prezentul 
Regulament. 

6.  La Anexa 1 F.2(2).  
Se propune în următoarea redacție 
„Numerele de telefon, fax, adresa de e-
mail, adresa paginii web și frecvențele 
radio prevăzute mai sus se publică în AIP – 
Moldova”. 
Ministerul Apărării a Republicii 
Moldova nu emite publicație de 
informare aeronautică militară. 

Se acceptă  
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7.  Anexa 2. Procedura. 
Se propune în următoarea redacție „…….și 
se execută în condițiile stipulate în AIP-
Moldova, inclusiv amendamentele și 
suplimentele la AIP, în Circularele de 
Informare Aeronautică (AIC), NOTAM și 
hărțile aeronautice”. 
Cerințe Tehnice AAC – Servicii de 
Informare Aeronautică, pct. 5.2.1 

Se acceptă  

V. 
1. 

Aviz Autoritatea 
Aeronautică Civilă nr. 
3416 din 08.11.2019 

Pct. 5 se propune în următoarea redacție: 
„Zborul unei aeronave civile în spațiul 
aerian național, cu excepția zborului VFR 
executat în întregime într-o zonă de spațiu 
aerian de clasa G poate fi efectuat dacă 
pentru zborul respectiv operatorul 
aeronavei deține permisiunile 
corespunzătoare prevăzute la pct. 9 din 
prezentul Regulament și a depus un plan de 
zbor, în conformitate cu cadrul normativ în 
vigoare, iar aeronava este asigurată, după 
caz, conform legii, pentru daune produse 
terților”. 

Se acceptă  

2.  Prevederile pct. 12 urmează a fi ajustate la 
prevederile de la pct. 9. Astfel, la pct. 12 se 
propune substituirea sintagmei „lit. b” cu 
sintagma „lit. c)-f)”. 

Se acceptă  

3.  Totodată, considerăm necesară consultarea 
suplimentară a PHG  cu Ministerul 
Apărării a prevederilor ce țin de limitările 
de a efectua zboruri deasupra orașului 
Chișinău la înălțimi mai mici de 3000 m, 
pe motiv că în alte state astfel de limitări 
sunt incluse din raționamente de securitate 

Se acceptă  
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națională, Respectiv, pentru restricționarea 
unor asemenea categorii de zboruri, 
considerăm necesară evaluarea și poziția 
clară a ministerului de resort asupra 
necesității reglementării unor astfel de 
prevederi. 

VI. 
1. 

Avizul Ministerului 
Afacerilor Interne nr. 
39/3188 din 07.11.2019 

Denumirea proiectului Regulamentului 
este prea complexă. Titlul urmează a fi 
expus într-o formă clară și concisă, pentru 
a se exclude orice echivoc, cu respectarea 
strictă a regulilor gramaticale și de 
ortografie. Astfel, cuvîntul „pot” va fi 
substituit cu cuvîntul „poate”, iar cuvîntul 
„heliporturi” cu cuvîntul „heliporturile”. 

Se acceptă 

Titlul regulamentului a fost 
modificat. 

2.  La pct. 9 lit. c) după sintagma „avizul 
obligatoriu al Ministerului Apărării” de 
adăugat și sintagma „Inspectoratul General 
al Poliției de Frontieră al Ministerului 
Afacerilor Interne”. 

Nu se acceptă 

În conformitate cu 
prevederile stabilite la art. 4 
din Legea 143/2012 privind 
controlul spațiului aerian, 
zborurile cu categoriile 
respective de aeronave pot 
fi efectuate cu permisiune 
scrisă a AAC și cu avizul 
obligatoriu al Ministerului 
Apărării. Astfel, propunerea 
Dumneavoastră necesită 
modificarea mai întîi a Legii 
143/2012, aceasta fiind un 
act normativ cu putere 
juridică superioară HG, act 
normativ prin care va fi 
aprobat proiectul în cauză. 

3.  Subsecvent, la pct. 9 lit. f) după sintagma 
„Serviciul de Informații și Securitate” de Nu se acceptă A se vedea argumentarea de 

la punctul 22. 
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adăugat și sintagma „Inspectoratul General 
al Poliției de Frontieră al Ministerului 
Afacerilor Interne”. 

4.  La pct. 16 după sintagma „pe unul dintre” 
se va adăuga cuvîntul „aeroporturi” în fața 
sintagmei „aerodromurile internaționale”. 

Nu se acceptă 

Între noțiunea de 
”aerodrom” și ”aeroport” 
există o legătură de tip între-
parte sau gen-specie, in care 
noțiunea de ”aerodrom” este 
întregul sau genul, iar 
noțiunea de aeroport este 
partea sau specia. Cu alte 
cuvinte, orice aeroport, este 
și un aerodrom, respectiv 
fiind specificată noțiunea de 
aerodrom – aceasta include 
și aeroporturile. Acest 
concept este reflectat și în 
art. 5 fin Codul aerian 
301/2017. 

5.  Consecvent, la același punct, de inclus 
după sintagma „ori decolare” sintagma „cu 
comunicarea imediată la cea mai apropiată 
subdiviziune a Poliției de Frontieră și să 
acționeze conform indicațiilor”. Astfel, 
prevederile acestui punct urmează a fi 
ajustate conform art. 14, alin. (4) din Legea 
nr. 215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la 
frontiera de stat a RM. 

Se acceptă Punctul a fost adus în 
concordanță cu prevederile 
art. 14 alin. (4) din Legea 
215/2011  

6.  La pct. 37 după sintagma „Ministerul 
Apărării” de inclus și sintagma 
„Inspectoratul General al Poliției de 
Frontieră al Ministerului Afacerilor 
Interne”. 

Nu se acceptă 

Conform prevederilor Legii 
143/2012 privind controlul 
spațiului aerian, autoritățile 
implicate în procedura de 
autorizare a utilizării 
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spațiului aerian sunt AAC. 
MAEIE și MA, SIS, dar și 
Î.S. ”MoldATSA” în calitate 
de furnizor de servicii de 
navigație aeriană. 
Respectiv, punctul 37 
prevede expres procedura de 
colaborare între aceste 
autorități. 

7.  Cu referire la Anexa nr. 1, la lit. A, pct. 3 
după sintagma „Ministerul Apărării” de 
inclus și sintagma „Inspectoratul General 
al Poliției de Frontieră al Ministerului 
Afacerilor Interne”. 

Nu se acceptă 

Procedura de informare a 
MA are drept scop 
asigurarea unor masuri 
preventive și de conformare 
cu prevederile Legii 
143/2012, astfel fiind 
asigurat un mecanism de 
evitare a acțiunilor aplicate 
împotriva aeronavelor care 
utilizează neautorizat spațiul 
aerian al RM – acțiuni care 
conform art. 8 sunt în 
competența exclusivă a 
Ministerului Apărării. 

8.  La lit. D, pct. 1, alin. (1), după abrevierea 
„AAC”, propunem includerea sintagmei: 
„și informarea oficială prealabilă a 
Inspectoratului General al Poliției de 
Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne 
și…..”  

Nu se acceptă A se vedea argumentarea de 
la punctul 22. 

9.  Subsecvent, la pct. 1, alin. (2) după 
sintagma „Ministerul Apărării” de inclus și 
sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”, 
deoarece Inspectoratul General al Poliției 

Nu se acceptă A se vedea argumentarea de 
la punctul 22. 
Complementar, precizăm că 
prevederile punctului 1 alin. 
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răspunde de circulația armamentului și 
munițiilor pe/de pe teritoriul RM, iar IGPF 
de controlul de securitate și frontieră. 

(2) se referă strict la 
procedura de autorizare a 
utilizării spațiului aerian, nu 
și la circulația bunurilor 
respective pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

10.  La fel, la alin. (4) al aceluiași punct, după 
cuvîntul „MAEIE” de adăugat și 
abrevierea „MAI”. 

Nu se acceptă A se vedea argumentarea de 
la punctul 22. 
 

11.  La alin. (7) al aceluiași punct, după 
abrevierea „AAC” de adăugat și abrevierea 
„IGPF al MAI”. 

Se acceptă  

12.  Totodată, Anexa nr. 2 a prezentului 
Regulament  propunem de modificat în 
totalitate și de ajustat prin introducerea 
IGPF al MAI la acele aspecte ce vizează 
nemijlocit segmentele controlate/gestionate 
de Poliția de Frontieră privind substanțele 
radioactive, armamentul și munițiile, 
bunurile periculoase, etc. 

Nu se acceptă A se vedea argumentarea de 
la punctul 27 

13.  Subsidiar, este foarte important de 
prevăzut în proiectul Regulamentului și 
prevederi ce țin de reglementarea situației 
cînd Dispeceratul Central Aerian sau alte 
servicii operaționale ale operatorului de 
aeroport vor solicita permisiunea de 
decolare a aeronavelor civile/militare, 
străine sau naționale de la Poliția de 
Frontieră pentru toate zborurile efectuate 
de pe aeroporturi/aerodromuri. Solicitarea 
autorizației de decolare se va face prin 
intermediul spațiilor radio cu canal comun.  

Proiectul propriu-zis are 
drept scop asigurarea 
mecanismului de utilizare a 
spațiului aerian național, prin 
prisma asigurării unui nivel 
acceptabil al siguranței 
zborurilor. Respectiv, 
procesul de coordonare a 
zorurilor și nemijlocit a 
obținerii permisiunilor 
implică subiecții responsabili 
de controlul spațiului aerian, 
stabiliți prin Legea 143/2012 

 

14.  Nu se admite decolarea fără obținerea  
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permisiunii din partea Poliției de Frontieră. și anume – Ministerul 
Apărării, Autoritatea 
Aeronautică Civilă și 
Furnizorul de Servicii de 
Navigație Aeriană – Î.S. 
”MoldATSA”.  

VII. 
1. 

Avizul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului al 
RM nr. 04/1-05/4003 din 
05.11.2019.  

Referitor la formularea lingvistică a 
prevederilor proiectului, menționăm că 
textul proiectului necesită a fi redactat prin 
prisma regulilor de ortografie şi punctuație, 
precum şi respectării limbajului actului 
normativ. 

Se acceptă Proiectul a fost adaptat 
conform normelor 
lingvistice prevăzute în 
indicațiile metodologice 
privind regulile de tehnică 
legislativă. Totodată, 
adaptarea finală din punct 
de vedere tehnico-lingvistic 
va fi efectuată de 
subdiviziunile responsabile 
din cadrul Cancelarie de 
Stat. 

2.  Conținutul proiectului necesită a fi supus 
unei redactări minuțioase şi aducerii în 
concordanță cu Legea privind actele 
normative nr.100/2017, în special art.52 
alin.(3) care prevede că punctele pot fi 
divizate în subpuncte sau alineate, 
subpunctele sînt însemnate cu numere 
ordinare, exprimate prin cifre arabe, 
subpunctul poate conține diviziuni 
însemnate succesiv, de regulă, cu litere 
latine mici urmate de o paranteză. Astfel, 
punctele 9, 10, 11, 12, 19, 21, 29, 30, 31, 
36, anexa 1, apendice, anexa 2, urmează a 
fi redactat. 

Se acceptă Proiectul a fost rectificat. 

3.  În denumirea actului normativ se va Se acceptă Denumirea actului normativ 
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substitui declinarea  „aerodromurile” cu 
„aerodromuri”. 

a fost modificată, lexemul 
”aerodormurile” fiind 
exclus din conținutul 
denumirii. 

4.  La pct.3 se vor exclude termenii: 
aerodrom, aeronavă, aeronavă de stat, 
certificat de navigabilitate, management al 
traficului aerian (ATM), management al 
traficului aerian/servicii de navigaţie 
aeriană, masă maximă la decolare 
(MTOM), plan de zbor, servicii de trafic 
aerian (ATS), slot/orar, spaţiu aerian 
naţional, trafic aerian general, utilizatori 
ai spaţiului aerian, zonă interzisă, zonă cu 
restricţii, zonă supusă servituţii 
aeronautice, deoarece  au înţelesul 
conform Codului Aerian al Republicii 
Moldova nr. 301  din  21.12.2017. 

Nu se acceptă Cu toate că actul normativ 
respectiv este elaborat în 
temeiul Codului aerian 
301/2017, avînd în vedere 
faptul că cercul de 
destinatari ai acestuia este 
alcătuit preponderent din 
persoane cu ”background” 
preponderent tehnic și nu 
juridic, considerăm 
indispensabilă utilizare 
expresă a acestor termeni în 
acest document, întru 
evitarea neclarităților în 
procesul de aplicare al 
acestuia. 

5.  În conformitate cu prevederile Legii 
nr.100/2017, art.54 alin.(1) lit.(j) verbele se 
utilizează, de regulă, la timpul prezent. În 
acest context, la pct.5 sintagma „poate fi” 
se va substitui prin „este”. 

Nu se acceptă Art.54 alin.(1) lit.(j) din 
Legea 100/2017 au caracter 
de recomandare. Prin 
înlocuirea conform 
propunerii, va avea loc 
denaturarea conținutului 
punctului în cauză. 

6.  La pct.6 sintagma „se consideră” se va 
substitui prin „este”. 

Nu se acceptă Art.54 alin.(1) lit.(j) din 
Legea 100/2017 au caracter 
de recomandare. Prin 
înlocuirea conform 
propunerii, va avea loc 
denaturarea conținutului 
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punctului în cauză. 
7.  La pct.8 textul „trebuie să aibă posibilitatea 

de a efectua comunicații radio bilaterale în 
limba engleză şi trebuie să fie echipate cu 
transponder, care va funcționa pe tot 
parcursul zborului respectiv” nu este expus 
într-un limbaj simplu, clar şi concis, prin 
urmare necesită o reformulare. Sintagma 
„poate efectua” se va substitui prin 
„efectuează”. 

Nu se acceptă Punctul 8 corespunde 
cerințelor tehnico - 
legislative stabilite în Legea 
100/2017, inclusiv 
metodologiei MJ privind 
elaborarea actelor 
normative. Menționăm că 
actul normativ este destinat 
utilizatorilor spațiului 
aerian, pentru care noțiunile 
”transponder”, ”comunicații 
radio bilaterale”, etc. 
constituie noțiuni uzuale 
unanim acceptate și 
utilizate. 

8.  La pct.14 sintagma „se va efectua” se va 
substitui prin „se efectuează”. 

Se acceptă  

9.  La pct.19 sintagma „Pot decola şi ateriza” 
se va substitui prin „Decolează şi 
aterizează”. 

Nu se acceptă Art.54 alin.(1) lit.(j) din 
Legea 100/2017 au caracter 
de recomandare. Prin 
înlocuirea conform 
propunerii, va avea loc 
denaturarea conținutului 
punctului în cauză. 

10.  La pct.21 sintagma „Pot ateriza şi respectiv 
pot decola” se va substitui prin „Aterizează 
şi respectiv, decolează”. 

Nu se acceptă Art.54 alin.(1) lit.(j) din 
Legea 100/2017 au caracter 
de recomandare. Prin 
înlocuirea conform 
propunerii, va avea loc 
denaturarea conținutului 
punctului în cauză. 

11.  La pct. 28 şi pct.34 sintagma „cu Se acceptă  
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modificările şi completările ulterioare” se 
va exclude. 

12.  La pct.34 sintagma „Legii nr.143/2012 
privind controlul spațiului aerian” se va 
expune în următoarea redacție „Legii 
privind controlul spațiului aerian 
nr.143/2012”. 

Nu se acceptă Extras din Indicațiile 
Metodologice ale 
Ministerului Justiției privind 
regulile de tehnică 
legislativă. 
” Referințele la actele 
normative se vor expune 
ținînd cont de prevederile 
art. 42 alin. (5) și art. 55 
alin. (5) din Legea nr. 
100/2017 cu privire la 
actele normative, astfel 
încît la indicarea datei de 
adoptare a actului normativ 
se indică numărul de 
ordine, ca element de 
identificare, la care se 
adaugă anul în care a fost 
adoptat, aprobat sau emis 
acesta, fiind despățite de o 
bară „/”, conform 
următorului exemplu: 
„Legea nr. 100/2017” 

13.  La pct.36 sintagma „vor duce la 
îndeplinire” se va substitui prin „vor 
executa”. 

Se acceptă  

14.  La pct.37 după textul „prezentului 
Regulament” se va completa cu „în 
Monitorul Oficial”. 

Se acceptă  

15.  La anexa nr.1 gruparea elementelor 
structurale în secțiuni sau capitole prin 

Se acceptă  
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numerotarea cu litere, contravine art.53 al 
Legii nr.100/2017. 

16.  Sintagma „apendice” din anexa nr.1 şi 
anexa nr.2 contravine Legii nr.100/2017 şi 
urmează a fi modificată conform art.49 al 
Legii nr.100/2017. Astfel, sintagma 
„apendice” se va substitui prin „anexa”  şi 
se va efectua renumerotarea anexelor, care 
vor fi anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4. 

Se acceptă  

VIII. 
 

Avizul Ministerului 
Afacerilor Externe și 
Integrării Europene nr. 
DI/3/041-11614 din 
31.10.2019 

Lipsă propuneri și/sau obiecții   

IX. 
1. 

Avizul Ministerului 
Justiției nr. 04/11269 din 
18.11.2019 

În proiectul hotărîrii: 
În denumirea proiectului și a 
Regulamentului cuvîntul „aerodromurile” 
se va substitui cu cuvîntul „aerodromuri”, 
în conformitate cu terminologia utilizată în 
Codul aerian. 

Se acceptă Denumirea proiectului a fost 
modificată, fiind înlocuită 
cu o formulare laconică, 
astfel cum este prevăzut la 
art. 42 alin. (2) din Legea 
100/2017. 

2.  În clauza de adoptare se va menține doar 
norma juridică concretă din actul normativ 
(Codul aerian) care constituie temei legal 
pentru emiterea hotărîrii date, or art. 36 din 
Legea nr. 136/2017 nu reprezintă temei 
legal pentru prezenta hotărîre de Guvern. 

Se acceptă  

3.  Sursa publicării actului normativ se va 
indica după următoarea schemă: 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
anul publicării, numărul Monitorului, 
numărul articolului) - (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2018, nr. 95–104, art. 
189). 

Se acceptă  
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4.  Pct. 1 se va completa cu textul „(se 
anexează)”. 

Se acceptă  

5.  La proiectul Regulamentului: 
La pct. 1 cuvintele „Prezentul 
Regulament” se vor substitui cu textul 
„Regulamentul privind procedura de 
autorizare a zborurilor în spațiul aerian 
național, precum și a condițiilor în care 
decolarea și aterizarea aeronavelor civile se 
pot efectua și de pe/pe alte terenuri decît 
aerodromuri/helipoturi (în continuare – 
Regulament)”, iar cuvintele „cît și” se vor 
substitui cu cuvintele „precum și”. 

Se acceptă  

6.  La pct. 2 cuvintele „prezentului 
Regulament” se vor substitui cu cuvîntul 
„Regulamentului” deoarece, potrivit art. 55 
alin. (4) din Legea nr. 100/2017 în cazul în 
care se face trimitere la o normă juridică 
care este stabilită în același act normativ, 
pentru evitarea reproducerii acesteia, se 
face trimitere la elementul structural sau 
constitutiv respectiv, fără a se indica că 
elementul respectiv face parte din același 
act normativ (obiecție valabilă și pentru 
restul cazurilor similare din proiect). 

Se acceptă  

7.  La pct. 3 este irelevant și inutil de a defini 
noțiuni care sunt deja consacrate în art. 5 al 
Codului aerian (de exemplu, aerodrom, 
aeronavă, certificat de navigabilitate, trafic 
aerian general ș.a.). De asemenea, noțiunile 
zonă interzisă, forță majoră, zone dens 
populate nu se folosesc în alt sens decît cel 
uzual și respectiv nu necesită o definire în 

Nu se acceptă Cu toate că actul normativ 
respectiv este elaborat în 
temeiul Codului aerian 
301/2017, avînd în vedere 
faptul că cercul de 
destinatari ai acestuia este 
alcătuit preponderent din 
persoane cu ”background” 
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sensul actului normativ în cauză. tehnic și nu juridic, 
considerăm indispensabilă 
utilizare expresă a acestor 
termeni în acest document, 
întru evitarea neclarităților 
în procesul de aplicare al 
acestuia. 

8.  La pct. 7, 15, 16, 20, 22, 28, 29, 38, anexa 
nr. 2, în virtutea caracterului obligatoriu al 
actelor normative, cuvintele „în vigoare” 
sunt inutile și se vor exclude. 

Se acceptă  

9.  La pct. 28, 34 cuvintele „și completările” 
se vor exclude, or potrivit prevederilor art. 
62 din Legea nr. 100/2017, modificarea 
actului normativ constă în schimbarea 
oficială a textului actului, inclusiv a 
dispozițiilor finale sau tranzitorii, realizată 
prin modificări, excluderi sau completări 
ale unor părţi din text. Astfel, accepțiunea 
cuvîntului „modificarea” cuprinde și 
completarea actelor normative. 

Se acceptă 

 

10.  Pct. 36, care include dispoziții ce urmează 
a fi executate de către entitățile enunțate 
pînă la intrarea în vigoare a 
Regulamentului, este inoportun în măsura 
în care în textul hotărîrii Guvernului nu 
este stabilit un termen concret pentru 
intrarea în vigoare a acestuia. În această 
legătură, se recomandă, a stabili în hotărîre 
un termen pentru intrarea în vigoare a 
actului normativ. Semnalăm că, cuvintele 
„vor duce la îndeplinire” urmează a fi 
revăzute, deoarece nu corespund limbajului 

Se acceptă  
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juridic. 
11.  Pct. 37 de asemenea include dispoziții 

finale, din care motiv va fi inclus în partea 
dispozitivă a hotărîrii. 

Se acceptă  

12.  Atenționăm că, elementul structural 
„Apendice” inclus în Anexele la 
Regulament nu este prevăzut în cadrul 
normativ național ca element constitutiv al 
anexei și al actului normativ în general. 
Potrivit art. 40 și 41 din Legea nr. 
100/2017 anexa este parte integrantă a 
actului normativ, are natura şi forţa juridică 
a acestuia. În anexe pot fi incluse 
exprimări cifrice, tabele, planuri şi altele 
asemenea, care pot fi urmate de explicaţii 
suplimentare, care se notează cu indici 
numerici, în ordinea în care au fost 
enunţate în textul anexei. Prin urmare, se 
va revedea expunerea Apendicelui în textul 
anexelor. 

Se acceptă  

13.  Atenționăm că, elementul structural 
„Apendice” inclus în Anexele la 
Regulament nu este prevăzut în cadrul 
normativ național ca element constitutiv al 
anexei și al actului normativ în general. 
Potrivit art. 40 și 41 din Legea nr. 
100/2017 anexa este parte integrantă a 
actului normativ, are natura şi forţa juridică 
a acestuia. În anexe pot fi incluse 
exprimări cifrice, tabele, planuri şi altele 
asemenea, care pot fi urmate de explicaţii 
suplimentare, care se notează cu indici 
numerici, în ordinea în care au fost 

Se acceptă  
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enunţate în textul anexei. Prin urmare, se 
va revedea expunerea Apendicelui în textul 
anexelor. 

14.  Cu referire la expunerea abrevierilor în 
textul proiectului, semnalăm că, în 
conformitate cu art. 54 alin. (1) lit. i) din 
Legea nr. 100/2017 exprimarea prin 
abrevieri a unor denumiri sau termeni se 
poate face numai după explicarea acestora 
în text, la prima folosire. 

Se acceptă  

15.  Numerotarea elementelor structurale se va 
efectua conform art. 52 din Legea nr. 
100/2017, potrivit căruia, punctele se divid 
în subpuncte şi în alineate. Subpunctele se 
numerotează cu cifre arabe şi o paranteză 
şi pot avea diviziuni numerotate cu litere 
latine şi o paranteză, fără utilizarea 
semnelor grafice (cratimelor). 

Se acceptă  

16.  La gruparea elementelor structurale se va 
ține cont de prevederile art. 53 din Legea 
nr. 100/2017. Astfel, punctele pot fi 
grupate în secţiuni, însemnate succesiv cu 
numere ordinare exprimate prin cifre 
arabe, iar secțiunile pot fi grupate în 
capitole, însemnate succesiv cu numere 
ordinare exprimate prin cifre romane. 
Gradul de divizare mai mare se aplică după 
folosirea gradului de divizare mai mic. Prin 
urmare, se va revedea numerotarea 
capitolelor. 

Se acceptă  

17.  Cuprinsul proiectului se va revedea 
suplimentar și definitiva întru excluderea 
greșelilor gramaticale și de stil. 

Se acceptă  
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X. Avizul Serviciului de 
Informații și Securitate Nr. 
18/1060 din 4 noiembrie 
2019 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor   

A II – a etapă de avizare 
I. Avizul Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 
39/533 din 11.02.2020 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor   

II. 
1. 

Avizul Autorității 
Aeronautice Civile nr. 401 
din 11.02.2020 

În textul Hotărârii 
Pe tot parcursul textului hotărârii, textul: 
„privind procedura de autorizare a 
zborurilor în spațiul aerian național” se va 
substitui cu textul „ privind autorizarea 
zborurilor și utilizarea spațiului aerian 
național de către aeronavele civile și de 
stat”, la forma gramaticală 
corespunzătoare. 

Se acceptă  

2.  La punctul 2 textul „prevăzute la punctul 7 
şi punctul 25 din Regulamentul privind 
procedura de autorizare a zborurilor în 
spațiul aerian național, precum și la 
punctele 36, 37, 39 și 41 din Anexa nr. 1 la 
Regulament” se substituie cu textul: 
„prevăzute la punctul 7, 25, 72, 73 și 77 
din Regulament.” 

Se acceptă  

3.  În textul Regulamentului (Anexa 1) 
Pe tot parcursul textului Regulamentului, 
textul: „privind procedura de autorizare a 
zborurilor în spațiul aerian național” se va 
substitui cu textul „privind autorizarea 
zborurilor și utilizarea spațiului aerian 
național de către aeronavele civile și de 
stat” la forma gramaticală corespunzătoare. 

Se acceptă  
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4.  În textul Regulamentului capitolul I. 
DISPOZIȚII GENERALE se completează 
cu cuvântul „Capitolul” înainte de cifra 
romană „I”. 

Se acceptă  

5.  Punctul 3 se va completa cu o nouă noțiune 
„TMA Chișinău” cu următorul conținut:  
„TMA Chișinău - Regiune Terminală de 
Control stabilită de către Furnizorului de 
Servicii de Navigație Aeriană- Î.S. 
”MoldATSA” pentru Aeroportul 
Internațional Chișinău, în hotarele 
orizontale și verticale definite în publicația 
AIP MOLDOVA ”. 
Argumentare: 
Propunem completarea prevederilor 
punctului 3 cu o nouă noțiune, și anume 
„TMA Chișinău” în sensul utilizării 
ulterioare și interpretării eficiente a 
prevederilor prezentului Regulament. 

Se acceptă  

6.  Denumirea capitolului II se modifică și va 
avea următorul conținut: 
„Capitolul II 
Utilizarea spațiului aerian național de către 
aeronavele civile și de stat” 
Argumentare: 
Se propune ajustarea denumirii capitolului 
în sensul prezentării explicite a 
conținutului capitolului în cauză, acesta 
reglementând expres utilizarea spațiului 
aerian național de către aeronavele civile și 
de stat, nefiind definit întreg domeniu de 
utilizare a spațiului aerian, spre exemplu 
utilizarea spațiului aerian în scopul lansării 

Se acceptpă  
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focurilor de artificii, etc. 
7.  La punctul 5,  

după sintagma „clasa G” se va completa cu 
textul „ ,aflată în afara limitelor orizontale 
ale TMA Chișinău”; 
sintagma „în vigoare” se va substitui cu 
textul: „ce stabilește regulile aerului”. 
Argumentare: 
Se propune o delimitare clară a zonei 
necontrolate a spațiului aerian, prin 
excluderea teritoriilor ce sunt în limitele 
orizontale ale TMA Chișinău, și respectiv 
reglementarea explicită că pentru 
traversarea  zonelor TMA Chișinău este 
necesară obținerea unor permisiuni 
specifice. Acest fapt a fost coordonat cu 
Furnizorul de Servicii de Navigație 
Aeriană- Î.S. ”MoldATSA” și se impune 
datorită faptului că zona TMA Chișinău 
este foarte aglomerată (zone 
rezervate/segregate, zone predestinate 
procedurilor de decolare/aterizare, zone 
pentru zbor instrumental, etc.) fiind 
necesară o atenție sporită, respectiv o 
coordonare prealabilă din partea Î.S. 
”MoldATSA”. 

Se acceptă  

8.  La punctul 6 după sintagma „clasa G” se 
va completa cu textul „ ,aflată în afara 
limitelor orizontale ale TMA Chișinău”; 
Argumentare: 
Aceeași argumentare ca și la punctul 5. 

Se acceptă  

9.  La punctul 7, textul: www.caa.md se 
exclude; 

Se acceptă  
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10.  Punctul 8 va avea următorul conținut: 
„Orice aeronavă civilă care efectuează un 
zbor într-o porțiune din spațiul aerian 
național unde furnizarea serviciilor de 
control al traficului aerian este obligatorie 
trebuie să aibă posibilitatea de a efectua 
comunicări radio bilaterale în limba 
engleză. Comunicările radio în spațiul 
aerian național, unde furnizarea serviciilor 
de control al traficului aerian nu este 
obligatorie pot fi efectuate în limbile 
română, engleză sau rusă. Orice aeronavă 
civilă care efectuează un zbor într-o 
porțiune din spațiul aerian național unde 
furnizarea serviciilor de control al 
traficului aerian este obligatorie trebuie să 
fie echipată cu transponder care va 
funcționa pe tot parcursul zborului 
respectiv, în conformitate cu cadrul 
normativ cu privire la serviciile de trafic 
aerian, indiferent dacă o parte a acestuia se 
desfășoară într-o zonă de spațiu aerian de 
clasă G. 
Prin excepție, până la data de 01.01.2026 
inclusiv, orice aeronavă civilă poate 
efectua zboruri în zona respectivă și fără a 
fi echipată cu transponder, cu condiția 
coordonării prealabile cu  Furnizorul de 
Servicii de Navigație Aeriană – Î.S. 
”MOLDATSA”, conform procedurilor 
stabilite.  
Argumentare: 
Una dintre completările propuse, prin 

Se acceptă  



30 
 

ajustarea punctului 8, au menirea de a 
permite ca comunicările radio  bilaterale în 
spațiul aerian național, unde furnizarea 
serviciilor de control al traficului aerian nu 
este obligatorie, să fie efectuate în limbile 
română, engleză sau rusă.  
A doua completare are drept scop crearea 
premiselor legale, ca prin coordonarea 
prealabilă cu Furnizorul de Servicii de 
Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA”, 
conform procedurilor elaborate de către 
aceasta, să fie permis zborul aeronavelor 
civile într-o porțiune din spațiul aerian 
național unde furnizarea serviciilor de 
control al traficului aerian este obligatorie 
și fără a fi echipate cu transponder. 
Această permisiune va avea un caracter 
temporar, fiind posibilă până la data de 
01.01.2026, termen după care toate 
aeronavele care zboară în spațiul aerian 
controlat, urmează a fi echipate obligatoriu 
cu transponder.  
Modificările propuse au fost coordonate cu 
Furnizorul de Servicii de Navigație 
Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA”. 

11.  La punctul 9, textul „Anexei nr.1 lit. B, 
respectiv C la prezentul Regulament” se 
substituie cu textul: „ Capitolului III, 
Secțiunea II și III”; 
Argumentare: 
Propunem modificarea trimiterilor la 
anexele 1 și 2 ale prezentului Regulament 
prin integrarea acestora (pe parcursul 

Se acceptă  
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propunerilor ulterioare în cadrul avizului) 
ca parte componentă a Regulamentului. 
Considerăm oportună această modificare 
prin includerea expres a prevederilor ce țin 
de autorizarea zborurile, după caz, 
acordarea permisiunilor specifice, acestea 
fiind necesare de a fi reglementate la nivel 
de prevederi specifice ale Regulamentului, 
totodată se creează un text unitar care 
permite o mai ușoară înțelegere și 
respectare a cadrului normativ de către 
utilizatorul spațiului aerian. 

12.  La punctul 10,  
textul: „Anexa nr.1” se substituie cu textul 
„Capitolul III”; 
textul: „Anexa nr.2” se substituie cu textul 
„Capitolul IV”. 
Argumentare: 
Aceeași argumentare ca și la punctul 9. 

Se acceptă  

13.  La punctul 12, textul: „Anexa nr.2” se 
substituie cu textul „Capitolul IV”. 
Argumentare: 
Aceeași argumentare ca și la punctul 9. 

Se acceptă  

14.  La Anexa nr. 1  
La nivel general Anexa nr.1 devine parte 
integrată a prezentului regulament, 
devenind Capitolul III, aplicându-se 
modificările necesare pentru ajustare. 
Argumentare: 
Aceeași argumentare ca și la punctul 9. 

Se acceptă  

15.  Textul  „Procedura privind acordarea 
permisiunilor și avizelor prevăzute la 
punctul 9 subpunctele 1)-4) și de informare 

Se acceptă  
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a Ministerului Apărării conform punctului 
6 din Regulamentul privind procedura de 
autorizare a zborurilor în spațiul aerian 
național” se substituie cu textul:  
”Capitolul III 
PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA 
PERMISIUNILOR ȘI AVIZELOR EMISE 
DE CĂTRE AAC ȘI DE INFORMARE A 
MINISTERULUI APĂRĂRII”; 
Pe tot parcursul anexei supuse modificării 
cuvântul „Capitolul” se substituie cu 
cuvântul: „Secțiunea” 

16.  Punctele 1- 43 se renumerotează și devin 
punctele 37 – 79; 

Se acceptă  

17.  La punctul 4, cifrele „1-3” se substituie cu 
cifrele „37-39”; 

Se acceptă  

18.  La punctul 6, cifra „5” se substituie cu 
cifra „41”; 

Se acceptă  

19.  La punctul 9, cifra „8” se substituie cu 
cifra „44”; 

Se acceptă  

20.  La punctul 10, cifrele „5-9” se substituie 
cu cifrele „41-45”; 

Se acceptă  

21.  La punctul 12, cifra „10” se substituie cu 
cifra „46”; 

Se acceptă  

22.  La punctul 17, cifra „16” se substituie cu 
cifra „52”; 

Se acceptă  

23.  La punctul 18,  
cifra „17” se substituie cu cifra „53”, 
textul „Anexa 3” se substituie cu textul: 
„Anexa nr. 1”; 

Se acceptă  

24.  La punctul 19, cifra „17” se substituie cu 
cifra „53”; 

Se acceptă  

25.  La punctul 22, cifra „20” se substituie cu Se acceptă  
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cifra „56”; 
26.  La punctul 28,  

cifra „26” se substituie cu cifra „62”; 
textul „Anexa 3” se substituie cu textul: 
„Anexa nr. 1”; 

Se acceptă  

27.  La punctul 29,  
cifra „27” se substituie cu cifra „63”; 
textul „Anexa 3” se substituie cu textul: 
„Anexa nr. 1”; 

Se acceptă  

28.  La punctul 33, cifrele „28”, „29” și „30” se 
substituie cu cifrele „64”, „65” și respectiv 
„66”; 

Se acceptă  

29.  La punctul 37, cifrele „36” și „35” se 
substituie cu cifrele „72” și respectiv „71”; 

Se acceptă  

30.  La punctul 38, cifrele „34 - 36” se 
substituie cu cifrele „70 - 72”; 

Se acceptă  

31.  La punctul 40, cifra „39” se substituie cu 
cifra „75”. 

Se acceptă  

32.  La Anexa nr. 2  
La nivel general Anexa nr.2 devine parte 
integrată a prezentului regulament, 
devenind Capitolul IV, aplicându-se 
modificările necesare pentru ajustare. 
Textul  „Procedura de solicitare și de 
acordare a permisiunilor de survol/avizelor 
de către Ministerul Apărării a 
permisiunilor de utilizare a spațiului aerian 
național cu aeronave civile sau de stat” se 
substituie cu textul:  
”Capitolul IV 
PROCEDURA DE SOLICITARE ȘI DE 
ACORDARE DE CĂTRE MINISTERUL 
APĂRĂRII A PERMISIUNILOR DE 

Se acceptă  
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SURVOL SAU AVIZELOR DE 
UTILIZARE A SPAȚIULUI AERIAN 
NAȚIONAL CU AERONAVE CIVILE 
SAU DE STAT; 
Pe tot parcursul textului anexei supuse 
modificării cuvântul „Capitolul” se 
substituie cu cuvântul: „Secțiunea” 

33.  Punctele 1- 13 se renumerotează și devin 
punctele 80 – 92; 

Se acceptă  

34.  Pe tot parcursul textului anexei supuse 
modificării sintagma „punctul 1”, la toate 
formele gramaticale, se substituie cu 
sintagma „punctul 80”, la forma 
gramaticală corespunzătoare; 

Se acceptă  

35.  La punctul 11 textul „Anexa 4” se 
substituie cu textul: „Anexa nr. 2”; 

Se acceptă  

36.  Anexele 3 și 4 devin Anexele nr.1 și nr.2; 
Pe tot parcursul textului Anexelor 3 și 4, 
textul: „privind procedura de autorizare a 
zborurilor în spațiul aerian național” se va 
substitui cu textul „ privind autorizarea 
zborurilor și utilizarea spațiului aerian 
național de către aeronavele civile și de 
stat”. 

Se acceptă  

37.  Totodată, reiterăm poziția expusă anterior 
cu privire la necesitatea consultării 
suplimentare a proiectului de Hotărâre cu 
Ministerul Apărării a prevederilor ce țin de 
limitările de a efectua zboruri deasupra 
orașului Chișinău la înălțimi mai mici de 
3000 m, pe motiv că în alte state astfel de 
limitări sunt incluse din raționamente de 
securitate națională. Respectiv, pentru 

Se acceptă  
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restricționarea unor asemenea categorii de 
zboruri, considerăm necesară evaluarea și 
poziția clară a Ministerului de resort asupra 
necesității reglementării unor astfel de 
prevederi. 

III. 
 

Avizul MAEIE nr. 
DI/3/041-1415 din 
10.02.2020 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor   

IV. Avizul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 
04/1-05/669 din 
11.02.2020 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor   

V. Avizul MoldATSA nr. 104 
din 11.02.2020 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor   

VI. Avizul Ministerului 
Afacerilor Interne nr. 
11/200 din 13.02.20 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor   

VII. 
1. 

Aviz AO „Aeroclubul din 
Chișinău din 18.02.20  

Capitolul I (Acordarea permisiunilor și 
avizelor de către Ministerul Apărării), pct. 
1. „survolul orașului Chișinău sub 
înălțimea de 3.000 m de către aeronave de 
stat sau civile” 
Argumentare: Noțiunea de municipiu 
conține și toate suburbiile Chișinăului. 
Astfel, se restricționează zborul aviației 
generale în totalitate. 

Se acceptă parțial Interdicția se referă la 
orașul Chișinău, și nu 
municipiul Chișinău – 
respectiv interdicția este 
mult mai restrînsă ca arie de 
acoperire. 

2.  La pct. 8, de a se completa după cum 
urmează: „Orice aeronavă civilă care 
efectuează un zbor într-o porțiune din 
spațiul aerian național unde furnizarea 
serviciilor de trafic aerian este obligatorie 
trebuie să aibă posibilitatea de a efectua 

Se acceptă parțial Structura spațiului aerian nu 
face obiectul prezentului 
Regulament. 
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comunicații radio bilaterale în limba 
engleză sau limba română şi trebuie să fie 
echipată cu transponder care va funcționa 
pe tot parcursul zborului respectiv, 
indiferent dacă o parte a acestuia se 
desfășoară într-o zonă de spațiu aerian de 
clasă G. Cu coordonarea prealabilă a 
Furnizorului de Servicii de Navigație 
Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA”, o aeronavă 
civilă poate efectua zborul în zona 
respectivă și fără a fi echipată cu 
transponder sau efectuând comunicații 
radio bilaterale în limba rusă.” 
Argumentare: În strategia de dezvoltare a 
aviației civile în Republica Moldova (2007 
– 2012), un capitol aparte îl avea și 
Dezvoltarea Sectorului „aviației ușoare”. 
Cu regret, până în prezent nu au fost 
întreprinse careva măsuri pentru 
dezvoltarea acestui sector. Mai mult ca 
atât, modificările efectuate în ultimii ani în 
structura spațiului aerian național, au avut 
ca efect doar micșorarea nivelul de 
siguranta a operațiunilor aeronavelor 
usoare și ultra-ușoare. 
Datorită faptului că spațiului aerian 
controlat în partea centrală a Republicii 
Moldova începe de la altitudinea de 450m, 
iar înălțimea minimă de siguranță e de 
300m deasupra celui mai înalt obstacol și 
elevația terenului e cuprinsă între 100m și 
350m, devine imposibilă operarea 
aeronavelor în spațiul necontrolat clasa G. 
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Astfel, operațiunile aeriene de aviație 
generală trebuie să utilizeze spațiul 
controlat datorită cerințelor legale și de 
siguranță. 
 
Limitarea utilizării spațiului controlat doar 
de către deținătorii competenței lingvistice 
engleză, va influența negativ dezvoltarea 
sectorului.  
 
“Investițiile” necesare pentru certificarea 
competenței lingvistice în limba româna a 
controlorilor de trafic aerian sunt 
argumentate de strategie de stat declarată. 
 
Astfel, AO “Aeroclubul din Chișinău” 
propune: 
1. Aprobarea utilizării limbii 
române în comunicațiile aeronautice în 
TMA Chișinău până la modificarea 
structurii spațiului aerian. 
2. Modificarea structurii spațiului 
aerian, prin limitarea spațiului aerian Clasa 
C doar în CTR Chișinău (Bălți), restul 
spațiului controlat – Clasa E (a se vedea 
experiența Germaniei în utilizarea Clasa 
E). 

VIII. 
1. 

Aviz Ministerul Justiției 
nr. 04/1766 din 05.02.2020 

Pct. 5 din proiectul hotărîrii este inutil și se 
va exclude, deoarece repetă regula 
generală a intrării în vigoare a actelor 
normative stabilită la art. 56 alin. (1) din 
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

Se acceptă  
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normative 
2.  La proiectul Regulamentului: 

În parafa de aprobare textul „Anexa 1 La” 
se vor substitui cu cuvintele „Aprobat 
prin”. Conform art. 49 alin. (4) din Legea 
nr. 100/2017 doar dacă un act normativ are 
mai multe anexe, acestea sunt însemnate 
cu numere ordinare, exprimate prin cifre 
arabe, în ordinea în care au fost enunțate în 
textul actului. 

Se acceptă  

3.  La pct. 3 este irelevant și inutil de a defini 
noțiuni care sunt deja consacrate în art. 5 al 
Codului aerian (de exemplu, aerodrom, 
aeronavă, certificat de navigabilitate, trafic 
aerian general ș.a.). De asemenea, noțiunile 
zonă interzisă, forță majoră, zone dens 
populate nu se folosesc în alt sens decît cel 
uzual și respectiv nu necesită o definire în 
sensul actului normativ în cauză. 

Nu se acceptă Definirea noțiunilor are 
drept scop facilitarea 
utilizării actului normativ 
de către utilizatori, care nu 
obligatoriu cunosc 
prevederile stabilite în alte 
acte normative, inclusiv 
Codul aerian 301/2017.  

4.  La pct. 5, 6, 7, 15, 20, 32, anexa nr. 2, în 
virtutea caracterului obligatoriu al actelor 
normative, cuvintele „în vigoare” sunt 
inutile și se vor exclude.   

Se acceptă  

5.  Cu referire la expunerea abrevierilor în 
textul proiectului, semnalăm că, în 
conformitate cu art. 54 alin. (1) lit. i) din 
Legea nr. 100/2017 exprimarea prin 
abrevieri a unor denumiri sau termeni se 
poate face numai după explicarea acestora 
în text, la prima folosire. 

Se acceptă  

6.  Numerotarea elementelor structurale se va 
efectua conform art. 52 din Legea nr. 
100/2017, potrivit căruia, punctele se divid 

Se acceptă  
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în subpuncte şi în alineate. Subpunctele se 
numerotează cu cifre arabe şi o paranteză 
şi pot avea diviziuni numerotate cu litere 
latine şi o paranteză, fără utilizarea 
semnelor grafice (cratimelor). 

IX. Avizul Ministerului 
Apărării nr. 11/200 din 
13.02.2020 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor   

X. Avizul Grupului de Lucru 
privind Reglementarea 
Activității de 
Întreprinzător 

Se susține. 
 
Proces Verbal în curs de elaborarea. 

  

XI. Avizul Centrului Național 
Anticorupție nr. 06/2-2284 
din 14.04.20020 

La Capitolul III Secţiunea II Punctul 43 din 
proiectul Regulamentului. 
Cererea va fi însoțită de copii de pe 
certificatul de operator aerian deținut de 
operatorul respectiv, precum şi de pe 
contractele de asigurare încheiate pentru 
aeronavele care urmează să fie utilizate. 
Obiecții: 
Potrivit normei propuse, pentru obținerea 
autorizației pentru executarea zborurilor 
internaționale aferente 
operațiunilor de transport aerian comercial 
efectuate prin curse regulate, cu aterizare 
pe sau decolare de pe teritoriul Republicii 
Moldova, operatorul aerian urmează să 
prezinte o cerere însoţită de "copii" de pe 
certificatul de operator aerian şi de pe 
contractele de asigurare încheiate pentru 
aeronavele care urmează să fie utilizate, 
"copii" de pe certificatul de operator aerian 
care de fapt nu constituie un document 

Se acceptă 
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valabil în baza căreia autoritatea 
administrativă de implementare şi realizare 
a politicilor în domeniul aviaţiei civile ar 
putea elibera autorizaţia de zbor. Însă, 
cadrul normativ pertinent prevede că 
documentul valabil care certifică 
conformitatea operatorului aerian îl 
constituie "certificatul de operator aerian" 
care atestă autorizarea acestuia de a efectua 
operațiuni de transport aerian comercial 
(art. 5 Cod aerian). La fel, având în vedere 
dispoziţiile legale (art.14, art.15 Cod 
aerian) care stabilesc posibilitatea 
intervenţiei autorităţii administrative de 
implementare şi realizare a politicilor în 
domeniul aviaţiei civile de a suspenda sau 
revoca certificatul de operator aerian în 
cazurile prevăzute de lege, prezentarea 
copiilor de pe certificatul de operator 
aerian, fără a pune la dispoziţa autorităţii 
originalul acestui document sau de a 
confirma pe propria răspundere 
autenticitatea acestuia, nu asigură calitatea 
veridică a acestui document, în rezultat 
fiind create precondiţii pentru a prezenta 
copii trucate a unor înscrisuri inexistente 
care vizual conţin date ale unui document, 
in realitate aceste dcumente putând fi false, 
incorecte, incomplete sau documente care 
deja nu mai sunt valabile, urmare a 
suspendării/revocării acestora, fapt ce duce 
la apariţia manifestărilor de corupţie. De 
asemenea, este relevant art.9 alin.(5) din 
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Codul aerian, care prevede că: "Persoanele 
fizice şi juridice care desfăşoară activităţi 
în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul sau 
în afara teritoriului Republicii Moldova în 
baza certificatelor emise de autoritatea 
administrativă de implementare şi realizare 
a politicilor în domeniul aviaţiei civile sunt 
obligate să prezinte acesteia informaţiile şi 
documentele care confirmă respectarea 
continuă a condiţiilor de certificare în 
exercitarea activităţii şi să asigure accesul 
persoanelor împuternicite de autoritatea 
administrativă de implementare şi realizare 
a politicilor în domeniul aviaţiei civile la 
informaţiile, documentele, produsele, 
piesele şi la echipamentele care fac parte 
din condiţiile de certificare, în locurile şi 
zonele aflate sub controlul sau jurisdicţia 
lor". Mai mult decât atât, prezentarea 
certificatului de operator aerian în original 
(sau copia autentificată a acestuia) atestă 
autenticitatea documentului eliberat de 
către entitatea publică responsabilă, fapt ce 
determină o responsabilitate şi siguranţă 
sporită în veridicitatea documentelor 
prezentate pentru eliberarea autorizaţiei de 
zbor respective. Pericolul coruptibil al 
reglementării defectuoase rezidă în crearea 
unor condiţii prielnice de a comite abuzuri 
de servicu şi/sau depăşirea atribuţiilor de 
serviciu de agenţii publici responsabili de 
verificarea documentelor prezentate pentru 
eliberarea autorizaţie ide zbor, prin faptul 
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că, sub inluenţa factorilor de corupţie, vor 
putea decide în mod abuziv eliberarea 
autorizaţiei respective de zbor, ceea ce va 
compromite interesul public, întrucât 
eventuala situaţia în care operatorul aerian 
prezintă copia de pe certificatul aerian, însă 
acesta la moment este suspendat sau 
revocat, şi în baza acestuia se va elibera 
autorizaţia, există riscul de a pune în 
pericol siguranţa zborurilor şi securitatea 
aeronautică. Prin urmare, instituirea unei 
garanţii privind asigurarea autenticităţii 
documentelor prezentate pentru obţinerea 
autorizaţiei de zbor va preveni comiterea 
actelor de corupţie din partea agenţilor 
publici responsabili, iar reglementarea 
posibilităţii de a prezenta copii autorizate a 
certificatelor de operator aerian ar asigura 
asumarea răspunderii de persoana care 
autentifică copia documentului, fapt care ar 
permite atragerea la răspundere a acesteia 
în caz de autentificare a unei copii trucate a 
unui document. Un asemenea mecanism de 
control permanent şi responsabil a 
corespunderii originalelor copiilor 
documentelor prezentate ar garanta ca 
autenticitatea/legalitate documentulu 
ioficial să nu fie periclitată de factori 
imprevizibili şi necunoscuţi, în rezultat 
fiind fortificat gradul de predictibilitate şi 
de siguranţă a relaţiilor regulate de 
normele juridice promovate de proiectul 
respectiv, dar şi de cadrul normativ 
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relevant. Aceste aspecte vor garanta 
utilizarea autorizată a spaţiului aerian al 
Republicii Moldova. 
Recomandări: 
Se recomandă completarea normei după 
cuvântul "copii" cu cuvântul "autorizate". 

  La Capitolul III Secţiunea II Punctul 51 
din proiectul Regulamentului 
Autorizația pentru modificarea graficului 
de operare a curselor regulate va fi 
considerată ca fiind acordată dacă nu se 
primește nici un răspuns din partea AAC 
cu 24 de ore înainte de ora prevăzută 
pentru începerea zborului. Orice 
modificare autorizată va fi comunicată 
AAC, care va comunica aeroporturilor 
implicate şi Furnizorului de Servicii de 
Navigație Aeriană – Î.S. ”MOLDATSA” 
Obiecții: 
Norma propusă este îndreptată în spre a 
reglementa situaţia în care AAC 
autorizează în mod tacit modificarea 
graficului de operare a curselor regulate, în 
condiţiile în care nu acordă răspuns cu 24 
de ore înainte de ora prevăzută pentru 
începerea zborului. Însă, formularea 
propusă în proiect prezintă carenţe de 
reglementare prin utilizarea cuvintelor "nu 
se primește nici un răspuns din partea 
AAC", care, prin interpretare literară, 
atribuie un sens generalizat şi impersonal 
acţiunii pasive din partea operatorului 
aeronavei de a primi corespondenţa, fiind 

Se acceptă 
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omisă accentuarea activităţii AAC cu 
privire la transmiterea răspunsului 
respectiv în termen. Astfel, se poate crea 
situaţia în care, deşi răspunsul a fost 
transmis de AAC în termen mai mare de 
24 ore înainte de începerea zborului, însă 
operatorul aeronavei din varii motive nu a 
primit răspunsul, atunci securitatea 
efectuării zborulor poate fi periclitată, prin 
perturbarea graficului aprobat de AAC, sau 
chiar accident aviatic. În sensul dat, 
reieşind din formularea propusă, toate 
consecinţele nefavorabile ale 
nerecepţionării corespondenţii de 
operatorul aeronavelor nu îi vor fi posibil a 
fi imputate, fiind creată o situaţie de 
incertitudine jurdică vizavi de consecinţele 
nefaste care pot surveni în rezultatul 
neautorizării graficului de operare a 
curselor regulate. La fel, carenţa 
identificată poate fi utilizată în mod abuziv 
de agenţii public responsabili din cadrul 
AAC, care sub influenţa factorilor de 
corupţie se vor putea prevala de 
reglementarea defectuoasă pentru a 
permite în mod tacit schimbarea graficelor 
de zbor în detrimentul altor operatori de 
zboruri. În rezultat, se vor favoriza unii 
operatori de aeronave în raport cu alţi 
operatori, ceea ce constituie un risc de 
corupţie. Pericolul coruptibil al normei 
propuse constă în crearea unui cadru 
normativ favorabil pentru a comite acte 
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de corupţie la eliberarea autorizaţiei pentru 
modificarea graficului de operare a 
curselor regulate, fapt care va periclita 
interesul public (siguranţa zborurilor şi 
securitatea aeronautică). 
Recomandări: 
Reglementarea normei în următoarea 
redacţie: "Autorizația pentru modificarea 
graficului de operare a curselor regulate va 
fi considerată ca fiind acordată dacă AAC 
nu expediază nici un răspuns (cu aviz de 
recepţie) cu 24 de ore înainte de ora 
prevăzută pentru începerea zborului. Orice 
modificare autorizată va fi comunicată 
AAC, care va comunica aeroporturilor 
implicate şi Furnizorului de Servicii de 
Navigație Aeriană –Î.S. ”MOLDATSA”. 

 

 

Secretar de stat                        Iulian POSTICĂ 



 

 
Formularul tipizat al documentului de analiză a impactului 

  
Titlul analizei impactului 
(poate conţine titlul propunerii de act 
normativ): 

Hotărârii Guvernului Cu privire la 
aprobarea Regulamentului 
privind autorizarea zborurilor și 
utilizarea spațiului aerian național de 
către aeronavele civile și de stat 
 

Data:  05.03.2020 
Autoritatea administraţiei publice 
(autor): 

 Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Subdiviziunea:  Serviciul transport aerian 
Persoana responsabilă şi datele de 
contact: 

 Ana MIRON – Șef Serviciu transport 
aerian 

 
Compartimentele analizei impactului 
1. Definirea problemei 
a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie 
soluţionate 

 

Necesitatea elaborării proiectului în cauză reiese din prevederile Codului aerian 
al Republicii Moldova 301/2017, unde art. 4 alin. (6) stabilește expres faptul că 
Guvernul Republicii Moldova aprobă cerințele şi procedura de autorizare a 
zborurilor în spațiul aerian național. De asemenea, art. 26 alin. (2) din Codul 
aerian prevede faptul că Guvernul stabilește condițiile privind decolarea şi 
aterizarea aeronavelor civile atât pe aerodromuri/heliporturi certificate şi/sau 
înregistrate, precum şi pe alte terenuri sau suprafețe de apă. 
Pe lângă obligativitatea elaborării proiectului în cauză, care reiese din 
prevederile legislative invocate, necesitatea unui asemenea document există de o 
perioadă foarte îndelungată de timp. În acest sens, menționăm faptul că în 
materia procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național sunt în 
vigoare Reglementările aeronautice civile RAC-AZ – Autorizarea zborurilor, 
aprobate de Administrația de Stat a Aviației Civile prin Ordinul nr. 33/GEN din 
18.06.2002. Menționăm faptul că există un șir de aspecte problematice vis-a-vis 
de reglementările aeronautice respective, printre care și faptul că acestea nu au 
fost niciodată publicate în Monitorul Oficial, în acest fel fiind grav afectat 
caracterul juridic al actului normativ. De asemenea, reglementările în cauză 
stabilesc procedura de autorizare a zborurilor internaționale, nefiind nimic 
stipulat despre procesul de autorizare a zborurilor interne, care la rândul lor sunt 
reglementate de un șir de Directive Operaționale ale AAC, care de asemenea nu 
sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sunt greu de urmărit 
și care respectiv trezesc deseori nemulțumiri în societate, astfel încât așteptările 
utilizatorilor spațiului aerian constau în existența unor norme privind utilizarea 
spațiului aerian - clare, transparente, previzibile, nediscriminatorii, adecvate și 
proporționale tipului de operațiuni aeriene desfășurate. 
Cercul de destinatari activitatea cărora urmează a fi afectată de prevederile 
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prezentului proiect este relativ larg. Totuși, în pofida faptului că proiectul nu 
instituie norme ce aduc atingere activității de întreprinzător a acestora (în cazul 
operatorilor aerieni ce desfășoară operațiuni aeriene comerciale), considerăm că 
acest document nu este de un interes public major. Documentul are drept scop 
instituirea mecanismului de utilizare a spațiului aerian, stabilind inclusiv 
procedura de comunicare a intenției de a efectua zborul, depunerea planului de 
zbor, recepționarea confirmării acceptului de a efectua zborul, etc.. Proiectul are 
drept scop exclusiv asigurarea unui nivel înalt al siguranței zborurilor, prin 
garantarea siguranței tuturor utilizatorilor prin prisma respectării regulilor de 
zbor. Astfel, menționăm și despre faptul că proiectul nu presupune eliberarea 
anumitor acte permisive, astfel fiind pusă în dificultate activitatea operatorilor 
aerieni, ci dimpotrivă are drept scop clarificarea modului de efectuare a 
zborurilor, prin stabilirea exhaustivă a procedurilor ce necesită a fi respectate de 
utilizatorii spațiului aerian. 
La momentul actual, cadrul normativ național care reglementează modul de 
ajungere în aer a oricărui obiect material este alcătuit din un Regulament aprobat 
încă în 1997, care nu este pubicat în Monitorul Oficial, nici măcar pe pagina 
oficială a Autorității Aeronautice Civile sau a Ministerului Economiei și 
Infrastructurii, repectiv existînd foarte multe ambiguități referitor la caracterul 
obligatoriu al acestora, utilizatorii de aeronave fiind nemulțumiți de faptul că nu 
există un document care ar reglementa clar și transparent ce proceduri necesită a 
fi îndeplinite pentru a putea utiliza spațiul aerian. 
Menționîm că Proiectul propus spre aprobare are drept scop stabilirea 
procesurilor de obținere a permisiunii organelor de dirijare a traficuui aerian 
pentru utiizarea spațiului aerian, întru asigurarea unui nivel corepunzător de 
siguranță a zborurilor. Spre exemplu, pentru a putea asigura zborul în siguranță a 
unui pilot-amator care efectuează un zbor cu parpanta, este necesară 
interacțiunea între organele responsabile de asigurare siguranței spațiului aerian 
– Autoritatea Aeroanutică Civilă, Ministerul Apărării și Furnizorul de Servicii de 
Navugație Aeriană – Î.S. ”MoldATSA”. Respectiv, acest Regulament creează 
cadrul normativ necesar pentru interacțiunea între aceste entități, astfel încît la 
momentul actual această colaborare există fără a fi oficializată de prevederile 
unui act normativ. Menționăm că necesitatea stringentă de elaborare a unui 
aseenea document este dictată de intrarea în vigoare a Codului aerian 301/2017, 
care expres prevede faptul că condițiile de decolare și aterizare a aeroanvelor 
sunt stabilite de Guvern. De asemenea, aprobarea cît mai curînd posibilă este 
arugumentată și de experiența anterioară atît a orgaenlor de supravgegere sus-
menționate, cît și de inisitența utilizatorilor spațiului aerian care în nenumărate 
rînduri atenționează despre caractreru depășit al actelor normative în vigoare la 
moment. 
b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la 
apariția problemei, cu justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi 
viitoare, în baza dovezilor şi datelor colectate și examinate. 
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 Regulamentul privind procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian 
național se referă la un cerc relativ restrâns de destinatari, iar implementarea 
proiectului vizat urmărește crearea premiselor necesare pentru susținerea aviației 
civile și creșterea gradului de atractivitate pentru acest domeniu.  
Nivelul de interes public nu este unul major deoarece Proiectul vizează 
următoarele categorii de destinatari, după cum urmează: 
 
1) Operatorii aerieni comerciali din Republica Moldova (persoane juridice) 
 
Nr. Denumirea întreprinderii 
1. AIR MOLDOVA 
2. TERRA AVIA 
3. VALAN ICC 
4. AEROTRANSCARGO 
5. AIM AIR 
6. PECOTOX-AIR 
7. FLY ONE 
8. FLY PRO 
 
2) Operatori aerieni necomerciali din Republica Moldova (persoane juridice) 
Nr. Denumirea operatorilor  
1. A.O. „AOPA-MOLDOVA” 
2. A.O. „Aeroclubul din Chișinău” 
3. Federația de Parașutism a Republicii Moldova 
4. Federația de Parapantism a Republicii Moldova 
5. Aeroclubul din Călărași „Air Sport” 
6. Aeroclubul „Echipaj” 
7. Aeroclubul „ParaAeroStil” 
8. Aeroclubul „Aerobatic” 
9. Aeroclubul „VarioPlus” 
10. Aeroclubul „AeroLux” 
11. Aeroclubul „AeroBis” 
12. Compania aeriană „Diplomat Air” 
13. Compania aeriană „AIM” 
 
3) Operatori aerieni persoane fizice din țară cât și din străinătate 
 
 La moment sunt 85 aeronave înmatriculate în Registrul Aerian al Republicii 
Moldova, totodată fiind eliberate 244 de licențe de pilot de toate tipurile.   
c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariţia problemei  
În prezent sunt în vigoare Reglementările aeronautice civile RAC-AZ – 
Autorizarea zborurilor, aprobate de Administrația de Stat a Aviației Civile prin 
Ordinul nr. 33/GEN din 18.06.2002. Este de menționat că există un șir de aspecte 
problematice vis-a-vis de reglementările aeronautice respective, printre care și 
faptul că acestea nu au fost niciodată publicate în Monitorul Oficial, în acest fel 



4 
 

 

fiind grav afectat caracterul accesibil al actului normativ. Totodată, aprobarea 
acestui proiect reiese și din prevederile Codului Aerian care stabilește expres că 
Guvernul Republicii Moldova aprobă cerințele şi procedura de autorizare a 
zborurilor în spațiul aerian național. De asemenea, art. 26 alin. (2) din Codul 
aerian prevede faptul că Guvernul stabilește condițiile privind decolarea şi 
aterizarea aeronavelor civile atât pe aerodromuri/heliporturi certificate şi/sau 
înregistrate, precum şi pe alte terenuri sau suprafețe de apă. 
La momentul actual, nu există claritate cînd un utilizator al spațiului aerian poate 
decola si efectua un zbor. Spre exemplu, conorm practicilor existente la nivel 
internațional, pentru a putea efectua un zbor în interes propriu, un utilizsator al 
spațiului aerian, indiferent de cetățenia acestuia, are obligația de a transmite un 
plan de zbor la Frnzorul de Servicii de Navigație Aeriană cu cel puțin o oră 
înainte de efectuarea zborului, după care fără careva restricii suplimentare poate 
fectua acest zbor. Evident, este necesară deținerea documentelor aferente 
pilotului (licență de pilot pentru tipul de aeroanvă respectiv), afrete aeroanvei 
(certificat de înmatricuare, ceritificat de navigabilitate) și poliță de asigurare de 
răspundere civilă față de terți. În prinicpiu, este similar domeniului rutier, unde o 
persoană care coduce un automobil în scop personal are nevoi de documente 
valabile aferente automobilului și șoferului, nu și de alte autorizații suplimentare. 
Suplimentar acestor prevederi, proiectul presupune exlcuderea necesității 
eliberării Autorizației pentru zboruri regulate opertorilor aerieni, pe motiv că la 
momentul actual, asemenea caegorii de acte permisive sunt depășite de timp – 
astfel încît odată cu liberalizarea pieței serviciilor de transport aerian cu 
majoritatea statelor spre și dinsăre care se operează din Republica Moldova, 
asemenea categorii de documente și-au pierdut actualitatea, asemean categorii de 
autorizații dublînd procesul de certificare, în cadrul căruia se veriifcă aceleași 
aspecte. În acest sens, menționăm că proiectul este absolut benefic operatorilor 
aerieni, fiind excluse unele eforturi suplimentare pentru obținerea unor 
docuemnte care nu mai sunt actuale. 
d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție   
În cazul în care proiectul în cauză nu va fi aprobat, spațiul aerian va continua să 
nu fie atractiv pentru utilizatori. Menționăm că un ultimii 10 ani mai mult de 
jumătate de utilizatori de aeroanve private au decis migrarea sprea alte registre 
aerieni (de exemlu, au decis înmatricularea Aeronavelor în România), pe motiv 
că în Republica Moldova este extrem de complicat de a efectua zboruri, motivele 
fiind unele ficitve și neîntemeiate, fiind abuziv invocat faptul că se are drept scop 
asigurarea unui nivel înalt al siguranei zborurilor, în realitate fiind vorba de unele 
bariere birocratice învechhite, caracteristice timpurilor Uniunii Societice, cînd 
utilizarea spațiului aerian trebuia autorizată și de organele securității statului. În 
cazul în care proiectul în cauza nu va fi aprobat, industria aeroantuică ușoară din 
Republica Moldova riscă să dispară cu desăvîrșire. Menționăm că AAC și MEI 
s-au activiate în privința elaborării unui asemena document inclusiv urmare a 
mai multor petiții din partea industriei aviatice, existînd petiții colective din 
partea ONG-urilor de profil chiar în adresa Primlui Ministru al RM, prin care se 
ateniona despre garvitatea lucrurilor existente la momentul actual. 
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e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați 
carenţele prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de 
politici şi reglementările existente care condiţionează intervenţia statului. 

 

În prezent sunt în vigoare Reglementările aeronautice civile RAC-AZ – 
Autorizarea zborurilor, aprobate de Administrația de Stat a Aviației Civile prin 
Ordinul nr. 33/GEN din 18.06.2002. Un act departamental semnat de directorul 
Autorității Aeronautice Civile în anul 2002, nefiin publicat în Monitorul Oficial.  
2. Stabilirea obiectivelor 
a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și 
cauzele acesteia, formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

Proiectul presupune instituirea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul 
aerian national de către aeronavele civile și de stat, iar implementarea acestuia 
urmărește: 
1. Stabilirea și menținerea unui nivel ridicat de siguranță a aviației civile a 
Republicii Moldova 
Proiectul respectiv vine în strictă conexiune cu Legea 143/2012 privind controlul 
spațiului aerian, permisiunile invocate ca obligatorii fiind preluate anume din 
prevederile legii în cauză. Din punct de vedere al cerințelor de securizare a 
spațiului aerian național, menționăm că procedură de autorizare a zborurilor 
conține suficiente elemente de securizare a spațiului aerian național, cum ar fi 
depunerea obligatorie a unui plan de zbor pentru orice zbor în spațiul aerian 
național (sau informarea corespunzătoare a Ministerului Apărării) şi transmiterea 
acestor planuri de zbor la Ministerul Apărării și Î.S. ”MOLDATSA” care vor 
avea astfel o imagine completă a tuturor aeronavelor care intră şi ies din spațiul 
aerian național, iar prima aterizare şi ultima decolare se vor face, în cazul 
zborurilor internaționale, pe aeroporturi cu facilități de vamă şi poliție de 
frontieră, astfel încât se va putea crea, în caz de necesitate, o bază de date cu 
aeronavele intrate, echipajele acestora, etc. 
2. Aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între operatorii aerieni naționali 
sau internaționali în ceea ce privește procedura de autorizare a zborurilor în 
spațiul aerian național; 
Astfel, conform procedurii stabilite, orice zbor în spațiul aerian național se 
consideră autorizat dacă pentru acesta a fost depus un plan de zbor la o unitate de 
trafic aerian autorizată, adică la Î.S.”MOLDATSA”. Depunerea planului de zbor 
se face în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, conforme cu 
prevederile Anexei nr.2 la Convenția privind aviația civilă internațională, 
încheiată la Chicago, la 7 decembrie 1944 
3. Ajustarea cadrului legal cu privire la autorizarea zborurilor  la procedurile 
similare aplicate în alte state europene; 
Implementarea prezentei hotărâri vine în ajutorul utilizatorilor spațiului aerian 
național, care de obicei nu se limitează doar la zborurile interne într-un anumit 
stat, iar implementarea unor proceduri similare cu cele aplicate în străinătate, în 
speță statele din UE, ar crește gradul de atractivitate și ar elimina anumite bariere 
birocratice pentru utilizarea spațiului aerian național de către utilizatori străini. 
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3. Identificarea opţiunilor 
a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de 
intervenție 

 

A.  “A nu face nimic”  
Avantaje – nu au fost identificate 
Dezavantaje  
• Procedura de autorizare a zborurilor va fi în continuare una anevoioasă, cu 
o durată de procesare a solicitărilor ce depășește media de autorizare a zborurilor 
la nivelul statelor UE; 
• Creșterea nemulțumirilor utilizatorilor naționali și străini față de 
procedurile birocratizate de autorizare a zborurilor; 
• Nealinierea la practica comună internațională (nereglementată la nivel 
supranațional) poate duce la încălcarea involuntară a reglementărilor naționale de 
către unii piloți străini; 
• Posibilitatea de zbor fără autorizare/ încălcarea voluntară a prevederilor 
normative naționale cu privire la autorizarea zborurilor; 
• Izolarea pe plan internațional a Republicii Moldova, drept urmare a unor 
practici învechite, birocratice, nejustificate și diferite de practicile existente pe 
plan internațional. 
 
b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicînd cum 
acestea țintesc cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru 
de soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să fie aprobate 

 

Proiectul presupune instituirea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul 
aerian național de către aeronavele civile și de stat. 
La elaborarea proiectului de act normativ s-au avut în vedere: 
- aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între operatorii aerieni naționali sau 
internaționali în ceea ce privește procedura de autorizare a zborurilor în spațiul 
aerian național; 
- procedurile similare aplicate în alte state europene; 
- simplificarea regulilor de acces în spațiul aerian național astfel încât acestea să 
fie accesibile tuturor utilizatorilor şi ușor de respectat, cu consecințe pozitive 
asupra siguranței zborului; 
- aspecte ce țin de securizarea spațiului aerian național. 
Astfel, conform procedurii stabilite, orice zbor în spațiul aerian național se 
consideră autorizat dacă pentru acesta a fost depus un plan de zbor la o unitate de 
trafic aerian autorizată, adică la Î.S.”MoldATSA”. Depunerea planului de zbor se 
face în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, conforme cu 
prevederile Anexei nr.2 la Convenția privind aviația civilă internațională, 
încheiată la Chicago, la 7 decembrie 1944.  
Pentru zborurile interne executate în întregime în spațiul aerian de clasă G 
(cunoscut şi sub numele de spațiu aerian necontrolat) operatorul aeronavei poate 
opta pentru informarea Ministerului Apărării înainte de începerea activității de 
zbor. Menționăm că depunerea de către operatorul aeronavei a unui plan de zbor, 
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chiar şi când zborul se efectuează în spațiul aerian necontrolat, îi va facilita 
acestuia accesul la serviciile de căutare şi salvare în cazul unui accident de 
aviație. Pentru anumite zboruri este necesară și obținerea unei permisiuni 
prealabile a Autorității Aeronautice Civile, sau după caz a Ministerului Apărării 
(Aviz SIS, MA), aceste situații fiind expres prevăzute în prezentul proiect, iar 
aceste situații fiind strict legate de aspecte precum siguranța zborurilor, 
securitatea aeronautică, securitatea statului, etc.. De asemenea, proiectul 
respectiv vine în strictă conexiune cu Legea 143/2012 privind controlul spațiului 
aerian, permisiunile invocate ca obligatorii fiind preluate anume din prevederile 
legii în cauză. Din punct de vedere al cerințelor de securizare a spațiului aerian 
național, menționăm că procedură de autorizare a zborurilor conține suficiente 
elemente de securizare a spațiului aerian național, cum ar fi depunerea 
obligatorie a unui plan de zbor pentru orice zbor în spațiul aerian național (sau 
informarea corespunzătoare a Ministerului Apărării) şi transmiterea acestor 
planuri de zbor la Ministerul Apărării și Î.S. ”MoldATSA” care vor avea astfel o 
imagine completă a tuturor aeronavelor care intră şi ies din spațiul aerian 
național, iar prima aterizare şi ultima decolare se vor face, în cazul zborurilor 
internaționale, pe aeroporturi cu facilități de vamă şi poliție de frontieră, astfel 
încât se va putea crea, în caz de necesitate, o bază de date cu aeronavele intrate, 
echipajele acestora, etc. 
Proiectul de asemenea specifică și modalitatea de autorizare a zborurilor 
comerciale regulate și neregulate și respectiv eliberarea autorizațiilor pentru 
zboruri regulate și neregulate pentru operatorii aerieni naționali sau 
internaționali. Menționăm că aceste acte permisive sunt deja specificate în 
Nomenclatorul actelor permisive instituit prin Legea 160/2011 privind 
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, astfel nefiind impuse 
careva obstacole activității de business a operatorilor aerieni. Mai mult decât 
atât, conform prevederilor stabilite în proiect este simplificată la maxim 
procedura de autorizare a operațiunilor aerieni pentru operatorii comerciali, fiind 
prevăzut faptul că pentru desfășurarea acestora trebuie respectate formalitățile 
stabilite în acordurile internaționale bilaterale sau multilaterale, fiind imposibilă 
instituirea altor bariere. Astfel, spre exemplu, în condițiile în care între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre este încheiat Acordul 
privind spațiul aerian comun (Bruxelles, 2012), pentru operatorii aerieni care 
provin din UE este suficientă prezentarea graficului de zbor și lista aeronavelor 
operate. Menționăm că la acest capitol, proiectul de asemenea corespunde 
practicii internaționale, fiind inspirat din statele europene, preponderent 
România. 
c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea 
nu au fost luate în considerare 

 

Nu au fost identificate 
4. Analiza impacturilor opţiunilor 
a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora 
în viitor, care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 
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Reieșind din cele specificate  se consideră rezonabilă alegerea opțiunii B, adică 
se impune aprobarea și implementarea Hotărârii Guvernului cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului 
aerian națioal de către aeronavele civile și de stat. 
b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul 
din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de 
costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv 
și negativ de acestea 

 

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd 
tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub 
formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi 
afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care 
pot duce la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor 
și costurilor estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare 
cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de 
conformare pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care 
poate distorsiona concurența și ce impact are opțiunea asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de 
diminuare a acestor impacturi  

 

 
Concluzie 
e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, 
beneficiilor și costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ 
asupra celor afectați  

 

 A aproba Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind autorizarea zborurilor și utilizarea spațiului aerian națioal de către 
aeronavele civile și de stat”.  
 
Avantaje 
• Simplificarea procedurii de autorizare a zborurilor interne și internaționale 
astfel încât acestea să fie accesibile tuturor utilizatorilor şi ușor de respectat, cu 
consecințe pozitive asupra siguranței zborului; 
• aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între operatorii aerieni naționali 
sau internaționali în ceea ce privește procedura de autorizare a zborurilor în 
spațiul aerian național; 
• Alinierea la procedurile de autorizare a zborurilor cu statele europene, ce 
vor avea un efect pozitiv asupra utilizatorilor străini și care va duce la creșterea 
atractivității țării, inclusiv din punct de vedere turistic; 
• Scăderea numărului de ilegalități cu privire la efectuarea zborurilor. 
Procedura simplificată de autorizare a zborurilor va motiva ca toți utilizatorii să 
respecte procedurile legale; 
• Sporirea atractivității Republicii Moldova pentru utilizatorii străini de 
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aeronave utilizate în scop personal; 
• Valorificarea potențialului turistic al Republicii Moldova și în acest fel 
creșterea economiei naționale. 
Dezavantaje: 
Nu au fost identificate 
5. Implementarea şi monitorizarea 
a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate,ce 
cadru juridic necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat,ce schimbări 
instituționale sînt necesare .  

 

1. Până la intrarea în vigoare a actului normativ, urmează a fi elaborate și 
aprobate procedurile de colaborare între Autoritatea Aeronautică Civilă, 
Ministerul Apărării și Î.S. ”MoldATSA” în calitatea sa de Furnizor certificat de 
Servicii de Navigației Aeriană. 
2. Menționăm că în condițiile în care, între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană și statele sale membre, este încheiat Acordul privind spațiul aerian 
comun (Bruxelles, 2012), pentru operatorii aerieni care provin din UE este 
suficientă prezentarea graficului de zbor și lista aeronavelor operate. Iar în restul 
cazurilor, modul de autorizare se va face conform Acordurilor bilaterale privind 
serviciile aeriene  încheiate între state. Prin urmare, remarcăm că proiectul nu 
presupune eliberare anumitor acte permisive. În concluzie, considerăm oportună 
amendarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității 
de întreprinzător, prin excluderea din Nomenclatorul actelor permisive a 
următoarelor acte: 
- Autorizaţie pentru zboruri neregulate; 
- Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din 
străinătate); 
- Autorizaţie pentru zbor special. 
 
b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua 
monitorizarea 

 

Nu au fost identificați careva indicatori 
c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este 
necesară evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi 
monitorizată şi evaluată opţiunea 

 

Nu vor fi simțite impacturi. 
6. Consultarea 
a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă  
În cadrul procesului de consultate și avizare se propune implicarea autorităților 
publice și instituțiilor interesate (Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, Ministerul Justiției,  Ministerul Agriculturii,  
Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul de Informații Secrete, Centrul 
Național Anticorupție, Î.S. ”MoldATSA”, operatorii aerieni naționali, precum și 
asociațiile de profil). 
b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a  
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părţilor 
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul poate fi accesat pe pagina web 
oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii (compartimentul 
„Transparența”, directoriul Transparență decizională/Anunțuri privind 
consultările publice”), și pe portalul guvernamental particip.gov.md. Totodată, 
operatorilor aerieni și asociațiilor a fost remis proiectul inclusiv la adresele 
electronice. 
c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de 
analiză a impactului şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin 
unui exponent din fiecare grup de interese identificat).  

 

Conform Tabelului de sinteză. 
Anexă 
Tabel pentru identificarea impacturilor 
Categorii de impact Punctaj atribuit 
 Opțiunea  

propusă 
Opțiunea 
alterativă 
1 

Opțiunea 
alterativă 
2 

Economic 
costurile desfășurării afacerilor 0 0 0 
povara administrativă 0 0 0 
fluxurile comerciale și investiționale 0 0 0 
competitivitatea afacerilor 0 0 2 
activitatea diferitor categorii de 
întreprinderi mici și mijlocii 

0 0 0 

concurența pe piață 0 0 2 
activitatea de inovare și cercetare 0 0 0 
veniturile și cheltuielile publice 0 0 0 
cadrul instituțional al autorităților publice 0 0 0 
alegerea, calitatea și prețurile pentru 
consumatori 

0 0 0 

bunăstarea gospodăriilor casnice și a 
cetățenilor 

0 0 0 

situația social-economică în anumite 
regiuni 

0 0 0 

situația macroeconomică 0 0 0 
alte aspecte economice 0 0 0 
Social 
gradul de ocupare a forței de muncă 0 0 0 
nivelul de salarizare 0 0 0 
condițiile și organizarea muncii 0 0 0 
sănătatea și securitatea muncii 0 0 0 
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formarea profesională 0 0 0 
inegalitatea și distribuția veniturilor 0 0 0 
nivelul veniturilor populației 0 0 0 
nivelul sărăciei 0 0 0 
accesul la bunuri și servicii de bază, în 
special pentru persoanele social-
vulnerabile 

0 0 0 

diversitatea culturală și lingvistică 0 0 0 
partidele politice și organizațiile civice 0 0 0 
sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 
morbiditatea 

0 0 0 

modul sănătos de viață al populației 0 0 0 
nivelul criminalității și securității publice 0 0 0 
accesul și calitatea serviciilor de protecție 
socială 

0 0 0 

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0 0 0 
accesul și calitatea serviciilor medicale 0 0 0 
accesul și calitatea serviciilor publice 
administrative 

0 0 0 

nivelul și calitatea educației populației 0 0 0 
conservarea patrimoniului cultural 0 0 0 
accesul populației la resurse culturale și 
participarea în manifestații culturale 

0 0 0 

accesul și participarea populației în 
activități sportive 

0 0 0 

discriminarea 0 0 0 
alte aspecte sociale 0 0 0 
De mediu 
clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de 
seră și celor care afectează stratul de ozon 

0 0 0 

calitatea aerului 0 0 0 
calitatea și cantitatea apei și resurselor 
acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt 
gen 

0 0 0 

biodiversitatea 0 0 0 
flora 0 0 0 
fauna 0 0 0 
peisajele naturale 0 0 0 
starea și resursele solului 0 0 0 
producerea și reciclarea deșeurilor 0 0 0 
utilizarea eficientă a resurselor 
regenerabile și neregenerabile 

0 0 0 
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consumul și producția durabilă 0 0 0 
intensitatea energetică 0 0 0 
eficiența și performanța energetică 0 0 0 
bunăstarea animalelor 0 0 0 
riscuri majore pentru mediu (incendii, 
explozii, accidente etc.) 

0 0 0 

utilizarea terenurilor 0 0 0 
alte aspecte de mediu 0 0 0 
Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de 
impact, pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă 
impacturi negative (costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive 
(beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa 
impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – 
minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în 
comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile 
identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului 
acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. 
b1) și, după caz,  b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 
Anexe 
Proiectul actului normativ 
Nota informativă 
Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect și/sau analiza de impact 
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