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P R E A M B U L 
 
 
 (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată 
prin Legea aviaţiei civile nr. 1237 din 09.07.1997, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
1057 din 19.10.1998 “Cu privire la măsurile ce ţin de asigurarea activităţii Administraţiei de Stat a 
Aviaţiei Civile”, prin actele normative interne din domeniu, precum şi în conformitate cu prevederile 
Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor 
convenţii şi acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
 
 
 (2) Reglementările aeronautice civile ale Republicii Moldova sunt elaborate, emise sau 
adoptate în conformitate cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, astfel încât să se asigure un caracter unitar, coerent şi modern procesului de 
elaborare şi dezvoltare a sistemului naţional de reglementări în domeniul aviaţiei civile a Republicii 
Moldova. 
 
 
 (3) În conformitate cu prevederile Legii aviaţiei civile nr. 1237 din 09.07.1997, Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 1057 din 19.10.1998 şi în scopul reglementării activităţilor în 
domeniului aviaţiei civile, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, în calitatea sa de organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, asigură elaborarea şi/sau emiterea reglementărilor 
aeronautice, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile, 
precum şi pentru persoanele care îşi propun ori desfăşoară activităţi în domeniul aviaţiei civile. 
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 REGULI  DE  AMENDARE 
 
 
 
 Prezenta reglementare este amendabilă în următoarele condiţii: 
 

(1) Modificarea prevederilor prezentei reglementări se poate face numai prin 
amendament; 

 
(2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul Directorului general al Administraţiei de Stat a 

Aviaţiei Civile; 
 

(3) După aprobarea amendamentului, fiecare deţinător al reglementării în cauză va 
introduce noile pagini emise şi va distruge paginile înlocuite. 
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CAPITOLUL  1 

 
DISPOZIŢII  GENERALE 

 
RAC 11.001 Definiţii şi abrevieri 

 
RAC 11.001 (a) Definiţii 

 
Atunci când sunt folosiţi în prezenta Reglementare, termenii de mai jos au următoarele 

înţelesuri: 
 

(1) Agenţi aeronautici civili – orice persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi în 
domeniul aviaţiei civile. 

 
(2) Amendament – act scris prin care se efectuează o modificare a unei reglementări 

aeronautice civile. 
 

(3) Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile – organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale în domeniul aviaţiei civile abilitat să elaboreze şi să emită acte normative şi să ia 
măsuri obligatorii în domeniul său de competenţă. 

 
(4) Secţia Standarde şi Reglementări – compartiment din cadrul Administraţiei de Stat a 

Aviaţiei Civile responsabilă pentru monitorizarea elaborării, adoptării şi/sau modificării 
reglementărilor aeronautice civile în vederea conformării şi/sau armonizării acestora cu 
reglementările aeronautice europene şi internaţionale emise de organizaţiile şi organismele la 
care Republica Moldova este parte. 

 
(5) Reglementare aeronautică civilă – denumire generică a reglementărilor specifice care 

conţin reguli şi cerinţe cu caracter obligatoriu în domeniul aviaţiei civile şi care sunt emise de 
către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile ca documente de dezvoltare şi implementare a 
reglementărilor internaţionale în domeniul aviaţiei civile. 

 
(6) Derogare – acceptarea aplicării parţiale sau în condiţii modificate a unei prevederi 

cuprinse într-o reglementare aeronautică civilă, fără ca aceasta să conducă la diminuarea 
siguranţei zborului. 

 
(7) Exceptare – aprobarea neaplicării uneia sau mai multor prevederi cuprinse într-o 

reglementare aeronautică civilă, fără ca aceasta să conducă la diminuarea siguranţei zborului. 
  

(6) Sistem naţional de reglementări aeronautice civile - totalitatea reglementărilor 
aeronautice civile emise către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile. 
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 RAC 11.001 (b) Abrevieri 
 
 

 A.S.A.C. …………………………… Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile; 
  

 DA ………………………………… Directivă aeroportuară; 
 

 DN ………………………………… Directivă de navigabilitate; 
 

 DO ………………………………… Directivă operaţională; 
 

 C.E.A.C. …………………………… Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile; 
 

 EUROCONTROL …………………. Organizaţia pentru Securitatea Navigaţiei 
Aeriene în Europa; 
 

 JAA ………………………………… Autorităţile Aeronautice Unite  
(Joint Aviation Authorities); 
 

 JAR ………………………………… Joint Aviation Requirements; 
 

 O.A.C.I. …………………………… Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale; 
 

 RAC ………………………………… Reglementare Aeronautică Civilă. 
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 RAC 11.005 Scopul 
 

Scopul prezentei reglementări îl reprezintă stabilirea procedurilor unitare de elaborare şi emitere 
a Reglementărilor aeronautice civile, în vederea armonizării lor cu strategiile, standardele, 
conceptele şi dezvoltările internaţionale, asigurării îndeplinirii prevederilor şi standardelor O.A.C.I, 
precum şi conformării cu cerinţele, recomandările şi practicile C.E.A.C., J.A.A., EUROCONTROL, 
etc. 
 
 
  
  
 RAC 11.010 Domeniul de aplicabilitate 
 

RAC - 11 se aplică în procesul de elaborare şi emitere a Reglementărilor aeronautice civile 
aplicabile tuturor activităţilor aeronautice civile şi activităţilor aeronautice conexe, precum şi tuturor 
persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi aeronautice civile în spaţiul aerian naţional 
şi pe teritoriul Republicii Moldova. 
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 CAPITOLUL  2 
 
 PROCEDURA DE ELABORARE/MODIFICARE A REGLEMENTĂRILOR  
 AERONAUTICE CIVILE  
 
 Prezentul Capitol stabileşte reguli de elaborare a reglementărilor aeronautice civile în Republica 
Moldova şi se referă în special la modul şi procedura de elaborare a reglementărilor aeronautice 
civile şi/sau a modificărilor la acestea. 
 
 

RAC 11.015 Iniţierea procesului de elaborare/modificare a 
reglementărilor aeronautice civile 

 
(1) Iniţierea procesului de elaborare/modificare a reglementărilor aeronautice civile se face de 

către A.S.A.C., de regulă din proprie iniţiativă, în vederea organizării operative a executării 
prevederilor legale şi pentru conformarea şi/sau armonizarea cu: 
 

- standardele şi practicile recomandate de O.A.C.I.; 
- reglementările şi recomandările C.E.A.C., J.A.A., EUROCONTROL, etc.; 
- prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
- recomandările comisiilor de investigare a accidentelor de aviaţie civilă; 
- necesităţile de reglementare în domeniul aviaţiei civile a Republicii Moldova. 

 
(2) A.S.A.C., atunci când iniţiază procesul de elaborare/modificare a reglementărilor aeronautice 

civile din proprie iniţiativă, va lua în considerare atât recomandările altor organizaţii şi organisme 
din Republica Moldova, cât şi punctele de vedere ale persoanelor interesate. 
 

(3) Iniţierea procesului de elaborare/modificare a reglementărilor aeronautice civile se poate 
face şi ca urmare a solicitării organului ierarhic superior sau a oricărui agent aeronautic care 
activează pe teritoriul Republicii Moldova, sau a oricărei persoane fizice care activează în 
domeniul aviaţiei civile. 
 

 
RAC 11.020  Cereri privind elaborarea/modificarea  

reglementărilor aeronautice civile 
  

(1) Orice persoană fizică sau juridică menţionată în RAC 11.015 (3) poate să înainteze către 
A.S.A.C. o cerere justificată, cu argumente şi dovezi în susţinere, prin care să solicite elaborarea şi 
emiterea unei reglementări sau modificarea uneia existente. 
 

(2) Cererea se adresează Directorului general al A.S.A.C. şi trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

a) să conţină numele şi adresa solicitantului; 
b) să expună clar esenţa elaborării sau modificării propuse; 
c) să conţină informaţiile, punctele de vedere, argumentele şi dovezile solicitantului din punct 

de vedere al interesului public, precum şi argumente prin care se demonstrează că 
aceasta conduce la creşterea siguranţei zborului sau cel puţin la menţinerea nivelului 
existent al acesteia; 

d) să respecte condiţiile de fond şi de formă ale reglementării în cauză; 
e) să conţină un rezumat al solicitării, căruia i se va asigura publicitatea de către A.S.A.C.; 
f)  să explice interesele solicitantului în acţiunea propusă; 
g) să fie înaintată în dublu exemplar. 
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RAC 11.025 Tratarea cererilor privind elaborarea/modificarea  

reglementărilor aeronautice civile 
 

(1) După înregistrare, cererea privind elaborarea sau modificarea reglementării aeronautice 
civile va fi transmisă de către Directorul general al A.S.A.C. către compartimentele de specialitate 
din subordine spre examinare. 
 

(2) Compartimentele de specialitate vor transmite conducătorului A.S.A.C., în termenul stabilit 
de acesta şi care, de regulă, nu va depăşi 40 zile, puncte de vedere privind oportunitatea 
elaborării/modificării reglementării în cauză. Dacă este cazul, cererea va fi trimisă agenţiilor 
aeronautici civili interesaţi sau care ar putea fi afectaţi. 

Transmiterea cererii către agenţii aeronautici interesaţi sau care ar putea fi afectaţi se va face în 
termen de maxim 15 zile din momentul înregistrării cererii la A.S.A.C. 
 

(3) Agenţii aeronautici interesaţi sau care ar putea fi afectaţi pot transmite către A.S.A.C., spre 
examinare, după caz, punctele de vedere privind oportunitatea elaborării/modificării reglementării 
în cauză, în termen de maxim 20 zile din momentul notificării. 

Dacă în termenul stipulat mai sus de la agenţii aeronautici nu a parvenit nici un răspuns referitor 
la punctele de vedere pe marginea cererii, se consideră că propuneri şi obiecţii la aceasta nu sunt. 
 

(4) Luând în considerare punctele de vedere primite de la agenţii aeronautici şi pe baza 
rezultatelor examinării în cadrul compartimentelor de specialitate, Directorul general al A.S.A.C. va 
decide asupra acceptării, amânării sau respingerii cererii. 
 

(5) După expirarea termenului de 40 zile stipulat la RAC 11.025 (2), dar nu mai târziu de 50 zile 
de la data înregistrării cererii, solicitantul va fi informat asupra deciziei Directorului general al 
A.S.A.C. şi, în situaţia respingerii cererii, asupra motivelor care au condus la aceasta. 

 
 

RAC 11.030 Informare generală cu privire la elaborarea/modificarea 
reglementărilor aeronautice civile 

 
Ori de câte ori se stabileşte elaborarea unei reglementări sau modificarea uneia existente, 

A.S.A.C. va efectua o informare generală care va cuprinde: 
 

a) informaţii asupra perioadei, locului şi modalităţilor de elaborare a reglementării; 
b) descrierea succintă a subiectului, conţinutului şi condiţiilor de aplicare a reglementării; 
c) informaţii asupra termenelor până la care observaţiile şi propunerile scrise pot fi 

transmise, precum şi numărul de exemplare necesare; 
d) informaţii asupra condiţiilor stabilite de A.S.A.C. privind participarea persoanelor 

interesate la procesul de elaborare a reglementării. 
 
 
RAC 11.035  Elaborarea proiectului de reglementare/modificare  
 

RAC 11.035(a)  Declanşarea procedurii de elaborare/modificare a unei  
reglementări 

 
În cazul în care Directorul general al A.S.A.C. decide asupra elaborării unei reglementări sau 

modificării uneia existente, acesta va iniţia procedura de elaborare/modificare prin desemnarea 
unui grup de lucru în cadrul A.S.A.C., format din specialişti în domeniu, responsabili pentru 
elaborarea proiectului de reglementare/modificare. 
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RAC 11.035(b) Constituirea grupului de lucru responsabil pentru elaborarea 

proiectului de reglementare/modificare 
 

(1) Grupul de lucru se constituie prin ordinul Directorului general al A.S.A.C., în componenţa 
acestuia fiind, de regulă, desemnaţi: 

 
- reprezentanţi ai compartimentelor de specialitate din cadrul A.S.A.C. corespunzătoare 

profilului reglementării/modificării în cauză; 
 

- un reprezentant al Serviciului juridic; 
 

- reprezentanţi ai Secţiei Standarde şi Reglementări; 
 

- reprezentanţi ai compartimentului însărcinat cu strategia în domeniul integrării europene şi 
cooperării internaţionale. 

 
(2) După constituire, în mod operativ, grupul de lucru stabileşte, prin consens, eşalonarea 

calendaristică a desfăşurării etapelor de elaborare a proiectului de reglementare/modificare, 
sarcinile concrete ce revin membrilor săi. Persoana care va asigura coordonarea activităţii 
grupului, precum şi persoana din cadrul compartimentului corespunzător profilului reglementării 
care va gestiona documentele aferente acestei activităţi, sunt desemnate prin ordinul de 
constituire a grupului. 

 
 

RAC 11.035(c) Documentarea în vederea elaborării proiectului  
        de reglementare/modificare 
 

Documentarea în vederea elaborării proiectului de reglementare/modificare constă în studii şi 
analize ale legislaţiei şi reglementărilor aplicabile în domeniul respectiv, inclusiv insuficienţele 
acestora, precum şi asupra efectelor aplicării reglementării elaborate sau modificate, urmărindu-
se: 

 
a) asigurarea corelării cu reglementările aeronautice în vigoare aplicabile în domeniu; 

 
b) propunerea de soluţii tranzitorii pentru soluţionarea problemelor care apar ca urmare a 

aplicării reglementării/modificării respective; dacă situaţia o impune, acestea vor 
îmbrăca forma unor dispoziţii cu caracter tranzitoriu în proiectul de 
reglementare/modificare în cauză; 

 
c) armonizarea reglementărilor aeronautice civile ale Republicii Moldova cu reglementările 

şi recomandările aeronautice civile europene şi internaţionale emise de organizaţiile şi 
organismele la care Republica Moldova este parte. 

 
 

RAC 11.035(d) Elaborarea proiectului de reglementare/modificare, 
        analiza acestuia în cadrul A.S.A.C. 
 

(1) În prima etapă a procesului de elaborare a proiectului de reglementare/modificare, grupul 
de lucru va proceda la stabilirea: 

 
a) structurii reglementării; 
b) cerinţelor specifice necesare a fi conţinute în reglementare, astfel încât să se asigure 

armonizarea cu reglementările aeronautice similare. 
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(2) În baza elementelor stabilite la RAC 11.035 (d)(1), grupul de lucru va elabora varianta 
preliminară a proiectului de reglementare/modificare. 

 
(3) Varianta preliminară a proiectului de reglementare astfel elaborată va fi transmisă de 

către grupul de lucru, sub semnătura conducătorului grupului, compartimentelor de specialitate, 
care trebuie să analizeze şi să comunice, argumentat şi în scris, grupului de lucru eventualele 
observaţii şi propuneri într-un termen stabilit în funcţie de complexitatea proiectului 
reglementării/modificării, termen care de regulă nu va fi mai mare de 20 zile. 

 
(4) Grupul de lucru va definitiva varianta preliminară a proiectului de reglementare în baza 

examinării şi prelucrării observaţiilor şi propunerilor primite şi o va prezenta Prim-
Vicedirectorului general al A.S.A.C. împreună cu o sinteză a observaţiilor şi propunerilor. 

 
(5) În cazul în care între observaţiile şi propunerile primite de la compartimentele de 

specialitate şi concepţia grupului de lucru care a elaborat proiectul există puncte de vedere 
divergente referitoare la problema în fond, Prim-Vicedirectorul general al A.S.A.C. va asigura 
medierea divergenţelor şi va decide asupra soluţiei ce va fi adoptată. 

 
(6) După medierea eventualelor divergenţe, grupul de lucru va efectua modificările necesare 

proiectului de reglementare/modificare în conformitate cu decizia adoptată de Prim-
Vicedirectorul general al A.S.A.C. 

 
(7) Proiectul de reglementare/modificare astfel realizat va fi supus avizării: 

 
a) conducătorilor compartimentelor de specialitate din cadrul A.S.A.C.; şi 
b) reprezentantului compartimentului însărcinat cu strategia în domeniul integrării 

europene şi cooperării internaţionale;  
c) reprezentantul Secţiei Standarde şi Reglementări, şi 
d) reprezentantul Serviciului juridic al A.S.A.C. 

 
(8) După obţinerea avizelor, Prim-Vicedirectorul general al A.S.A.C., de regulă, va declanşa 

procedura de informare şi consultare a principalilor agenţi aeronautici, precum şi a persoanelor 
interesate în procesul de elaborare a reglementării/modificării în cauză. 

 
(9) Dacă Prim-Vicedirectorul general al A.S.A.C. stabileşte, din motive bine întemeiate, că 

informarea şi consultarea în afara A.S.A.C. este impracticabilă sau nu este necesară, atunci 
proiectul actului va fi aprobat fără această consultare. 

 
 

RAC 11.035(e) Informarea şi consultarea principalilor agenţi aeronautici  
        care ar putea fi afectaţi de proiectul de reglementare/modificare 
 

(1) A.S.A.C. va informa şi consulta, în scris, după caz, principalii agenţi aeronautici care ar 
putea fi afectaţi de reglementarea/modificarea în cauză, solicitându-le să transmită propuneri şi 
observaţii asupra prevederilor proiectului actului normativ în cauză, într-un termen stabilit care 
nu va depăşi 20 de zile din momentul primirii proiectului de reglementare/modificare spre 
examinare. 

 
(2) În acest sens A.S.A.C. va pune la dispoziţia agenţilor aeronautici interesaţii proiectul de 

reglementare/modificare în cauză. 
 
  (3) În cazul în care agenţii aeronautici nu transmit observaţii şi propuneri până la expirarea 
termenului stabilit conform RAC 11.035 (e)(1), se consideră că aceştia nu au obiecţii faţă de 
prevederile proiectului de reglementare/modificare în cauză. 
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(4) Toate observaţiile şi propunerile primite vor fi examinate, sintetizate şi păstrate în cadrul 
Secţiei Standarde şi Reglementări a A.S.A.C. 

 
 

RAC 11.035(f) Participarea persoanelor interesate la procesul de  
elaborare/modificare a reglementărilor aeronautice civile 

 
(1) Orice persoană, care activează în domeniul aviaţiei civile, este îndreptăţită să participe la 

procesul de elaborare/modificare a reglementărilor aeronautice civile, prin trimiterea de 
informaţii, puncte de vedere sau propuneri în scris.  

 
(2) A.S.A.C. poate permite persoanelor interesate să-şi susţină propunerile în cadrul 

şedinţelor de lucru aferente procesului de elaborare/modificare a reglementărilor sau să 
folosească orice alt mijloc de participare, dacă va considera că aceasta este în folosul 
procesului de elaborare/modificare a reglementărilor. 

 
RAC 11.035(g) Definitivarea şi redactarea finală a proiectului 

de reglementare/modificare 
 

(1) În examinarea şi prelucrarea observaţiilor şi propunerilor primite în urma consultării 
agenţilor aeronautici şi persoanelor interesate se va avea în vedere dezvoltarea şi 
modernizarea sistemului de reglementări aeronautice civile din Republica Moldova, urmărindu-
se în mod special asigurarea siguranţei zborului şi securităţii aeronautice, după caz. În acest 
sens, nu vor fi reţinute acele propuneri pentru elaborarea unei reglementări/modificări a căror 
aplicare ar conduce la: 

 
a) diminuarea siguranţei zborului şi/sau a securităţii aeronautice; 
b) încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale şi reglementărilor internaţionale în vigoare; 
c) încălcarea prevederilor acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte; 
 

(2) După efectuarea de către grupul de lucru a eventualelor modificări survenite ca urmare a 
examinării observaţiilor şi propunerilor primite, proiectul de reglementare/modificare astfel 
definitivat va fi avizat final de persoanele prevăzute la RAC 11.035 (d)(7), alineatele a), b), c). 

 
(3) Redactarea finală a proiectului de reglementare/modificare va fi realizată într-o formă 

unitară adoptată pentru reglementările aeronautice civile în cadrul Secţiei Standarde şi 
Reglementări. 

După redactare Secţia Standarde şi Reglementări va înaintat Directorului general al A.S.A.C. 
spre aprobare varianta finală a reglementării/modificării în cauză. 

 
 

RAC 11.035(h) Prezentarea proiectului de reglementare/modificare  
spre aprobare  

 
(1) Proiectul de reglementare/modificare redactat final va fi înaintat Directorului general al 

A.S.A.C., în două exemplare originale, însoţit de o notă de prezentare, sub semnătura şefului 
grupului de lucru. 

 
(2) Un exemplar martor al documentelor înaintate, împreună cu toate observaţiile şi 

propunerile primite, cu sintezele elaborate, precum şi modificările aduse proiectului, vor fi 
consemnate şi păstrate în cadrul Secţiei Standarde şi Reglementări. 
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RAC 11.048 Avizarea proiectului de reglementare/modificare 

 
Regimul de semnături şi avizări al proiectului de reglementare/modificare în interiorul A.S.A.C. 

se stabileşte de către Directorul general al acesteia, în funcţie de profilul reglementării în cauză şi 
cu respectarea prevederilor prezentei reglementări. 
 
 

RAC 11.045  Aprobarea proiectului de reglementare/modificare 
 

(1) Aprobarea proiectului de reglementare/modificare se face prin ordinul Directorului general al 
A.S.A.C. 
 

(2) După aprobare, reglementarea/modificarea va fi ştampilată pe fiecare pagină pentru 
atestarea corespunderii cu forma finală aprobată. 
 
 

RAC 11.050 Tratarea cererilor de exceptare sau derogare de la prevederile 
reglementărilor aeronautice civile 

 
(1) Pot fi admise exceptări sau derogări de la prevederile reglementărilor aeronautice civile 

numai în cazurile când aceasta nu este interzis de legislaţia în vigoare şi numai în condiţiile în care 
prin aceasta nu se afectează siguranţa zborului, securitatea aeronautică sau interesul public. 
 

(2) Cererea de exceptare sau derogare se înaintează Directorului general al A.S.A.C. şi se 
aprobă numai după consultarea compartimentelor de specialitate. 
 

(3) Cererea de exceptare sau derogare trebuie să conţină următoarele elemente: 
 

a) să conţină denumirea completă şi adresa solicitantului; 
b) să expună clar motivul pentru care se solicită exceptarea sau derogarea; 
c) să explice interesele solicitantului în acţiunea propusă; 
e) să fie înaintat în dublu exemplar. 

 
(4) Exceptările şi derogările sunt nediscriminatorii şi au, de regulă, caracter temporar. 

 
(5) O exceptările sau derogare poate fi admisă numai pentru o perioadă ce nu depăşeşte 6 luni.  

 
(6) În termen de 40 zile din momentul înregistrării cererii, solicitantul va fi informat asupra 

deciziei luate şi în cazul respingerii, asupra motivelor care au condus la aceasta. 
 
 

RAC 11.055 Contestaţii 
 

(1) În cazurile în care cererea referitoare la elaborarea/modificarea reglementărilor aeronautice 
civile sau cererile de exceptare sau derogare de la aceste reglementări au fost soluţionate 
nefavorabil, sau solicitantul consideră că nu s-au respectat prevederile prezentei reglementări, 
solicitantul poate face contestaţie  în termen de 20 zile din momentul în care a fost informat asupra 
deciziei luate de către A.S.A.C.. 
 

(2) Contestaţiile vor fi adresate Directorului general al A.S.A.C., care poate dispune 
reexaminarea cererii în cauză. În termenul prevăzut de lege, solicitantul va fi informat asupra 
deciziei luate şi a motivelor care au condus la aceasta. 
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CAPITOLUL 3 

 
PROCEDURA GENERALĂ DE ELABORARE ŞI EMITERE A 
DIRECTIVELOR AERONAUTICE CIVILE 

 
 
 

RAC 11.060 Prevederi generale şi clasificarea directivelor aeronautice civile 
 

(1) Prezentul Capitol stabileşte procedura generală de elaborare şi emitere a directivelor 
aeronautice civile, precum şi competenţa privind acordarea derogărilor de la prevederile acestora: 
 

(2) Directivele aeronautice civile sunt emise de către A.S.A.C. pentru punerea în aplicare a 
reglementărilor aeronautice civile şi sunt clasificate conform următoarelor domenii: 
 

a)  operaţiuni aeriene; 
b)  navigabilitate; 
c)  aeroportuar şi protecţia mediului; 

 
(3) A.S.A.C. este competentă atât a examina şi soluţiona cererile de derogare de la prevederile 

directivelor aeronautice civile, cât şi de a suspenda sau întrerupe conţinutul acestora. 
 

(4) În domeniul operaţiunilor aeriene se emit Directive Operaţionale (DO), care interzic, 
limitează sau impun restricţii privind condiţiile de desfăşurare a operaţiunilor aeriene în scopul 
asigurării siguranţei zborului. 
 

(5) În domeniul navigabilităţii se emit Directive de Navigabilitate (DN) pentru produsele 
aeronautice sau procesele tehnologice din aeronautica civilă. 
 

(6) În domeniul aeroportuar şi protecţia mediului se emit Directive Aeroportuare (DA) care 
interzic, limitează sau impun anumite restricţii privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor 
aeronautice şi conexe din perimetrul infrastructurilor aeroportuare, în scopul asigurării siguranţei 
operaţiunilor aeriene din zonele aeroporturilor şi cele supuse activităţilor aeronautice, precum şi în 
scopul evitării impactului negativ al aviaţiei civile asupra mediului şi populaţiei. 
 
 

RAC 11.065 Iniţierea procedurii de elaborare şi emitere a directivelor 
      aeronautice civile 
 

(1) Iniţierea procedurii de elaborare emitere a directivelor aeronautice civile se face, de regulă, 
de conducătorii compartimentelor de specialitate din cadrul A.S.A.C. din proprie iniţiativă, în 
vederea organizării operative a executării prevederilor reglementărilor aeronautice civile şi 
legislaţiei în vigoare. 
 

(2) Iniţierea procesului de elaborare a directivelor aeronautice civile se poate face şi ca urmare 
a: 
 

a) emiterii unor documente similare în domeniu de către unele organizaţii, organisme sau 
autorităţi străine, sau 

b) unei solicitări din partea unui agent aeronautic civil. 
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RAC 11.070 Informarea cu privire la elaborarea şi emiterea unei directive 
aeronautice civile 

 
Ori de câte ori consideră necesar, Prim-vicedirectorul general al A.S.A.C. poate dispune 

emiterea unei informări generale privind elaborarea unei directive aeronautice civile, conform RAC 
11.030. 
 

 
RAC 11.075 Activităţi ulterioare informării privind elaborarea şi 

      emiterea directivelor aeronautice civile 
 

(1) Orice persoană interesată poate transmite informaţii scrise, puncte de vedere sau 
argumente, ca urmare a informării generale privind elaborarea şi emiterea directivei în cauză. 
 

(2) Ori de câte ori se stabileşte că sunt necesare şi oportune activităţi de participare 
suplimentară la procesul de elaborare a dispoziţiilor de felul celor descrise în RAC 11.035(f), Prim-
vicedirectorul general al A.S.A.C. va desemna un reprezentant care să le coordoneze. 
 

 
RAC 11.080 Elaborarea şi emiterea directivelor aeronautice civile 

 
(1) În situaţia în care s-a hotărât elaborarea şi emiterea unei directive aeronautice civile, 

conducătorul compartimentului de specialitate din cadrul A.S.A.C. va dispune atât analiza 
informaţiilor existente referitoare la subiectul directivei în cauză, cât şi examinarea şi evaluarea 
punctelor de vedere, propunerilor şi argumentelor primite în cazurile în care a fost făcută 
informarea generală. 
 

(2) În urma analizei situaţiei concrete care a condus la necesitatea elaborării şi emiterii unei 
directive, a evaluării informaţiilor, punctelor de vedere, propunerilor şi argumentelor transmise de 
părţile interesate, direcţia sau serviciul de specialitate din cadrul A.S.A.C. va elabora proiectul de 
directivă. 
 

(3) După examinarea şi definitivarea proiectului de directivă în cadrul compartimentului de 
specialitate, acesta va fi transmis, în variantă electronică, Secţiei Standarde şi Reglementări a 
A.S.A.C., la care se anexează toate informaţiile şi materialele ce ţin de elaborarea directivei în 
cauză. 
 

(4) După examinarea proiectului directivei în cadrul Secţia Standarde şi Reglementări, 
conducătorul Secţiei va decide, în caz de necesitate, coordonarea proiectului directivei cu alte 
compartimente din cadrul A.S.A.C. 
 

(5) După examinarea proiectului directivei în cadrul Secţiei Standarde şi Reglementări şi 
introducerea modificărilor necesare, proiectul directivei, avizat de conducătorii compartimentelor 
care au participat la procesul de elaborare, va fi înaintat spre aprobare Prim-vicedirectorului 
general al A.S.A.C. 
 

(6) Directivele aeronautice civile au caracter obligatoriu pentru persoanele fizice şi juridice 
directe vizate de domeniul de aplicabilitate al acestora şi care îşi propun sau desfăşoară: 
 

- activităţi aeronautice civile şi/sau conexe, sau 
- activităţi în domeniul aviaţiei civile. 
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RAC 11.085 Derogări de la prevederile directivelor aeronautice civile 

 
(1) Acordarea derogărilor de la prevederile directivelor aeronautice civile ţine de competenţa 

Prim-vicedirectorului general al A.S.A.C. 
 

(2) Derogările se acordă numai în cazuri bine justificate şi în condiţiile în care acordarea 
acestora nu conduce la diminuarea nivelului standardelor prevăzute de directiva în cauză. 
 

(3) Cererile privind acordarea derogărilor se înaintează Prim-vicedirectorului general al A.S.A.C. 
şi vor fi însoţite de argumente, în scris, pentru susţinerea solicitării respective. 
 

(4) După primirea cererii în cauză, Prim-vicedirectorului general al A.S.A.C. va dispune 
examinarea acesteia de către compartimentele de specialitate din cadrul A.S.A.C., care în termen 
de 10 zile din momentul primirii cererii spre examinare, vor prezenta o informaţie referitor la 
posibilitatea acordării derogării sau refuzului în acordarea acesteia. 
 

(5) În baza informaţiei prezentate de compartimentele sus-numite, Prim-vicedirectorul general 
va decide asupra acordării derogării sau refuzului în acordarea acesteia. 
 

(6) Ori de câte ori o cerere de derogare de la prevederile unei directive este aprobată sau 
respinsă, A.S.A.C. va notifica solicitantul cu privire la rezultatul examinării cererii în cauză. 
 
  

RAC 11.090 Cereri pentru reexaminarea conţinutului unei  
 directive aeronautice civile 
 

(1) Orice persoană interesată poate adresa cereri către Prim-vicedirectorul general al A.S.A.C. 
pentru o reexaminare a conţinutului oricărei directive. Această cerere trebuie: 
 

a)   înaintată în dublu exemplar, în termen de 30 zile de la emiterea directivei de către A.S.A.C., 
şi 

b)   să conţină o scurtă prezentare a solicitării şi o explicaţie argumentată privind modul în care 
directiva respectivă este contrară interesului public. 

 
(2) A.S.A.C. nu ia în consideraţie cererile reiterate. 

 
(3) În afara cazului în care A.S.A.C. nu dispune altfel, intrarea în vigoare a unei directive nu este 

amânată sau anulată ca urmare a înaintării unei cereri de reexaminare. 
 

 
RAC 11.095 Transmiterea şi publicarea directivelor aeronautice civile 

 
(1) După aprobarea directivelor aeronautice civile, urmează să fie transmise în mod operativ 

tuturor agenţilor aeronautici afectaţi de prevederile directivelor respective. 
 

(2) A.S.A.C. va asigura, la sfârşitul fiecărui an, publicarea periodică a listei tuturor directivelor 
aeronautice civile aflate în vigoare. 
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 CAPITOLUL  4 
 
 DISPOZIŢII  FINALE 
  
 RAC 11.100  Aprobarea, modificarea şi abrogarea reglementărilor 
      aeronautice civile 
 

(1) Reglementările aeronautice civile stipulate la Capitolul 1 al prezentei reglementări, 
modificările survenite la acestea şi abrogarea se aprobă prin Ordinul Directorului general al 
A.S.A.C. 
 

(2) Reglementările aeronautice civile stipulate la Capitolul 2 al prezentei reglementări, 
modificările survenite la acestea şi abrogarea se aprobă de către Prim-vicedirectorul general al 
A.S.A.C. 
 

(3) Prevederile prezentei reglementări nu se aplică faţă de ordinele Directorului general al 
A.S.A.C. cu caracter special, care se referă la personalul A.S.A.C. şi referitor la măsurile privind 
organizarea curselor aeriene speciale. 
 
 

RAC 11.105 Păstrare, evidenţă şi înregistrări 
 

(1) Toate documentele referitoare la elaborarea reglementărilor aeronautice civile cuprinzând 
variante de texte, observaţii, propuneri, puncte de vedere, argumente, avize, etc. vor fi păstrate în 
cadrul Secţiei Standarde şi Reglementări a A.S.A.C. 
 

(2) Exemplarul martor al reglementării aeronautice civile, aprobat şi ştampilat în original, se 
păstrează împreună cu documentul de aprobare la Serviciul juridic din cadrul A.S.A.C. 
 

(3) Evidenţa elaborării şi modificării reglementărilor aeronautice civile aprobate de A.S.A.C. se 
face în Registrul de evidenţă a Reglementărilor Aeronautice Civile care va cuprinde: 
 

- denumirea reglementării aeronautice civile; 
- data intrării în vigoare; 
- data modificării unei reglementări; 
- informaţie referitoare la armonizarea unei reglementări cu reglementările şi documentele 

aeronautice civile europene şi internaţionale emise de organizaţiile şi organismele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

 
(4) Registrul de evidenţă a Reglementărilor Aeronautice Civile va fi compus din două părţi: 

Registrul reglementărilor aeronautice şi Registrul Directivelor aeronautice. 
 
 

RAC 11.110 Publicarea şi distribuirea reglementărilor aeronautice civile 
 
 După intrarea în vigoare a unei reglementări aeronautice civile, A.S.A.C.: 
 

a) va informa agenţii aeronautici civili asupra emiterii de noi reglementări sau modificarea 
celor existente; 

b) va publica periodic lista reglementărilor aeronautice civile în vigoare; 
c) va asigura posibilitatea procurării reglementărilor aeronautice civile în vigoare de către 

persoanele fizice şi juridice interesate. 
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Anexa nr.1 

 
Proiect de ordin 

al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile 
 

proiect 
 
 
 
 

ORDIN nr. ______ 
 

 din ___ ______________19___            mun. Chişinău 
 
 
 
Cu privire la _____________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 
 În baza (conform, în legătură cu) ______________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(a se indica scopul) 
 
 O R D O N: 
 
 ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(Textul proiectului ordinului) 
 
 
 
 
 Director general   
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Anexa nr. 2 

 
Cerere 

privind iniţierea procesului de elaborare/modificare 
a unei reglementări aeronautice civile pentru persoane juridice 

 
 
       Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 
       a Republicii Moldova, 
        
       Domnului Director general 
 
 
 Prin prezenta, ____________________________________________________________, 
                  (denumirea întreprinderii) 
 
reprezentată de domnul ________________________________, _________________________ 
              (numele, prenumele)                (funcţia) 
 
cu sediul  ______________________________________________________________________ 
                          (sediul întreprinderii) 
 
solicit iniţierea procesului de elaborare  a Reglementării aeronautice civile cu privire la (privind)  
 
______________________________________________________________________________. 
    (se specifică domeniul care urmează să fie reglementat) 
 
 Solicit elaborarea şi emiterea reglementării în cauză din următoarele motive: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

(expunerea motivului, prezentarea argumentelor, informaţii, puncte de vedere, dovezi, interese,  
ş.a. informaţie pe care solicitantul o consideră necesară) 

 
 
 La prezenta anexez proiectul reglementării în cauză. 
 
 (la cerere pot fi anexate şi alte documente cu argumente şi dovezi la îndemâna 
solicitantului) 
 
 
 
 
 
 __________________ ___________________     ______________________ 
           (funcţia deţinută)              (semnătura)              (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 3 

 
Cerere 

privind iniţierea procesului de elaborare/modificare 
a unei reglementări aeronautice civile pentru persoane fizice 

 
 
 
       Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 
       a Republicii Moldova, 
        
       Domnului Director general 
 
 
 Prin prezenta, subsemnatul, _________________________________________________, 
            (numele, prenumele) 
 
domiciliat  _______________________________________________________ , angajat în cadrul 
    (adresa) 
________________________________________, în funcţia _____________________________, 

       (întrprinderea în cadrul căreia activează)    
 
solicit iniţierea procesului de elaborare a Reglementării aeronautice civile cu privire la (privind)  
 
______________________________________________________________________________. 
               (se specifică domeniul care urmează să fie reglementat) 
 
 Solicit elaborarea şi emiterea reglementării în cauză din următoarele motive: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

(expunerea motivului, prezentarea argumentelor, informaţii, puncte de vedere, dovezi, interese,  
ş.a. informaţie pe care solicitantul o consideră necesară) 

 
 
 La prezenta anexez proiectul reglementării în cauză. 
 
 (la cerere pot fi anexate şi alte documente cu argumente şi dovezi la îndemâna 
solicitantului) 
 
 
 
 ____________________      __________________     
           (semnătura)                (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 4 

Cerere 
de derogare de la prevederile 

Reglementării aeronautice civile 
 
 
       Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 
       a Republicii Moldova, 
        
       Domnului Director general 
 
 
 Prin prezenta, ____________________________________________________________, 
          (denumirea întreprinderii) 
 
reprezentată de domnul ________________________________, _________________________ 
              (numele, prenumele)                      (funcţia) 
 
cu sediul  ______________________________________________________________________ 
                     (sediul întreprinderii) 
 
solicit aplicarea Reglementării ______________________________________________________  
                    (denumirea reglementării aeronautice civile) 
 
prin derogare de la prevederile _____________________________________________________  
         (indicarea punctului, alineatului reglementării de la care se solicită derogarea) 
 
pentru o perioadă de ____________________________________. 
            (se menţionează perioada care, de regulă nu va depăşi 6 luni) 
 
 Solicit derogarea în cauză din următoarele motive: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

(expunerea motivului, prezentarea argumentelor, informaţii, puncte de vedere, dovezi, interese,  
ş.a. informaţie care stau la baza solicitării derogării) 

 
 (la cerere pot fi anexate şi alte documente cu argumente şi dovezi la îndemâna 
solicitantului) 
 
 
 
 __________________ ___________________     ______________________ 
          (funcţia deţinută)                (semnătura)           (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 5 

 
 

Cerere 
de exceptare de la prevederile 

Reglementării aeronautice civile 
 
 
       Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 
       a Republicii Moldova, 
        
       Domnului Director general 
 
 
 Prin prezenta, ____________________________________________________________, 
          (denumirea întreprinderii) 
 
reprezentată de domnul ________________________________, _________________________ 
                 (numele, prenumele)           (funcţia) 
 
cu sediul  ______________________________________________________________________ 
                              (sediul întreprinderii) 
 
solicit exceptarea de la prevederile _________________________________________________ 
               (denumirea reglementării aeronautice civile, punctului, alineatului de la care se solicită exceptarea) 
 
pentru o perioadă de ____________________________________. 
                (se menţionează perioada care, de regulă nu va depăşi 6 luni) 
 
 Solicit exceptarea în cauză din următoarele motive: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

(expunerea motivului, prezentarea argumentelor, informaţii, puncte de vedere, dovezi, interese,  
ş.a. informaţie care stau la baza solicitării exceptării) 

 
  
 
 (la cerere pot fi anexate şi alte documente cu argumente şi dovezi la îndemâna 
solicitantului) 
 
 
 
 
 __________________ ___________________     ______________________ 
           (funcţia deţinută)                  (semnătura)           (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 6 

Cerere 
de derogare de la prevederile 
Directivei aeronautice civile 

 
 
       Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 
       a Republicii Moldova, 
        
       Domnului Prim-vicedirector general 
 
 
 Prin prezenta, ____________________________________________________________, 
          (denumirea întreprinderii) 
 
reprezentată de domnul ________________________________, _________________________ 
              (numele, prenumele)                      (funcţia) 
 
cu sediul  ______________________________________________________________________ 
                     (sediul întreprinderii) 
 
solicit aplicarea Directivei _________________________________________________________  
                    (denumirea Directivei aeronautice civile) 
 
prin derogare de la prevederile _____________________________________________________  
         (indicarea punctului, alineatului Directivei de la care se solicită derogarea) 
 
pentru o perioadă de ____________________________________. 
            (se menţionează perioada care, de regulă nu va depăşi 6 luni) 
 
 Solicit derogarea în cauză din următoarele motive: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

(expunerea motivului, prezentarea argumentelor, informaţii, puncte de vedere, dovezi, interese,  
ş.a. informaţie care stau la baza solicitării derogării) 

 
 (la cerere pot fi anexate şi alte documente cu argumente şi dovezi la îndemâna 
solicitantului) 
 
 
 
 __________________ ___________________     ______________________ 
          (funcţia deţinută)                (semnătura)           (numele, prenumele) 
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Anexa nr. 7 

 
 

Cerere 
de exceptare de la prevederile 

Directivei aeronautice civile 
 
 
       Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 
       a Republicii Moldova, 
        
       Domnului Prim-vicedirector general 
 
 
 Prin prezenta, ____________________________________________________________, 
          (denumirea întreprinderii) 
 
reprezentată de domnul _________________________________, _________________________ 
                 (numele, prenumele)           (funcţia) 
 
cu sediul  ______________________________________________________________________ 
                              (sediul întreprinderii) 
 
solicit exceptarea de la prevederile __________________________________________________ 
                     (denumirea Directivei aeronautice civile, punctului, alineatului de la care se solicită exceptarea) 
 
pentru o perioadă de ____________________________________. 
                (se menţionează perioada care, de regulă nu va depăşi 6 luni) 
 
 Solicit exceptarea în cauză din următoarele motive: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

(expunerea motivului, prezentarea argumentelor, informaţii, puncte de vedere, dovezi, interese,  
ş.a. informaţie care stau la baza solicitării exceptării) 

 
  
 
 (la cerere pot fi anexate şi alte documente cu argumente şi dovezi la îndemâna 
solicitantului) 
 
 
 
 
 __________________ ___________________     ______________________ 
           (funcţia deţinută)                  (semnătura)           (numele, prenumele) 
 
 
 
 
 


	A REPUBLICII MOLDOVA
	
	RAC – 11
	
	RAC – 11

	Editia 01/Noiembrie 1999



	Cuprins.pdf
	LISTA DE CONTROL A PAGINILOR
	P R E A M B U L

	Text-11.pdf
	CAPITOLUL  2
	RAC 11.020 	Cereri privind elaborarea/modificarea
	RAC 11.025	Tratarea cererilor privind elaborarea/modificarea
	RAC 11.030	Informare generala cu privire la elaborarea/modificarea

	Anexe.pdf
	Anexa nr. 2
	
	
	
	
	
	Administratia de Stat a Aviatiei Civile






	Anexa nr. 3
	
	
	
	
	
	Administratia de Stat a Aviatiei Civile






	Anexa nr. 4
	
	
	
	
	
	Administratia de Stat a Aviatiei Civile






	Anexa nr. 5
	
	
	
	
	
	Administratia de Stat a Aviatiei Civile






	Anexa nr. 6
	
	
	
	
	
	Administratia de Stat a Aviatiei Civile






	Anexa nr. 7
	
	
	
	
	
	Administratia de Stat a Aviatiei Civile








