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2. Autoritatea este o autoritate publică de certificare, control şi supraveghere în domeniul 
aviaţiei civile, are statut de persoană juridică de drept public, cu buget autonom, activează în 
baza principiilor autogestiunii şi autofinanţării şi este subordonată Guvernului. 

3. Autoritatea are sediul pe adresa: MD 2026, bd.Dacia, nr.80/2, municipiul Chişinău, 
Republica Moldova.  

4. Autoritatea dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa 
în limba de stat (denumirea deplină “Autoritatea Aeronautică Civilă” şi denumirea prescurtată 
“AAC”) şi engleză (denumirea deplină “Civil Aviation Authority” şi denumirea prescurtată 
“CAA”), de formulare cu antet, de bilanţ autonom, de conturi bancare, inclusiv valutar, de 
mijloace financiare şi materiale. 

5. În activitatea sa Autoritatea se conduce de Constituţia Republicii Moldova, acordurile şi 
convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, legile Republicii Moldova, 
decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, 
precum şi de prezentul Regulament. 

  
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE 

PRINCIPALE ŞI DREPTURILE AUTORITĂŢII 
6. Misiunea Autorităţii constă în implementarea politicilor în domeniul aviaţiei civile şi 

supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în acest domeniu 
pentru asigurarea siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice.  

7. În scopul realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcţii de bază:  
1) propune Guvernului spre aprobare, conform competenţei, proiecte de acte normative 

altele decît cele prevăzute la art.4 alin.(3) lit.a) din Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 
1997, cuantumul plăţilor de supraveghere, precum şi, în comun cu Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor, proiectele acordurilor internaţionale; 

2) aprobă căile aeriene şi regulile de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova; 
3) ţine Registrul Aerian al Republicii Moldova; 
4) supraveghează asigurarea siguranţei zborurilor aeronavelor civile şi a securităţii 

aeronautice de către operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri (aeroporturi), furnizorii 
serviciilor de navigaţie aeriană, de către alte persoane fizice şi juridice care activează în 
domeniul aviaţiei civile; 

5) emite, în limitele competenţelor sale, decizii cu caracter administrativ, aprobă 
regulamente, instrucţiuni, alte acte cu caracter tehnic care conţin standarde şi proceduri 
executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile; 

6) supraveghează respectarea normelor de navigabilitate de către operatorii aerieni şi 
întreprinderile care execută lucrări de reparaţie şi întreţinere a tehnicii aeronautice pe teritoriul 
Republicii Moldova; 

7) verifică, eliberează, validează, suspendă şi revocă certificatele de navigabilitate pentru 
aeronavele civile şi pentru altă tehnică aeronautică. 

8. În vederea executării misiunii şi funcţiilor de bază ce-i revin, Autoritatea exercită 
următoarele atribuţii principale:  

1) încheie acorduri de colaborare, schimb de experienţă şi informaţie de specialitate, în 
condiţiile legislaţiei în vigoare; 

2) stabileşte zonele interzise şi zonele cu restricţii din spaţiul aerian al Republicii Moldova; 
3) stabileşte, în comun cu Ministerul Apărării, modul de coordonare a zborurilor civile şi 

militare în spaţiul aerian al Republicii Moldova; 
4) asigură realizarea activităţilor de informare aeronautică; 
5) asigură colectarea, de la persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în 

domeniul aviaţiei civile, a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activităţii în 
domeniu, evaluează şi prezintă aceste date organelor de stat de statistică şi organismelor 
internaţionale în domeniu; 



6) coordonează operaţiunile de căutare şi salvare în cazul accidentelor aeronautice produse 
pe teritoriul Republicii Moldova; 

7) înregistrează aerodromurile (aeroporturile) civile, eliberează autorizaţii pentru 
construcţia şi reconstrucţia aerodromurilor (aeroporturilor) civile, precum şi coordonează 
lucrările de construcţie în zonele aerodromurilor (aeroporturilor) civile; 

8) în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, elaborează şi 
propune Guvernului reglementări speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile 
aeriene internaţionale; 

9) eliberează, validează, suspendă şi revocă documentele de autorizare a personalului 
aeronautic, certificatele (autorizaţiile) de operator aerian, certificatele (autorizaţiile) de agent 
aeronautic, documentele de certificare a mijloacelor tehnice utilizate în aviaţia civilă, 
certificatele (autorizaţiile) pentru serviciile prestate în zonele de securitate cu acces limitat ale 
aeroporturilor; 

10) certifică şi supraveghează exploatarea aerodromurilor (aeroporturilor) şi a altor servicii 
şi instalaţii de la sol; 

11) autorizează transportul bunurilor periculoase la bordul aeronavelor în spaţiul aerian al 
Republicii Moldova, precum şi instalarea echipamentului de radiocomunicaţii la bordul 
aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova şi supraveghează utilizarea acestuia; 

12) supraveghează asigurarea metrologică în aviaţia civilă; 
13) autorizează şi supraveghează exploatarea radioemiţătoarelor în banda de frecvenţe 

stabilită pentru aviaţia civilă; 
14) aprobă programele de instruire a personalului aeronautic; 
15) supraveghează activitatea instituţiilor medicale ce efectuează examenul medical al 

personalului aeronautic; 
16) eliberează permisiuni pentru efectuarea zborurilor regulate şi neregulate; 
17) supraveghează efectuarea zborurilor regulate şi neregulate, respectarea reglementărilor 

speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale, precum şi 
exploatarea aeronavelor civile; 

18) determină, în colaborare cu autorităţile publice competente, modalităţile de realizare a 
legislaţiei din domeniul asigurării securităţii aeronautice; 

19) asigură condiţii de funcţionare a statului-major operativ pentru reglementarea 
situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită; 

20) examinează şi coordonează, în comun cu autorităţile publice abilitate, proiectele de 
construcţie a unor clădiri şi edificii noi şi de reconstrucţie a celor existente ale agenţilor 
aeronautici, în scopul asigurării securităţii aeronautice; 

21) elaborează propuneri de modificare şi completare a actelor legislative şi normative în 
domeniul securităţii aeronautice, în conformitate cu competenţele stabilite în Legea nr.92 din 5 
aprilie 2007 privind securitatea aeronautică, pentru menţinerea eficacităţii acestora, inclusiv 
reevaluează, în comun cu autorităţile publice, măsurile şi procedurile de securitate aeronautică 
după comiterea unui act de intervenţie ilicită;  

22) elaborează şi aprobă reglementări, alte acte normative în domeniul securităţii 
aeronautice, executorii pentru toţi subiecţii care asigură realizarea acestora; 

23) examinează şi aprobă programele de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici; 
24) elaborează şi asigură executarea programului de instruire şi perfecţionare a 

specialiştilor în domeniul securităţii aeronautice, coordonează şi aprobă programele de instruire 
în domeniul securităţii aeronautice ale agenţilor aeronautici şi ale autorităţilor publice care 
participă la asigurarea securităţii aeronautice; 

25) acordă asistenţă metodologică şi consultativă agenţilor aeronautici şi autorităţilor 
publice care participă la asigurarea securităţii aeronautice;  

26) efectuează controlul asupra nivelului de asigurare a securităţii aeronautice şi de 
respectare a normelor, a reglementărilor şi a procedurilor naţionale în domeniul securităţii 



aeronautice civile în limitele activităţilor supuse procedurilor de supraveghere, certificare, 
autorizare sau aprobare, conform prevederilor Legii aviaţiei civile;  

27) propune spre aprobare Guvernului structura, efectivul-limită şi condiţiile de retribuire a 
muncii personalului Autorităţii Aeronautice Civile, în conformitate cu cerinţele şi practica 
internaţională în domeniu; 

28) stabileşte statutul juridic al subdiviziunilor Autorităţii Aeronautice Civile; 
29) efectuează, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile şi în 

limitele atribuţiilor sale, inspecţii aeronautice, expertize şi controale ale activităţilor supuse 
procedurilor de supraveghere, certificare, autorizare sau aprobare; 

30) emite prescripţii inspectoriale aeronautice executorii pentru persoanele fizice şi juridice 
care activează în domeniul aviaţiei civile; 

31) constată şi examinează contravenţiile în domeniul aviaţiei civile, şi aplică sancţiunile 
contravenţionale în conformitate cu prevederile Codului contravenţional. 

9. În exercitarea atribuţiilor, Autoritatea dispune de următoarele drepturi generale:  
1) să elaboreze şi să prezinte Guvernului pentru promovare propuneri privind 

perfecţionarea cadrului normativ în vigoare, în limitele competenţelor atribuite de legislaţia în 
domeniu;  

2) în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, să reprezinte 
Republica Moldova în organismele internaţionale ale aviaţiei civile, în comun cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, să reprezinte Republica Moldova în autorităţile 
similare străine;  

3) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea 
reprezentanţilor altor ministere, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, 
autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor mediului academic, reprezentanţilor 
societăţii civile şi specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi 
normative conform competenţelor stabilite de legislaţia în domeniu, pentru acordarea 
consultaţiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile lor de activitate;  

4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării la 
nivel local a politicii statului în domeniile ce îi sînt încredinţate şi a soluţionării problemelor 
comune;  

5) să convoace şedinţe pe chestiunile ce ţin de domeniile ei de activitate; 
6) să antreneze, în caz de necesitate, specialişti care corespund cerinţelor speciale stabilite 

pentru efectuarea inspecţiilor, expertizelor şi controalelor;  
7) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice, precum şi de la 

persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii 
Moldova datele şi informaţiile necesare pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor sale şi 
executarea prevederilor cadrului normativ în domeniu; 

8) în procesul executării bugetului să opereze modificări în structura cheltuielilor în 
limitele bugetului aprobat de Guvern; 

9) să aprobe planul anual de inspecţii aeronautice, precum şi statutul inspectorilor 
aeronautici;  

10) să solicite de la agenţii aeronautici, în scopul menţinerii calificării, admiterea 
inspectorilor săi la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale determinate de certificatul personalului 
aeronautic pe care îl deţine inspectorul, fără remunerare din partea agenţilor aeronautici; 

11) să semneze acorduri cu autorităţile aeronautice ale altui stat în scopul transmiterii către 
aceste state a anumitor atribuţii şi responsabilităţi ale sale referitoare la aeronavele înregistrate în 
Republica Moldova sau primirii anumitor atribuţii şi responsabilităţi ale statului în care aeronava 
este înregistrată, dacă aeronava va fi operată în baza unui contract de închiriere de către un 
operator aerian din Republica Moldova, în conformitate cu articolul 83 bis din Convenţia privind 
Aviaţia Civilă Internaţională; 

12) să acorde, în conformitate cu reglementările naţionale şi/sau internaţionale, exceptări 
sau derogări de la prevederile reglementărilor aeronautice civile sau standardului numai în 



cazurile cînd aceasta nu contravine normei legale aplicabile şi numai în condiţiile în care prin 
aceasta nu este afectată siguranţa zborurilor, securitatea aeronautică sau interesul public; 

13) să delege unele competenţe ale sale organismelor tehnice specializate;  
14) să decidă de sine stătător referitor la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, 

darea în locaţiune, comercializarea activelor neutilizate; 
15) să exercite şi alte drepturi în temeiul actelor legislative speciale ce reglementează 

relaţiile în domeniul aviaţiei civile.  
10. Persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile pe 

teritoriul sau în afara teritoriului Republicii Moldova, în baza certificatelor, autorizaţiilor şi 
atestatelor emise de Autoritate, sînt obligate să prezinte Autorităţii informaţia şi documentele 
care confirmă respectarea continuă a condiţiilor de certificare în exercitarea activităţii şi să 
asigure accesul persoanelor împuternicite de Autoritate la informaţiile, documentele şi 
echipamentele care fac parte din condiţiile de certificare, autorizare şi/sau permisiune, în locurile 
şi zonele aflate sub jurisdicţia sau controlul lor, în conformitate cu reglementările aeronautice 
civile.  

11. Inspectorii Autorităţii au dreptul, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, să se afle 
pe teritoriul şi la obiectele care aparţin agenţilor aeronautici ai Republicii Moldova, situate pe 
teritoriul Republicii Moldova, precum şi la bordul aeronavelor înmatriculate în Republica 
Moldova, inclusiv pe durata zborului, cu condiţia respectării formalităţilor necesare. Aflarea 
inspectorului în cabina echipajului de conducere în timpul zborului se permite doar cu acordul 
comandantului aeronavei. Agenţii aeronautici ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate în 
afara teritoriului Republicii Moldova sînt obligaţi să acorde posibilitatea inspectării în scopul 
certificării sau supravegherii oficiilor operaţionale, încăperilor, obiectelor lor complementare. 

  
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢII 

12. Autoritatea este condusă de director, care este numit în funcţie prin hotărîre de Guvern. 
Directorul Autorităţii trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de muncă în domeniul 
aviaţiei civile de cel puţin 3 ani.  

13. Directorul Autorităţii:  
1) organizează şi conduce întreaga activitate a Autorităţii şi Colegiului;  
2) reprezintă Autoritatea în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele 

fizice şi juridice din Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale de specialitate. Directorul 
poate acorda împuterniciri de reprezentare directorilor adjuncţi, precum şi altor persoane din 
cadrul Autorităţii;  

3) poartă răspundere personală pentru îndeplinirea în bune condiţii a funcţiilor şi 
atribuţiilor ce îi revin Autorităţii, pentru activitatea economico-financiară, în conformitate cu 
prezentul Regulament;  

4) asigură executarea şi respectarea legilor Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova, ordonanţelor, dispoziţiilor şi hotărîrilor Guvernului, precum şi realizarea 
atribuţiilor şi drepturilor Autorităţii ce decurg din actele legislative şi normative în domeniul 
aviaţiei civile şi prezentul Regulament; 

5) stabileşte atribuţiile şi obligaţiile de serviciu ale directorilor adjuncţi, conducătorilor de 
subdiviziuni şi personalului Autorităţii şi aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor 
interne ale Autorităţii;  

6) angajează şi eliberează din funcţie personalul Autorităţii;  
7) aprobă sau, după caz, modifică, cu avizul Cancelariei de Stat, statul de personal al 

Autorităţii în cadrul structurii şi efectivului-limită aprobate de Guvern, în limitele fondului de 
retribuire a muncii;  

8) încheie şi realizează contracte cu agenţii economici interni şi externi, persoane fizice, 
conform atribuţiilor care îi revin;  

9) emite ordine, dispoziţii, directive şi indicaţii în limitele competenţei sale şi controlează 
executarea lor;  



10) asigură pregătirea şi perfecţionarea cadrelor necesare, organizează înzestrarea tehnico-
materială a acestora;  

11) stimulează şi aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului Autorităţii;  
12) semnează corespondenţa Autorităţii.  
14. Autoritatea are doi directori adjuncţi, numiţi în funcţie prin hotărîre de Guvern, la 

propunerea directorului Autorităţii. În cazul lipsei temporare a directorului, atribuţiile acestuia 
sînt îndeplinite de unul din directorii adjuncţi, în baza ordinului directorului Autorităţii. În cazul 
vacanţei funcţiei de director, împuternicirile de conducere a Autorităţii vor fi exercitate de către 
unul dintre directorii adjuncţi, desemnaţi prin dispoziţia Prim-ministrului. 

15. În cadrul Autorităţii funcţionează, cu rol consultativ, Colegiul Autorităţii, a cărui 
componenţă nominală este aprobată de Guvern, la propunerea directorului. Colegiul Autorităţii 
este constituit din 9 membri, inclusiv directorul, în calitate de preşedinte, şi cei doi directori 
adjuncţi.  

Colegiul se întruneşte în şedinţă ori de cîte ori este necesar, fiind convocat de către 
directorul Autorităţii, pentru a examina chestiuni de importanţă majoră din domeniile de 
competenţă ale Autorităţii.  

Soluţiile identificate şi recomandările formulate în urma discuţiilor din cadrul Colegiului 
se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor Colegiului prezenţi la şedinţă.  

16. Autoritatea este constituită din direcţii, secţii şi servicii. 
17. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Autorităţii îl are directorul.  
În lipsa directorului, dreptul la semnătură revine unuia dintre directorii adjuncţi, desemnat 

de director. În conformitate cu legislaţia in vigoare, unele acte ale Autorităţii pot fi semnate de 
alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Autorităţii, în temeiul ordinului directorului.  

Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru 
legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.  

18. Autoritatea colaborează cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale, 
autorităţile publice autonome şi autorităţile administraţiei publice locale. 

  
IV. DISPOZIŢII SPECIALE 

19. Patrimoniul Autorităţii este proprietate publică şi se formează din următoarele surse:  
1) bunurile materiale transmise în gestiune economică de către Guvern;  
2) plăţile de supraveghere;  
3) investiţiile capitale;  
4) alte surse legale.  
20. Autoritatea îşi exercită dreptul de folosinţă şi dispunere asupra elementelor 

patrimoniale conform legislaţiei şi prezentului Regulament.  
21. Asigurarea activităţii Autorităţii se efectuează prin încasarea plăţilor de supraveghere 

pentru menţinerea condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană, a operatorilor de 
aerodrom şi a operatorilor aerieni.  

22. Anual, pînă în data de 15 noiembrie, Autoritatea elaborează şi propune Guvernului spre 
aprobare bugetul pentru anul următor.  

23. Bugetul Autorităţii se aprobă anual de Guvern, în limitele necesităţilor de asigurare a 
unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a Autorităţii. Anual, pînă la data de 1 mai, 
Autoritatea prezintă spre examinare Guvernului raportul financiar pe anul precedent.  

24. Mijloacele neutilizate în anul financiar curent se transferă în bugetul anului următor. 
Dacă în cursul anului financiar curent se formează un deficit de mijloace băneşti, Autoritatea are 
dreptul să-l compenseze din contul bugetului anului următor, propunînd spre aprobare 
Guvernului rectificarea corespunzătoare a cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii 
condiţiilor de certificare în limitele prevăzute la alin.(6) art.6 al Legii aviaţiei civile nr.1237-XVI 
din 9 iulie 1997.  



25. Pentru cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din plăţile de supraveghere a 
menţinerii condiţiilor de certificare, Autoritatea are dreptul să contracteze împrumuturi bancare 
cu dobînzi rezonabile.  

26. Un transfer incomplet sau întîrziat pe contul Autorităţii a plăţilor de supraveghere a 
menţinerii condiţiilor de certificare atrage după sine penalitate în mărime de 0,05 la sută din 
suma netransferată, pentru fiecare zi de întîrziere. Neachitarea plăţilor de supraveghere a 
menţinerii condiţiilor de certificare, scadente la perioada de 60 zile calendaristice, serveşte temei 
pentru suspendarea, pînă la achitarea datoriei, a certificatelor/autorizaţiilor emise de Autoritate. 

27. În temeiul art.5 alin.(31) lit.r) din Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997, 
sistemul de retribuire a muncii a personalului Autorităţii trebuie să asigure corespunderea 
salariilor următoarelor cerinţe şi practici internaţionale în domeniu: 

a) să fie competitive, să permită atragerea şi menţinerea personalului calificat, care 
corespunde cerinţelor privind studiile, cunoştinţele tehnice şi experienţa, necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor sale;  

b) să fie proporţionale, raportate la nivelul competenţelor cerute pentru ocuparea postului, 
la complexitatea activităţii desfăşurate şi la gradul de responsabilitate, la condiţiile de muncă;  

c) să fie comparabile nivelului veniturilor salariale ale personalului din ramura aviaţiei 
civile supus verificării sau controlului, care ocupă funcţii sau desfăşoară activităţi similare ori 
apropiate sub aspectul complexităţii şi al responsabilităţilor. 

28. Salariul lunar al angajatului Autorităţii este constituit din: 
a) salariu de funcţie; 
b) adaos de performanţă; 
c) adaos pentru vechime în muncă; 
d) spor pentru accesul la secretul de stat şi spor pentru grad ştiinţific. 
29. Salariul de funcţie a personalului Autorităţii se stabileşte prin înmulţirea cuantumului 

minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit prin hotărîre de Guvern, la coeficienţii de 
multiplicitate pe categorii de angajaţi recomandaţi pentru stabilirea salariilor de funcţie ale 
personalului încadrat în unităţi ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică 
de salarizare în conformitate cu cadrul normativ ce reglementează salarizarea angajaţilor din 
unităţile cu autonomie financiară. 

30. La stabilirea salariului de funcţie personalului Autorităţii i se aplică coeficientul de 
complexitate pentru ramura aviaţiei civile în mărime de 1,5 din salariul de funcţie.  

31. Personalul Autorităţii beneficiază de adaos pentru vechime în muncă care constituie 
pînă la 40 la sută din salariul de funcţie stabilit în conformitate cu pct.29 şi 30. 

32. În funcţie de gradul de secretizare a informaţiilor la care angajatul are acces în virtutea 
activităţii sale profesionale, el beneficiază de un spor pentru acces la secretul de stat de pînă la 
20 la sută calculat la salariul de funcţie.  

33. Personalului Autorităţii i se pot stabili adaosuri care reflectă performanţa activităţii 
desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor eficiente la nivel de subdiviziune/Autoritate, care nu 
pot depăşi 75 la sută din fondul salarial lunar pe Autoritate. 

34. Personalului Autorităţii i se pot stabili şi adaosuri pe un termen limitat pentru activităţi 
suplimentare supra sarcinilor de serviciu. 

35. Personalul Autorităţii beneficiază şi de alte plăţi de stimulare şi compensare care nu 
contravin legislaţiei în vigoare.  

36. Cuantumul lunar total al salariului directorului Autorităţii se stabileşte în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. În cuantumul lunar total al salariului directorului nu se includ plăţile care 
nu se raportează la salarizare.  

37. Cuantumul lunar total al salariilor directorilor adjuncţi se stabileşte cu o reducere de 10 
la sută faţă de cuantumul lunar total al salariului directorului Autorităţii.  

38. Regulamentul cu privire la salarizarea personalului Autorităţii, aprobat de către 
directorul Autorităţii, stabileşte sistemul de salarizare a personalului Autorităţii, care include: 



a) modul de stabilire diferenţiată a salariilor de funcţie conform calificării, gradului de 
pregătire profesională şi competenţă a angajatului, gradul de răspundere pe care îl implică 
lucrările (funcţiile) executate şi complexitatea lor; 

b) modul de stabilire a adaosurilor de performanţă individuală a angajaţilor şi criteriile de 
evaluare a acestora; 

c) alte plăţi de stimulare şi compensare, care nu se raportează la salarizare (ajutor material, 
premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale etc.); 

d) metodologia de ajustare periodică a salariilor în funcţie de schimbările produse pentru a 
asigura conformarea continuă cerinţelor şi practicii internaţionale în domeniu stipulate în pct.27; 

e) alte aspecte conexe. 
  
  

Anexa nr.2 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.645 din 7 august 2014 
STRUCTURA 

Autorităţii Aeronautice Civile 
  
Conducerea 
Direcţia operaţiuni de zbor 
Direcţia navigabilitate 
Secţia menţinerea navigabilităţii 
Secţia certificare 
Direcţia aeroporturi 
Direcţia navigaţie aeriană 
Direcţia autorizare personal aeronautic 
Direcţia reglementări 
Direcţia economie şi analiză 
Direcţia relaţii internaţionale 
Secţia juridică şi resurse umane  
Secţia contabilitate 
Secţia controlul calităţii 
Secţia aviaţie uşoară şi ultrauşoară 
Serviciul securitate aeronautică 
Serviciul secretariat 
Serviciul administrativ 
Serviciul tehnologii informaţionale şi e-Transformare 
Serviciul relaţii cu publicul 
Serviciul inspecţii aeronave străine 
Serviciul siguranţa zborurilor şi căutare-salvare 
  


