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Introducere  

Republica Moldova este semnatară a Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională semnată la 

Chicago în 1944 (denumită în continuare Convenţia de la Chicago) şi în acest sens este obligată să 

se conformeze standardelor şi procedurilor internaţionale recomandate stabilite de către 

Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (în continuare OACI).  

 

În conformitate cu prevederile articolului 38 din Convenţie, orice stat care consideră că nu se poate 

conforma întrutotul unor astfel de norme sau proceduri internaţionale sau că nu-şi poate pune 

propriile sale reglementări sau practici în deplin acord cu normele sau procedurile internaţionale 

când acestea se modifică sau care crede necesar să adopte reglementări şi practici care se 

deosebesc în vreo privinţă de cele stabilite printr-un standard/normă internaţională, va notifica de 

îndată Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale diferenţele dintre propriile sale practici şi cele 

stabilite de standardul/norma internaţională.  

 

În cazul amendamentului la standardul/norma internaţională, oricare stat membru care nu va 

modifica corespunzător propriile sale reglementări sau practici va informa Consiliul în termen de 60 

de zile de la adoptarea amendamentului la standardul/norma internaţională sau va indica măsurile 

pe care îşi propune să le ia. În acest caz, Consiliul va notifica de îndată toate statele membre 

diferenţele care există asupra unui sau mai multor puncte între standardul/norma internaţională şi 

practica corespunzătoare folosită de statul în cauză.  

 

Scopul de bază al notificării diferenţelor constă în promovarea siguranţei, eficienţei şi regularităţii 

navigaţiei aeriene prin asigurarea faptului că autorităţile de stat şi alte agenţii, inclusiv operatorii 

antrenaţi în aviaţia civilă internaţională cunosc toate regulile şi practicile naţionale, în partea ce ţine 

de diferenţierea acestora de cele stabilite în standardele şi practicile recomandate (în continuare 

SARPs).  
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Generalităţi  

Direcţia Reglementări din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile (în continuare AAC) este 

subdiviziunea responsabilă de elaborarea, completarea, modificarea şi aplicarea prezentului 

document. Documentul se referă la procesul de elaborare şi adoptare a standardelor şi practicilor 

asociate cu OACI iniţiat prin intermediul unei scrisori oficiale (State Letter, în continuare SL), şi 

notificat prin intermediul unui buletin electronic. Buletinul electronic de informare este expediat prin 

poşta electronică. La primirea acestuia, specialistul responsabil din cadrul Direcţiei Reglementări, 

descarcă SL de pe pagina oficială a OACI, o salvează şi o redirecţionează prin poşta electronică 

către Serviciul Secretariat spre înregistrare şi promovare.  

Specialistul responsabil din cadrul Direcţiei Reglementări menţine un Registru electronic al 

scrisorilor oficiale (SL) parvenite de la OACI referitoare la propunerile de amendamente şi 
aprobările de amendamente aferente SARPs la Convenţia de la Chicago.  
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State Letters (propunere de amendament) 

Majoritatea proiectelor de elaborare a standardelor OACI sunt iniţiate ca urmare a propunerilor de 

amendamente la SARPs. Propunerile de amendamente la SARPs sunt notificate prin intermediul 

unui buletin electronic. Scrisoarea oficială care are drept subiect propunere de amendament la…. 
este descărcată de către specialistul responsabil din Direcţia Reglementări de pe pagina oficială a 

OACI, salvată şi redirecţionată prin poşta electronică către Serviciul Secretariat spre înregistrare şi 

promovare. Directorul aplică avizul său şi direcţionează scrisoarea, prin reţeaua internă (wroom) 

către subdiviziunea din cadrul AAC responsabilă de executarea scrisorii, punând în discuţie de 

fiecare dată şi Direcţia Reglementări. În cazul în care aceasta este incompletă sau lipsesc anumite 

anexe, specialistul responsabil accesează https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/StateLetters 

pentru a descărca anexele/ataşamentele la aceasta.  

Specialistul responsabil din cadrul Direcţiei Reglementări completează Registrul electronic în care 

este specificată: referinţa OACI, data şi subiectul, executorul(ii), acţiunile care trebuie efectuate, 

precum  şi termenul(le) de execuţie. Şeful subdiviziunii responsabile de executarea scrisorii oficiale 

monitorizează respectarea termenului de execuţie a SL.   

Specialistul responsabil din cadrul Direcţiei Reglementări accesează regulat pagina OACI pentru a 

verifica noile SL postate.  

Distribuirea SL care au drept subiect propunere de amendament la anexele OACI se efectuează 

conform tabelului de mai jos, iar circuitul acestora va corespunde Figurii nr.1:  

Anexa Subdiviziune responsabilă 

Anexa nr.1 Autorizare personal aeronautic 
Direcţia autorizare personal 

aeronautic 

Anexa nr.2 Regulile aerului Direcţia navigaţie aeriană  

Anexa nr.3 
Servicii meteorologice pentru navigaţia 

aeriană internaţională 
Direcţia navigaţie aeriană  

Anexa nr.4 Hărţi aeronautice Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.5 Unităţile de măsură Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.6 Operarea aeronavelor Direcţia operaţiuni de zbor 

Anexa nr.7 
Naţionalitatea aeronavelor şi semnele de 

înmatriculare 
Direcţia navigabilitate 

Anexa nr.8 Navigabilitatea aeronavelor Direcţia navigabilitate 

Anexa nr.9 Facilităţi Direcţia relaţii internaţionale 

https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/StateLetters�


Procedura de notificare a diferenţelor faţă de SARPS  
 

6 
 

Anexa nr.10 Telecomunicaţii aeronautice Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.11 Servicii de trafic aerian Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.12 Căutare şi salvare 
Serviciul siguranţa zborurilor  şi 

căutare-salvare 

Anexa nr.13 
Investigarea accidentelor şi incidentelor 

aeronautice 

MTID/Agenţia de Investigare şi 

Analiză în Transporturi 

Anexa nr.14 Aerodromuri Direcţia aeroporturi 

Anexa nr.15 Servicii de informare aeronautică Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.16 Protecţia mediului 
Direcţia navigabilitate 

Direcţia aeroporturi  
(în partea ce ţine strict de aeroporturi) 

Anexa nr.17 Securitate aeronautică Serviciul securitate aeronautică   

Anexa nr.18 Transportarea bunurilor periculoase Direcţia operaţiuni de zbor 

Anexa nr.19 Sistemul de management al siguranţei 
Serviciul siguranţa zborurilor  şi 

căutare-salvare 

       

Şeful/colaboratorii subdiviziunii responsabile examinează propunerile de amendamente şi 

analizează metodologia de implementare, evaluând totodată impactul posibil al amendamentelor 

respective asupra reglementărilor naţionale din domeniu, identificând şi formulând chiar şi la 

această etapă eventuale diferenţe. Dacă va fi necesar, subdiviziunea se va consulta, după caz, cu 

alte subdiviziuni din cadrul AAC, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID), 

organe de stat, întreprinderi din domeniul aviaţiei civile, etc. Acordul sau dezacordul faţă de 

propunerile de amendamente, comentariile/obiecţiile, în cazul în care sunt, vor fi  transmise prin 

reţeaua internă (wroom) Direcţiei Reglementări în timp util.  În cazul în care propunerea de 

amendament ar putea avea careva repercusiuni asupra unor legi, Hotărâri de Guvern, etc., se va 

obţine şi avizul MTID.   

 

Specialistul responsabil din Direcţia Reglementări definitivează răspunsul AAC, completează 

Formularul OACI (Anexa nr.1 – Formularul OACI aprobare/dezaprobare propuneri de 

amendament), conform celor solicitate în SL şi îl transmite Secţiei Secretariat spre semnare de 

către Directorul AAC. Serviciul Secretariat expediază răspunsul către OACI prin e-mail şi/sau fax, 

în dependenţă de cele solicitate în SL.  

Scrisoarea de ieşire/formularul este transmisă prin reţeaua internă (wroom) şi discuţia urmează a fi 

închisă, iar în Registrul electronic al SL se introduc datele de înregistrare respective.  
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State Letters (aprobare amendament) 

Aprobarea amendamentelor la anexele OACI este notificată prin intermediul unui buletin electronic. 

Buletinul electronic de informare este expediat prin poşta electronică. La primirea acestuia, 

specialistul responsabil din cadrul Direcţiei Reglementări, descarcă SL de pe pagina oficială a 

OACI, o salvează şi o redirecţionează prin poşta electronică către Serviciul Secretariat spre 

înregistrare şi promovare.  

Directorul aplică avizul său şi direcţionează scrisoarea, prin reţeaua internă (wroom) către 

subdiviziunea responsabilă de executarea scrisorii, punând în discuţie de fiecare dată şi Direcţia 

Reglementări. În cazul în care aceasta este incompletă sau lipsesc anumite anexe, specialistul 

responsabil accesează https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/StateLetters pentru a descărca 

anexele/ataşamentele la aceasta. 

Specialistul responsabil din cadrul Direcţiei Reglementări completează Registrul electronic în care 

este specificată: referinţa OACI, data şi subiectul, executorul(ii), acţiunile care trebuie efectuate, 

precum  şi termenul(le) de execuţie. Şeful subdiviziunii responsabile de executarea scrisorii oficiale 

monitorizează respectarea termenului de execuţie a SL. Scrisorile privind aprobarea 

amendamentului stabilesc în general două termene:  

•  termenul pentru dezaprobarea amendamentului, răspuns obligatoriu (Anexa nr.2); şi 

•  termenul pentru notificarea diferenţelor la amendament, răspuns obligatoriu (Anexa nr.3); 

 

şi recomandarea de a introduce eventualele diferenţe în EFOD.  

Şefii de subdiviziuni, au acces la sistemul electronic de introducere a diferenţelor (EFOD) 

https://soa.icao.int/checklist/efod.aspx pentru a vizualiza şi actualiza informaţia aferentă Anexei de 

care sunt responsabili, Raportul complet şi raportul privind diferenţele, conform clasificatorului 

OACI (Cerinţele statului sunt mai exacte sau care excedează SARPs, Cerinţele statului diferă din 

punct de vedere al caracterului sau alt mod de conformitate, Cerinţele statului sunt mai puţin stricte 

sau parţial implementate, sau neimplementate) aferent  SARPs OACI 

(https://soa.icao.int/checklist/EFOD ....Report on entire Annex sau 

/https://soa.icao.int/checklist/EFOD…Report on More Exacting or Exceeds sau 

https://soa.icao.int/checklist/EFOD....Report on Different in Character or Other Means of 

Compliance sau https://soa.icao.int/checklist/EFOD...Report on Less Protective or Partially 

Implemented or not Implemented). 

https://portal.icao.int/ICAO-NET/Pages/StateLetters�
https://soa.icao.int/checklist/efod.aspx�
https://soa.icao.int/checklist/EFOD�
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Sistemul electronic de completare a diferenţelor (EFOD) reprezintă o posibilitate pentru fiecare stat 

membru să introducă informaţii într-o bază electronică de date, creată de OACI, la prevederile 

actualizate a Anexelor.   

 

Distribuirea SL care au drept subiect aprobare amendament la anexele OACI se efectuează 

conform tabelului de mai jos, iar circuitul acestora va corespunde Figurii nr.2: 

Anexa Subdiviziune responsabilă 

Anexa nr.1 Autorizare personal aeronautic 
Direcţia autorizare personal 

aeronautic 

Anexa nr.2 Regulile aerului Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.3 
Servicii meteorologice pentru navigaţia 

aeriană internaţională 
Direcţia navigaţie aeriană  

Anexa nr.4 Hărţi aeronautice Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.5 Unităţile de măsură Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.6 Operarea aeronavelor Direcţia operaţiuni de zbor  

Anexa nr.7 
Naţionalitatea aeronavelor şi semnele de 

înmatriculare 
Direcţia navigabilitate 

Anexa nr.8 Navigabilitatea aeronavelor Direcţia navigabilitate 

Anexa nr.9 Facilităţi Direcţia relaţii internaţionale 

Anexa nr.10 Telecomunicaţii aeronautice Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.11 Servicii de trafic aerian Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.12 Căutare şi salvare 
Serviciul siguranţa zborurilor  şi 

căutare-salvare 

Anexa nr.13 
Investigarea accidentelor şi incidentelor 

aeronautice 

MTID/Agenţia de Investigare şi 

Analiză în Transporturi 

Anexa nr.14 Aerodromuri Direcţia aeroporturi 

Anexa nr.15 Servicii de informare aeronautică Direcţia navigaţie aeriană 

Anexa nr.16 Protecţia mediului 
Direcţia navigabilitate 

Direcţia aeroporturi  
(în partea ce ţine strict de aeroporturi) 

Anexa nr.17 Securitate aeronautică Serviciul securitate aeronautică 

Anexa nr.18 Transportarea bunurilor periculoase Direcţia operaţiuni de zbor 

Anexa nr.19 Sistemul de management al siguranţei 
Serviciul siguranţa zborurilor  şi 

căutare-salvare 
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Subdiviziunea responsabilă va studia în detaliu amendamentul şi: 

a. va analiza, reieşind din competenţă, dacă amendamentul este deja cuprins/inclus sau 

implementat în cadrul legislaţiei existente în domeniul aviaţiei civile;  

b. va înainta propuneri de implementare/amendare a cadrului normativ; 

c. va revizui materialele de îndrumare sau acţiunile administrative în scopul punerii în aplicare 

a amendamentelor;  

d. va pune în aplicare amendamentele ca urmare a modificării legislaţiei.  

Subdiviziunea responsabilă va efectua înregistrările sale de rigoare privind implementarea/etapa de 

implementare a amendamentelor şi va înainta Direcţiei Reglementări propuneri de 

implementare/amendare a reglementărilor naţionale. La fel, va revizui toate diferenţele existente 

anterior, conform Raportului sus-menţionat şi va lua în consideraţie retragerea/anularea acestora, 

în dependenţă de schimbările survenite în implementarea lor.  

În cazul în care nu poate fi asigurată aplicarea amendamentului conform termenului stabilit şi 

perioada necesară pentru modificarea legislaţiei, subdiviziunea responsabilă va iniţia procedura de 

notificare a conformării sau diferenţelor pentru întreaga Anexă, specificând detaliile, cauzele, data 

la care vor fi eliminate, etc., conform formularului OACI (Anexa nr.3_Formularul OACI confirmare 

aprobare/notificare diferenţe).  

Diferenţele semnificative (significant differences) urmează a fi evaluate şi stabilite de fiecare 

subdiviziune aparte, în baza unei proceduri, unor criterii proprii (a se vedea, pentru anumite 

subdiviziuni, documentul OACI 8126, Capitolul 5.8), în dependenţă de domeniul de care este 

responsabilă şi urmează a fi transmise spre publicare în AIP Moldova, la Capitolul GEN 1.7., 

conform prevederilor contractului între AAC şi Î.S. „MOLDATSA”.  Scopul de bază al publicării 

diferenţelor semnificative în AIP constă  în furnizarea echipajelor de zbor şi altor părţi interesate a 

informaţiei indispensabile pentru  operaţiunile aeriene internaţionale. Vor fi transmise spre publicare 

în AIP şi diferenţele faţă de PANS. 

Direcţia Reglementări definitivează răspunsul AAC, completează Formularul OACI conform celor 

solicitate în SL. Directorul semnează scrisoarea de ieşire/formularul, iar Serviciului Secretariat îl 

expediază către OACI prin e-mail şi/sau fax, în dependenţă de cele solicitate în SL.  

Scrisoarea de ieşire/formularul este transmisă prin reţeaua internă (wroom) şi discuţia urmează a fi 

închisă, iar în Registrul electronic al SL se introduc datele de înregistrare respective.  
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În cazul în care nu intervin noi diferenţe aferente anexelor, în comparaţie cu cele notificate anterior 

de către AAC, Direcţia Reglementări va informa OACI (Anexa nr.3) despre faptul că diferenţele 

respective rămân în vigoare .       

Specialistul responsabil din cadrul Direcţiei Reglementări va introduce datele de înregistrare 

corespunzătoare în Registrul electronic al State Letters. La fel, va monitoriza introducerea 

modificărilor de rigoare de către subdiviziunile responsabile, în sistemul electronic de completare a 

diferenţelor (EFOD) (https://soa.icao.int/checklist/efod.aspx) al OACI.    

https://soa.icao.int/checklist/efod.aspx�
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Anexa nr.1 

 
ATTACHMENT __ to State letter _____  

 
 

RESPONSE FORM TO BE COMPLETED AND RETURNED TO ICAO TOGETHER 
WITH ANY COMMENTS YOU MAY HAVE ON THE PROPOSED AMENDMENTS 

 
 
 
 

To: The Secretary General  
International Civil Aviation Organization 
999 Robert-Bourassa Blvd.  
Montréal, Quebec,  
Canada H3C 5H7 
 
 
Republic of Moldova 

 
 

Please make a checkmark (√ )  against one option for each amendment. If you choose options 
“agreement with comments” or “disagreement with comments”, please provide your comments 
on separate sheets. 
 

 
 

 
*“Agreement with comments” indicates that your State or organization agrees with the intent and 
overall thrust of the amendment proposal; the comments themselves may include, as necessary, 
your reservations concerning certain parts of the proposal and/or offer an alternative proposal in 
this regard. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________       
Director Civil Aviation Authority  

 
Agreement 

without 
comments 

Agreement 
with 

comments 

Disagreement 
without 

comments 

Disagreement 
with 

comments 

No 
position 

Amendment to Annex no. 
to specify — Title to 
specify, 
 
 (Attachment ___ refers) 
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Anexa nr.2 

 
ATTACHMENT __ to State letter _____  

 
 

NOTIFICATION OF DISAPPROVAL OF ALL OR PART OF THE AMENDMENT___ TO 
ANNEX___ 

 
 
 
 

To: The Secretary General  
International Civil Aviation Organization 
999 Robert-Bourassa Blvd.  
Montréal, Quebec,  
Canada H3C 5H7 

 
 
 

Republic of Moldova hereby wishes to disapprove the following parts of the amendment___ to 
Annex ___, please provide your comments on separate sheets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________       
Director Civil Aviation Authority  

 

 

 Note:. If you approve of all parts of Amendment ___, it is not necessary to return this 
notification of disapproval.  
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Anexa nr.3 
 

ATTACHMENT __ to State letter _____  
 
 
 

NOTIFICATION OF COMPLIANCE WITH OR DIFFERENCES FROM ANNEX_____, PART_____ 
(including all amendments up to and including Amendment______) 

 
 
 
 

To: The Secretary General  
International Civil Aviation Organization 
999 Robert-Bourassa Blvd.  
Montréal, Quebec,  
Canada H3C 5H7 

 
1. No differences will exist on_______________________________________between the 

national regulations and/or practices of the Republic of Moldova and the provisions of Annex 
____, Part _____, including all amendments up to and including Amendment ______. 

 
 
2. The following differences will exist on_________________________________ between the 

regulations and/or practices of the Republic of Moldova and the provisions of Annex _____, 
Part____, including Amendment ____ (Please see Note 3) below.) 

 
Annex Provision 
(Please give exact 
paragraph reference) 

b) Difference 
Category  
(Please indicate 
A, B or C) 

c) Details of 
Difference (Please 
describe the 
difference clearly and 
concisely) 

d) Remarks 
(Please indicate 
reasons for the 
difference)  

 
 

   

 
 
 

3. By the dates indicated below, the Republic of Moldova  will have complied with the provisions 
of Annex ______, including all amendments up to and including Amendment ______for which 
differences have been notified in 2 above.  

 
a) Annex Provision 
(Please give exact 
paragraph reference) 

b) Date 
 c) Comments 

   
   

 
 

_____________________      
Director Civil Aviation Authority  
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Figura nr.1   

Circuit SL OACI propunere amendament  
 
 
 
 

 

 
  

ICAO Portal 
 

SL Propunere amendament 

Direcţia Reglementări  

Director AAC 

Serviciul Secretariat 

Subdiviziunea responsabilă  
 

Expertiza propunerii 
Elaborare proiect de răspuns 

Direcţia Reglementări 
Definitivare răspuns de 
aprobare / dezaprobare  

Completare Registrul electronic 

Scrisoare către OACI 
Aprobare / dezaprobare 

 
Anexa nr.1  

 

 

Consultare alte subdiviziuni 
AAC; MTID, organe de stat,  
întreprinderi din aviaţie, etc.  
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 Figura nr.2   
 

Circuit SL aprobare amendament   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ICAO Portal 
 

SL Aprobare amendament 
 

Direcţia Reglementări 

Director AAC 

Serviciul Secretariat 

Subdiviziunea responsabilă  
Examinare amendament 

Dezaprobare/conformare / 
diferenţe  

 

Direcţia Reglementări 
Definitivare răspuns  

Dezaprobare/conformare / 
diferenţe  

 
 

 

 

Scrisoare către OACI 
Dezaprobare  amendament 

Anexa nr.2 

Scrisoare către OACI 
Conformare/diferenţe  

Anexa nr.3 
 

Prezentare diferenţe 
semnificative pentru 

publicare în AIP 

 
Completare EFOD 

 

Direcţia Reglementări 
Propuneri de implementare 
/amendare cadrul normativ 

Manualul de management al 
AAC pct.9.15 


