AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA
ORDIN nr.10/GEN
din

20 mai
2018
-----------Chi~ in au

Cu privire la instituirea
Comisiei de navigatie aeriana

Tn temeiul · Legii aviatiei civile nr. 1237-XIII din 09.07 .1997 . Regula mentulu i
privind organizarea ?i funqionarea Autoritatii Aeronautice Civile (AAC) . aprobat prin
HotarTrea Guvernului nr. 645 din 07.08 .2014 . Tn scopul coordonarii un or activitati
legate de navigatia aeriana ?i managementul traficului aerian .
0 RD ON:

1. Se aproba componenta nominala a Comisiei de navigatie aeriana. dupa cum
urmeaza:
Pre~edintele Comisiei:
Nicolae BUZU
V.icepre~edintele Comisiei:
Dan STRATAN

Membrii Comisiei:
Andrei CEBANU

Director adjunct
siguranta zboruri:

control

?i

supraveghe re

$ef-interimar Direqia navigatie aeriana. $ef
Serviciul siguranta zboruri lor ?i cautare - salvare
AAC:

Elvira CURILOVA
Vladimir BU IN ITKI
Sergiu BU RDUJA
Serghei MA$TALEAR

$ef interimar Directia navigabilitate . Speciali st
principal Serviciul inspeqii aeronave straine .
AAC:
$ef-interimar Direqia operatiuni de zbor. A.A.C.
$ef Direqia aeroporturi . AAC:
$ef Direqia securitate aeronautica . AAC:
$ef Seqia autorizare personal aeronau tic. AAC :

Igor BARBA
Serghei SAN DU

$ef Serviciul controlul calitatii. AAC
Director Tehnic. T.s . .. MoldATSA " :

Victor POPU$OI

Director
Calitate .

Sergh ei GH EORGH ITA

.. MoldATSA" ;
Director Direqia Deservirea Traficu lui Aerian.
T.S. ., MoldATSA" ;
$ef SOTA/Vice Director DDT A. LS ... Mol dATSA ":

Serghei FEDOSEEV
Secretarul
Comisiei:

executiv

Dorin GADIMBA

Direqia Managementul Sigu ranta.
?i
Dezvolta re.
Ls .
Strategie

al

$ef Serviciul
"MoldATSA" .

I nformare

Aerona utica.

i. S.

2. Tn cazul eliberarii din funqie a membrilor Comisiei sus-mentionate . atribu tii le
acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate Tn functiile respective . de
cele care exercita interimatul functiei sau de speciali?tii acelora?i subdiviziu ni la
indicatia Di rectorului AAC. fara a fi emis un nou Ordin.
3. Se aproba Regulamentul de funqionare al Comisiei de navigatie aeria na. co nfo rm
Anexei la prezentul Ordin .
4. Ordinul nr. 21 /GEN din 01.10 .2013 cu modificarile ?i completari le ulterioare se
abroga.
5. Prezentul Ordin [ntra Tn vigoare din. data semnarii.

Director

Radu BEZNIUC

Ane xa
la Ordinul nr. 10/GEN
din 20 mai 2018

REGULAMENTUL
de functionare a Comisiei de Navigatie Aeriana

I. Dispozi(ii generale
Comisia de Navigatie Aeriana (in continuare Comisia) este inti intata pc
langa Autoritatea Aeronautica Civila (in continuare AAC) §i are drept scop
solutionarea chestiunilor, ce apar 'in legatura cu navigatia aeriana §i managementul
traficului aerian reie§ind din atribu!iile specificate in prezentul Regulament.
Comisia i~i desfa§oara activitatea in confonnitate cu Legea aviatiei civile nr.
1237-XIII din 09.07.1997 §i alte acte normative nationale din domeniu, cu
standardele §i recomandarile Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI),
precum §i cu prevederile prezentului Regulament.
Comisia este formata din pre§edinte (1 ), vicepre§edinte (1 ), secretar executiv
(1) §i eel putin 6 (§ase) membri. Componenta Comisiei se aproba de catre AAC, la
propunerea Pre§edintelui Comisiei.
In componenta Comisiei intra speciali§ti, care in virtutea functiilor dispun de
calificarea §i experienta teoretica §i practica in domeniul navigatiei aeriene, precum
§i in alte domenii din aviatia civila cu relevanta pentru asigurarea sigurantei
zborurilor.
In funqie de complexitatea chestiunilor examinate, in cadrul Comisiei pot fi
create grupuri de lucru. Grupul de lucru este condus de conducatorul grupului,
desemnat de catre pre§edintele Comisiei. Grupul de lucru adopta concluzii in
rezultatul examinarii chestiunilor respective §i le propune spre examinare
Comisiei.
Sedintele Comisiei se conse'inneaza in procese-verbale, care vor contine
concluzii ale Comisi~i pe problemele . examinate. In baza concluziei formulate de
Comisie, AAC §i MoldATSA vor intreprinde aqiunile de rigoare. Modul de
desf:a§urarea a §edintelor sunt specificate in Capitolul Val prezentului Regulament.
In unele cazuri procesul-verbal al Comisiei poate fi intocmit fara
convocarea §edintelor Comisiei, fiind suficienta examinarea de catre toti mernbri i
Comisiei a chestiunilor care se propun spre examinare.

II. Atribu(iile Comisiei
Intru realizarea scopurilor sale Comisia exercita urmatoarele atributii:
- participa la elaborarea strategiei in domeniul navigatiei aeriene;
- examineaza propunerile, in comun cu Ministerul Apararii, referitoare la
determinarea zonelor interzise §i cu restriqie pentru executarea zboruri !or 1n
spatiul aerian al Republicii Moldova, dupa care inainteaza spre aprobare AAC
proiectul planului zonelor interzise §i cu restriqie pentru executarea zboruri !or in
spatiul aerian al Republicii Moldova;
- participa, dupa caz, la examinarea cererilor privind emiterea autorizatiilor
pentru construqia sau reconstructia aerodromurilor (aeroporturilor) civile,
obiectelor pentru asigurarea radiotehnica in zona aerodromurilor §i a cailor aeriene ;
- participa, dupa caz, la examinarea propunerilor referitoare la deschidcrea
unor cai aeriene noi in spatiul aerian al Republicii Moldova;

- participa, dupa caz, la elaborarea regulilor de zbor, regulilor de dirij are a
traficului aerian ~i regulilor de navigatie aeriana in spatiul aerian al Republ ici i
Moldova;
- examineaza proiectele de instruqiuni privind efectuarea zboruri !or in zona
aerodromuri 1or;
- aproba pachetul de date neprocesate, receptionate de la generatorii de date
aeronautice in scopul includerii in Pachetul Integrat de Informare Aeronautica (In
continuare AIP) a Republicii Moldova. Perioada de examinare - 4 zi le
calendaristice, de la prezentarea datelor de catre secretarul executiv al comisiei ;
- elaboreaza ~i inainteaza spre aprobare proiectele amendamentelor,
suplimentelor la AIP ~i proiectele Circularelor de Informare Aeronautica.

III. Drepturile Comisiei
Pentru exercitarea eficienta a atributiilor sale, Comisia are urmatoarele drepturi:
- solicita, in modul stabilit, informatia aeronautica necesara de la persoan e
fizice ~i juridice, care desfa~oara activitati in domeniul aviatiei civile pe teritoriu l
Republicii Moldova, ;
- elaboreaza proiecte de acte normative, regulamente ~i instruqiuni in
domeniul navigatiei aeriene ~i le propune spre aprobare in modul stabilit;
- pregate~te ~i prezinta spre examinare catre AAC, concluziile despre
necesitatea suspendarii/revocarii certificatelor/autorizatiilor in cazul incalcarilor de
catre agentii aeronautici a regulilor de navigatie aeriana .
. IV. Atribufiile Pre~edintelui Comisiei
Pre~edintele Comisiei are urmatoarele atributii:
- propune crearea grupurilor de lucru in cadrul Comisiei ~i aproba
componenta acestora;
- convoaca ~edintele Comisiei ori de cate ori este necesar pentru examinarea
chestiunilor legate de siguranta zborurilor;
- organizeaza activitatea Comisiei ;
- este responsabil pentru rezultatele activitatii Comisiei;
- este responsabil pentru respectarea Iegislatiei Republicii Moldova $I a
prevederilor prezentului Regulament conform legislatiei in vigoare .
V. Regulile de desfa~urare a ~edinfelor Comisiei
Sedintele Comisiei sunt conduse de Pre~edinte, iar in lipsa acestuia, de catre
Vicepre~edinte.
Sedintele se convoaca la initiativa Pre~edintelui sau Ia propunerea a eel putin
4 membri ai Comisiei, fiind inaintata Pre~edintelui cu eel putin 10 zile inainte de
data preconizata pentru des:fa~urarea ~edintei.
In caz de accept pentru desfa~urarea ~edintei Pre~edintele transmite
materialele secretarului executiv pentru organizarea acesteia.
Data ~edintei, ordinea de zi ~i lista invitatilor la ~edinta este determinata de
Pre~edintele Comisiei.

Organizarea ~edintelor Comisiei sunt asigurate de catre secretarul executiv al
Comisiei. Materialele pentru ~edinta se transmit de catre secretarul executi v
membrilor Comisiei cu eel putin 5 zile inainte de inceperea ~edintei ~i contin:
- obiectul examinarii ~i recomandarile pentru acceptarea acestuia;
- cheltuieli legate pentru realizarea propunerii respective ~i sursa de finantare .
La examinarea unor chestiuni complexe, in cadrul ~edintei Cornisi ei,
Pre~edintele dispune crearea unui Grup specializat de lucru care va examina
materialele corespunzatoare in termenul stabilit de Comisie.
Sedintele Grupului de lucru sunt conduse de conducatorul acestuia, desemnat
de catre Pre~edintele Comisiei . Deciziile in cadrul Grupului de lucru se iau cu
simpla majoritate a membrilor grupului de lucru .
Pre~edintele Comisiei deschide ~i inchide ~edinta, conduce dezbateri le, ofera
cuvant, pune intrebari efectueaza alte activitati de coordonare a lucrului Comisiei.
La ~edintele Comisiei pot participa ~i alti invitati, care nu fac parte din
componenta Comisiei, rara drept de vot la adoptarea deciziilor.
Deciziile Comisiei se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simpla a
membrilor prezenti. in cazul egalitatii voturilor, Pre~edintele Comisiei va avca
votul decisiv.
Membrii Comisiei pot propune, in baza unor argumentari temeinice,
intreruperea sau amanarea dezbaterilor in privinta unei anumite probleme sau
inchiderea ~edintei. Decizia referitoare la una din aqiunile mentionate se pune la
vot.
Concluziile grupurilor de lucfu se aproba la ~edinta Comisiei, iar concluzia
Comisiei de catre Pr~~edintele acesteia.
in cazuri exceptionale, cand siguranta zborurilor o cere, Comisia poate revi zui
deciziile sale.

