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Șef Secția certificare Direcția 

navigabilitate 
Domeniu de activitate: 

Navigabilitate 

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: 

Șef Secția certificare Direcția navigabilitate, Direcția navigabilitate 

Data-limită de depunere a documentelor: 

21.12.2018 

Unități disponibile: 

1 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: 

 Scopul general al funcţiei:   
Asigurarea sarcinii AAC și DN de certificare şi supraveghere continuă a aspectelor respectării 
normelor de navigabilitate de către întreprinderile care execută lucrări de reparaţie/modificări şi 
întreţinere a tehnicii aeronautice.   

Verificarea facilităţilor (unităţilor de lucru), procedurilor organizaţionale şi de calitate ale 
solicitanţilor pentru acceptarea, emiterea, prelungirea sau modificarea certificatelor 
(autorizaţiilor) întreprinderilor de întreţinere a tehnicii aeronautice, atât autohtone cât şi străine.  
Eliberarea/prelungirea, validarea, suspendarea şi revocarea certificatelor de navigabilitate 
pentru întreprinderile de întreţinere a tehnicii aeronautice. 

 Sarcinile de bază: 

1. asigură şi urmăreşte executarea procedurilor şi proceselor de eliberare, modificare,

prelungire şi revocare a certificatelor de navigabilitate a Întreprinderilor de menţinere a
navigabilităţii şi Întreprinderilor de întreţinere;

2. analizează şi înaintează propuneri de modificare a sarcinilor Secției în dependenţă de
elaborarea standardelor internaţionale în domeniul navigabilităţii;

3. asigură pregătirea pentru audituri şi verificări de către organizaţii internaţionale (ICAO
USOAP, EASA STD).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea 

documentelor: 

Alexandru Gardașevici 

Telefon: 

022-823621



 CONCURS OCUPARE FUNCȚIE VACANTĂ AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ 

E-mail:

alexandru.gardasevici@caa.gov.md 

Web site: 

www.caa.md 

Raion, oraș: 

Chișinău, CHIŞINĂU 

Adresa: 

2026 bd. Dacia, nr. 80/2 

Tip de angajare: 

Pe perioada nedeterminată 

Condiţiile de participare la concurs: 

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

 cunoaşte limba de stat;

 nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

 în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din

Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

 nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca

pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care

s-a dispus această interdicţie;

 nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act

de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

 îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 

Studii: studii superioare de specialitate în domeniul aviaţiei civile sau militare 

Experienţă profesională: 
 minim 10 ani în industria aeronautică civilă sau militară, din care:

(a) cel puţin 3 ani la posturi de management în domeniul menţinerii navigabilităţii aeronavelor,
întreţinerii tehnice sau sisteme de calitate;

(b) cel puţin 5 ani de experienţă profesională în calitate de tehnician sau inginer de întreţinere
tehnică aeronave.

 licenţă de întreţinere a aeronavelor;

 autorizație de personal de întreținere (JAR-66);

 experienţă de activitate în calitate de inspector aeronautic:
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 Abilități: 

 capacități de organizare și de luare a deciziilor; 

 capacități de planificare și de a acționa strategic; 

 capacități de analiză și sinteză și de găsire a unor soluții; 

 capacitatea de adaptare și implementare, autoperfecționare și valorificare a experienței 

dobîndite; 

 capacitate de consiliere și/sau îndrumare a colegilor, beneficiarilor; 

 spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;   

 iniţiativă, stabilitate în acţiuni, gândire logică; 

 nivel înalt de integritate, dedicaţie şi devotament; 

 responsabilitate, loialitate, eficienţă, obiectivitate;   

 negocierea şi aplanarea eventualelor situaţii de conflict;  

 asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul Autorității, respectarea procedurilor de lucru și 

de sistem; 

 abilități de comunicare.   

   

Cunoștințe: 

 cunoștințe de management modern; 

 cunoştinţe vaste în domeniul standardelor şi cerinţelor ale organizaţiilor internaţionale şi viziune 

clară în politica şi filosofia documentelor emise; 

 experienţă și Cunoştinţe relevante în domeniul managementului menţinerii navigabilităţii, 

întreţinerii tehnice şi a sistemelor de calitate;  

 cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale (OACI, JAA, EASA, etc.) în domeniul aviaţiei 

civile 

 deţinerea reputaţiei că posedă calităţi de iniţiativă, tact, toleranţă şi răbdare;  

 posedarea limbii de stat, rusă şi engleză, la nivelul necesar pentru exercitarea atribuţiilor sale 

de serviciu;  

 cunoștințe aprofundate în utilizarea sistemelor informaționale  

 calculatoare și sisteme hardware 

 sisteme de operare Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 

Documente ce urmează a fi prezentate: 

 formularul de participare (Anexa nr. 1); 

 copia diplomei de studii/suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de 

instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de 

recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și 

Cercetării); 

 documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, franceza, 

germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției; 
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 copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

 copia carnetului de muncă1; 

 documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; 

 cazierul judiciar2; 

 acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 2).    

____________________________________________________________________________ 

1 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu 

documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se 

depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării interviului 

concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.  
2 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul 

are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 

10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii 

actului administrativ de numire 

 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

Prin poștă, email sau personal. 

Bibliografia concursului: 

Bibliografia concursului:. 

 Constituţia Republicii Moldova;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionarea structurii și efectivului – limită ale Autorităţii 

Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 645 din 

07.08.2014. 

 Acte normative în domeniul serviciului public și în domeniul de specialitate: 

 Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

 Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

 Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; 

 Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

 Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional; 

 Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; 

 Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

 Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997; 

Convenţiile multilaterale 
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Denumirea 
Data si locul 

semnării, 
depozitării 

Data 
intrării în 
vigoare 

Nr. 
hotărârii 

de aderare/ 
ratificare 

Data intrării 
în vigoare 
pentru RM 

Convenţia privind aviaţia civilă 
internaţională 

7.12.1994, 
Chicago, 

SUA 
4.04.1947 

97-XIII 
12.05.1994 

01.07.1992 

- art.83bis; 
6.10.1980, 
Montreal 

20.06.1997 
765-XIII 

6.03.1996 
20.06.1997 

Acordul privind spaţiul aerian 
comun între Uniunea Europeană şi 
statele sale membre şi Republica 
Moldova 

26.06.2012, 
Bruxelles 

- 
Legea 
Nr.192 

21.12.2012 
25.01.2013 

 

ACTELE NORMATIVE INTERNAŢIONALE PUSE ÎN APLICARE PRIN 
ORDINUL ORGANULUI ÎMPUTERNICIT 

(1) Aplicarea Reglementărilor Aeronautice Europene: 

Întru realizarea prevederilor Acordului privind dezvoltarea, acceptarea şi 
implementarea cerinţelor aeronautice unite (Cipru, 1990) semnat în cadrul Conferinţei 
Europene a Aviaţiei Civile, în aviaţia civilă a Republicii Moldova sunt puse în aplicare 
următoarele Reglementări Aeronautice Comune (JAR – Joint Aviation Requirements): 

 

JAR 
Nr. şi data 

Ordinului de 
punere în aplicare 

Publicarea 
în MO al 

RM 
Comentarii 

JAR-1 
Definitions and Abbreviations 

nr. 57/GEN, 
26.03.2007 

nr. 47-49, 
06.04.2007 

 

JAR-21 
Certification Procedures For 
Aircraft And Related Products 
Parts 

nr. 4/GEN, 
19.01.2000 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

 

JAR-25 
Large Aeroplanes 

nr. 9/GEN, 
01.02.2001 

nr. 25-26, 
01.03.2001 

 

JAR-26 
Additional Airworthiness 
Requirements For Operations 

nr. 33/GEN, 
18.04.2001 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

 

JAR-29 
Large Rotorcraft 

nr. 35/GEN, 
18.04.2001 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

 

JAR-34 
AIRCRAFT ENGINE EMISSION 

nr. 16/GEN, 
08.02.2005 

  

JAR-36 
Aircraft Noise 

nr. 36/GEN, 
18.04.2001 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

 

file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-21.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-21.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-25.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-25.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-26.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-26.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR29.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR29.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR36.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR36.pdf
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JAR 
Nr. şi data 

Ordinului de 
punere în aplicare 

Publicarea 
în MO al 

RM 
Comentarii 

JAR-66 
Certifying Staff Maintenance 

nr. 5/GEN, 
19.01.2000 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

fără amendamente  
nr. 27/GEN, 
24.03.2008,  

MO nr. 63-65, 
28.03.2008 

JAR-145 
Approved Maintenance 
Organisations 

nr. 13/GEN, 
01.02.2001 

nr. 25-26, 
01.03.2001 

cu amend. 1-5, 
nr. 47/GEN, 
06.03.2007, 

MO nr. 39-42, 
23.03.2007 

JAR-147 
Approved Maintenance 
Training/Examinations 

nr. 3/GEN, 
19.01.2000 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

 

JAR-APU 
Auxiliary Power Units 

nr. 10/GEN, 
01.02.2001 

nr. 25-26, 
01.03.2001 

 

JAR-AWO 
All Weather Operations 

nr. 39/GEN, 
18.04.2001 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

 

JAR-E 
Engines 

nr. 11/GEN, 
01.02.2001 

nr. 25-26, 
01.03.2001 

 

JAR-P 
Propellers 

nr. 12/GEN, 
01.02.2001 

nr. 25-26, 
01.03.2001 

 

JAR-MMEL/MEL 
Master Minimum Equipment 
List/ Minimum Equipment List 

 
nr. 38/GEN, 
18.04.2001 

 
nr. 47-48, 

26.04.2001 
 

JAR-TSO 
Joint Technical Standard 
Orders 

nr. 37/GEN, 
18.04.2001 

nr. 47-48, 
26.04.2001 

 

JAR-OPS1 
Commercial Air Transportation 
(Airplane) 

nr. 46/GEN, 
31.10.2000 

nr. 25-26, 
01.03.2001 

Subpart M  
JAR-OPS1 
Amend. 1-7 

JAR-OPS3 
Commercial Air Transportation 
(Helicopters) 

Subpart M  
JAR-OPS3 

Amend. 1-2, 
nr. 47/GEN, 
06.03.2007,  

MO nr. 39-42, 
23.03.2007 

GAI-20 
Joint Advisory Material-Advisory 
Circular Joint 

nr. 28/GEN, 
25.06.2003 

nr.191-195, 
05.09.2003 

 

Având în vedere că funcţiile Autorităţilor Aeronautice Unite (JAA – Joint Aviation 
Authorities), membru cu drepturi depline ale cărora este AAC, sunt transferate către 
Agenţia Europeană pentru Siguranţa Zborurilor (EASA – European Aviation Safety 

file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-66.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-66.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-145.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-145.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-147.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-147.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-APU.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-APU.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-AWO.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-AWO.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-E.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-E.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-P.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-P.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-MMEL-MEL.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-MMEL-MEL.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-TSO.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-TSO.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-OPS12.pdf
file://///File_server/data_base/DB%20Implimentation%20Status/PDF_Bank/JAR_Doc/Ordin_JAR-OPS12.pdf
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Agency), AAC a semnat Aranjamentele de lucru cu această Agenţie, prin care s-a 
obligat să implementeze reglementările aeronautice europene prevăzute în acest 
document. 

 

REGLEMENTĂRIAERONAUTICE CIVILE (RAC) 

Conform prevederilor art. 3 al Legii aviaţiei civile, Reglementările Aeronautice Civile 
sunt acte tehnico-normative, emise de autoritatea publică în domeniul aviaţiei civile, care 
conţin norme specifice, standarde, cerinţe şi proceduri şi sunt executorii pentru 
persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile. 

Textele Reglementărilor Aeronautice Civile sunt plasate pe pagina web oficială a 
Autorităţii: http://www.caa.md/rom/documents/ 

RAC Denumirea completă 
Ordin de 
aprobare 

Publicarea 
în MO al 

RM 

Intrarea 
în vigoare 

RAC-11 Procedura generală de 
elaborare şi emitere a 
reglementărilor aeronautice 
civile din RM 

nr. 147 din 
11.11.1999 

nr.49-
50/142 din 
03.05.2001 

11.11.199
9 

RAC-ACAS Sistemul de bord de prevenire 
a coliziunilor. Implementare şi 
utilizare 

nr. 155 din 
09.12.1999 

Nu este 
publicat 

09.12.199
9 

RAC-47 Înmatricularea aeronavelor 
nr.46/GEN din 

03.05.2001 

nr.120/279 
din 

02.10.2001 

02.10.200
1 

RAC-AW Navigabilitatea aeronavelor nr. 47/GEN 
din 

03.05.2001 

nr.120/280 
din 

02.10.2001 

02.10.200
1 

RAC-AID Manual pentru proceduri de 
navigabilitate (Airworthiness 
Handbook) 

nr. 74/GEN 
din 

09.11.2004 

nr.208-211/443  
din 

19.11.2004 

19.11.200
4 

RAC-AAII Investigarea accidentelor şi 
incidentelor cu implicarea 
aeronavelor civile din RM 

nr. 42/GEN 
din 

25.04.2006 

nr. 75-
78/271din 

19.05.2006 

19.05.200
6 

RAC-AOA Autorizarea operatorilor aerieni 
nr. 26/GEN 

din 
30.03.2001 

nr. 47-48 
/130 
din 

26.04.2001 

26.04.200
1 

RAC-AOC Certificarea operatorilor aerieni nr.66/GEN 
28.06.2005 

nr.92-94/325 
08.07.2005 

ediția 02 

RAC-CAW Navigabilitate continuă 
nr. 16 

din 
19.01.2012 

nr. 88-
91/554 

din 
11.05.2012 

11.05.201
2 

http://www.caa.md/rom/documents/
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RAC Denumirea completă 
Ordin de 
aprobare 

Publicarea 
în MO al 

RM 

Intrarea 
în vigoare 

RAC-IAW Navigabilitate iniţială 
nr. 16 

din 
19.01.2012 

nr. 88-
91/554 

din 
11.05.2012 

11.05.201
2 

RAC-REAC Raportarea evenimentelor de 
aviaţie civila 
 

nr. 06/GEN 
din 

15.01.2007 

nr. 14-17/61 
din 

02.02.2007 

02.02.200
7 

RAC-LS Închirieri de aeronave 
nr. 163 

din 
30.12.1999 

nr. 49-
50/144 

din 
03.05.2001 

03.05.200
1 

RAC-AML Certificarea personalului 
aeronautic al aviaţiei civile  

nr. 71/GEN 
din 

03.11.2004 

nr. 208-
211/442 

din 
19.11.2004 

19.11.200
4 

ACTELE NORMATIVE ALE AAC 

1. Ordin nr. 08/GEN din 27.01.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului “Sisteme 
de management al siguranţei (SMS)”, publicat la 07.02.2014 în Monitorul Oficial 
Nr. 27-34. 

2. Ordin nr. 06/INT din 14.01.2014 privind aprobarea “Procedurii de acordare a 
exceptărilor/derogărilor de la reglementările şi directivele aeronautice civile”. 

3. Ordin nr. 29/GEN din 10.09.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu 
privire la organizarea, pregătirea şi efectuarea curselor speciale în aviaţia civilă a 
Republicii Moldova”. 

4. Ordin nr. 18/GEN din 20.02.2014 „Cu privire la menţinerea navigabilităţii 
aeronavelor, înmatriculate în Registrul aerian al RM”. 

5. Ordin nr. 6 din 11.01.1999 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
şi îndeplinire a lucrărilor privind stabilirea resurselor şi termenelor de serviciu 
pentru aparatele aeronautice în Republica Moldova”; 

6. Ordin nr. 55 din 17.06.1994 „Cu privire la punerea în aplicare a Reglementărilor 
aeronautice АП-25 „Norme de navigabilitate a navelor aeriene categoria de 
transport” şi АП-183 „Reprezentanţii registrului aerian”; 

7. Ordin nr. 68 din 02.07.1997 „Cu privire la punerea în aplicare a Reglementărilor 
aeronautice АП-23 “Norme de navigabilitate a aeronavelor civile uşoare”, АП-29 
“Norme de navigabilitate a  aparatelor de zbor cu elice categoria de transport”, АП-
33 “Norme de navigabilitate a motoarelor aeronavelor”, АП-35 “Norme de 
navigabilitate a elicelor”, АП-36 “Certificarea aeronavelor după zgomot pe 
localitate”, АП-145  “Organizaţiile de reparaţii” şi АП-ВД „Norme de navigabilitate 
a  sistemului auxiliar””; 
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8. Ordin nr. 50/GEN din 13.10.2003 „Cu privire la punerea în aplicare a 
Reglementărilor aeronautice АП-31 „ Norme de navigabilitate ale aerostatelor 
libere pilotate”; 

9. Ordin nr. 17/GEN din 09.02.2005 „Cu privire la punerea în aplicare a 
Reglementărilor aeronautice АП-34 „Protecţia mediului. Emisia substanţelor 
poluante de către motoarele aeronavelor. Norme şi teste”; 

10. Ordin nr. 52/GEN din 10.05.2005 „Cu privire la punerea în aplicare a 
Reglementărilor aeronautice АП-27 “Norme de navigabilitate a aparatelor de zbor 
cu elice categoria standard”; 

 


