
Moldova e-Permits: Autorizatia AAC pentru zboruri neregulate si regulate 
Ghidul utilizatorului    Versiunea 1.1 
 

Elaborat de AAC RM bazat pe datele dotGov Solutions LLC 2022                          Page 1 of 19 

dri@caa.gov.md 
 

 

 

 

Permisiuni AAC pentru solicitant 

Ghidul utilizatorului SIA GEAP 
 
 

 

 

 

 

Procesul de depunere a cererii 
Înainte de a începe, fiti informat despre faptul ca toți utilizatorii serviciilor de e-guvernare din 

Moldova trebuie să fie autentificați folosind o semnătură digitală oficială (MPass). Dacă nu aveți un 
MPass, trebuie să obțineți unul de la partenerii autorizați MPass. 

Odată autentificat, puteți incepe procesul de depunere a cererilor pentru zborurile regulate și 
neregulate. Cererile pentru emiterea a Permisiunilor AAC pentru zborurile neregulate și regulate nr. 
115 și nr.122 se examinează și se emit gratuit. 

Solicitantul se autentifică prin intermediul serviciului MPass, îndeplinind următoarele operațiuni: 

Deschideți pagina web e-Permits https://actpermisiv.gov.md 

Navigați spre  "Profilul meu" și faceți clic pe “Logarea prin MPass”  Dvs. veți fi redirecționat 
către pagina Mpass. 

https://actpermisiv.gov.md/
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Folosind cheia electronica, veți accesa situl pentru autentificare și pentru să vă înregistrați cu un 
cont valid de utilizator conform instrucțiunilor Serviciului autentificare și control acces din MPass 

Dvs, dețineți IDNP și IDNO pe care le veți folosi pentru a depune Cererea în cadrul portalului 
guvernamental. 
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După ce v-ați autentificat cu succes, se afișează pagina principală e-Permits  

 

 

Selectați pagina 8 din listă, pentru a gasi Actele permisive nr.115 și 122 “Autorizarea zborurilor 
neregulate și regulate”. 
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Depunerea cererii on-line  

    Procesul depunerii cererii la Ghișeul Unic* 

1. Autentificați-vă în sistem cu rolul “Ghișeul Unic”  va fi afișată interfața “Locul de 

Muncă”  “Ghișeul Unic”  “Dosare noi (offline)”  click pe butonul “+Nou” 

pentru a depune o cerere nouă și a crea un dosar nou. 

2. Completați câmpurile necesare  la compartimentul “Act Permisiv Solicitat” alegeți 

Autoritatea Emitenta si Tipul Actului Permisiv  completați compartimentul „Detalii 

Cerere” și câmpurile IDNP si IDNO, după caz  tastați butonul “Înainte”. 

3. Completați câmpurile necesare ce urmează la toate compartimentele  adăugați 

informația necesară la compartimentele prezentate  tastați opțiunea “Înainte”. 

4. Încărcați “Documentele Însoțitoare”: alegeți documentul din listă  selectați 

documentul cu dublu-click  alegeți opțiunea “Atașați Fișierul”  încărcați 

documentul de pe calculator și atribuiți “Denumirea”  tastați opțiunea “Salvează și 

închide”  mergeți la următorul pas selectând opțiunea “Înainte”.  

5. Alegeți metoda de livrare potrivită la compartimentul “Livrare”  mergeți la următorul 

pas selectând opțiunea “Înainte”. 

6. În conformitate cu instrucțiunile afișate, purcedeți la “Semnarea Electronică” a cererii 

 semnați cererea in format electronic folosind serviciul MSign  mergeți la următorul 

pas selectând opțiunea “Înainte”. 

7. Previzualizați cererea electronica generata  tastați “Înainte” pentru a continua  

vizualizați “Certificatul Constatator”  descărcați și imprimați documentul, înmânați 

documentul solicitantului  finalizați depunerea dosarului prin selectarea opțiunii 

“Confirmă”. 
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 Selectați instituția emitentă: Autoritatea Aeronautică Civilă 
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Formularul “Persoană fizică”  Câmpurile formularului sunt pre-completate în mod automat cu informații 

din baza de date referitoare la numărul IDNP pe care le-ați furnizat în pasul precedent. 
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Fereastra “Formularul cererii” 
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Formularul “Documente însoțitoare”  Conform prevederilor HG870, este necesar de atașat 

scan copiile: AOC, noise certificate, asigurările; 

 

Fereastra “Documente însoțitoare”.  

Se vor încărca doar Documentele valabile, în formaturile acceptate de către sistem. 
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Se semnează Cererea, utilizînd cheia cu semnătura electronica. 
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 “Confirmă cererea” 
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Vizualizarea documentului “Certificatul constatator”, el se confirmă prin apăsarea butonului. 
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nr.115 Cererea depusă gasiți în lista Actelor permisive depuse. 

 

Cererile pentru emiterea Permisiunilor AAC pentru zborurile neregulate și regulate nr. 115 și 
nr.122 se examinează și se emit gratuit. 
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SUPLIMENT 

Vizualizarea etapei la care se află cererea depusă 

Solicitantul este informat despre etapa la care se află dosarul (cererea) prin accesarea 

"Cabinetul meu" pentru a verifica dacă acesta a fost aprobat sau refuzat de către AAC. 

1. Accesați " Cabinetul meu"  mergeți la  “Cereri”  "Complete" (figura a). 

2. Folosiți formularul de căutare  pentru a găsi cererea, selectați  înregistrarea acesteia din 

listă și apăsați  butonul “Vizualizați dosarul”. 

3. Se va afișa fereastra “Dosarul actului permisiv” (vezi figura b ). 

4. Faceți clic pe “Certificate” din stânga. Dacă cererea Dvs. a fost aprobată, veți vedea 

documentul corespunzător pe care l-ați solicitat. În caz contrar, se va afișa decizia de 

refuz. 

5. Faceți clic pe titlul fișierului pentru a descărca documentul. 

6. Închideți fereastra. 

  

Figura A.  Cereri “Aprobate” (complete) 
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Figura B.  Fereastra “Dosarul actului permisiv” 

 

 

Descarcă un act permisiv 

După ce Solicitantul este înștiințat privind statutul dosarului, accesați  “Cabinetul meu” și dacă 

cererea a fost aprobata, descarcați documentul (documentele)  necesare. 

Pentru a printa Actul permisiv: 

1. Accesați " Cabinetul meu"  navigați la “Acte Permisive”  "Valabil"  

2. Folosiți formularul de căutare pentru a găsi actul permisiv, selectați înregistrarea acestuia 

din listă (vezi Figura C.1). 

3. Faceți clic pe înregistrarea cu denumirea actului permisiv pentru a selecta actul permisiv 

și apăsați pe „Descarcă”.  

4. Găsiți fișierul descărcat (actul permisiv) în calculatorul Dvs. 
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Figura C.1 Actele permissive “Aprobate” 

 

 

Furnizarea informațiilor suplimentare pentru o cerere returnată 

După ce o cerere depusă a fost examinată de un specialist AAC, aceasta poate fi trimisă înapoi 

Solicitantului cu solicitări de informații suplimentare. 

Pentru a actualiza o cerere returnată, procedați în felul următor: 

1. Accesați " Cabinetul meu"  mergeți la  “Cereri”  "Suspendate"  

2. Folosiți formularul de căutare  pentru a găsi cererea care vă trebuie, selectați  

înregistrarea acesteia din listă și apăsați butonul “Furnizați informații suplimentare”. 

Se va afișa fereastra “Motivul suspendării”. 

3. Analizați informațiile din câmpul “Motivul suspendării” și apăsați “Înainte” pentru a 

continua. Formularul cererii actului permisiv se va afișa în aceeași fereastră. 

4. Faceți actualizările necesare și apăsați “Înainte”. 
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5. Se va afișa formularul "Documente însoțitoare".  

6. După ce ați terminat încărcarea tuturor documentelor însoțitoare, faceți clic pe butonul  

“Înainte”. Se va afișa formularul “Semnează cererea”. 

7. Examinați documentul și faceți clic pe butonul  

8. Urmați instrucțiunile afișate  apăsați “Înainte”. Se va afișa formularul “Confirmă 

cererea”. 

9. Selectați metoda de livrare a actului permisiv în câmpul “Solicit livrarea”  faceți clic 

pe butonul  

10. Fereastra se închide și procesul se finalizează. 

 

 

 

  Formularul “Semnează cererea” 
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  Formularul “Confirmă cererea” 


