
 
O R D I N 

cu privire la stabilirea condiţiilor pentru efectuarea operaţiunilor aeriene  

cu aparate de zbor fără pilot în spaţiul aerian al Republicii Moldova 

  

nr. 31/GEN  din  28.07.2020 

  
Monitorul Oficial nr.199-204/696 din 07.08.2020 

  

* * * 

În temeiul articolului 7 alineatul (3) punctul 1) litera b) şi articolului 7 alineatul (3) 

punctul 2) literele a) şi b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, precum şi 

punctului 10 alineatul 1) litera b) şi punctului 10 alineatul 2) literele a) şi b) din Regulamentul 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019, întru executarea atribuţiilor ce revin Autorităţii 

Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de certificare, supraveghere continuă 

şi control în domeniul aviaţiei civile, 

ORDON: 

1. Toate zborurile aeronavelor fără pilot, din categoriile „Jucărie” şi „Aeromodel” 

planificate în spaţiul aerian necontrolat (Clasa G) al Republicii Moldova, efectuate la o înălţime 

mai mică de 30 de metri de la sol, pot fi efectuate sub responsabilitatea pilotului la distanţă, 

fără necesitatea obţinerii unei Permisiuni scrise emise de Autoritatea Aeronautică Civilă şi fără 

necesitatea unei coordonări prealabile cu Serviciul de Trafic Aerian al Î.S. MOLDATSA. 

Notă: Aeronavă pilot „Jucărie” – aeronavă fără pilot, proiectată sau destinată să fie 

utilizată exclusiv pentru joacă, cu greutate maximă la decolare sub 250 de grame şi rază de 

operare mai mică de 50 m, care nu este dotată cu: 

i. senzor GNSS (sistem de navigaţie prin satelit); 

ii. mijloace tehnice de captare sau transmisiune a semnalelor audio sau video; 

iii. conexiune de control bidirecţională. 

Aeronavă fără pilot „Aeromodel” – aeronavă fără pilot, motorizată sau nemotorizată, 

care întruneşte următoarele condiţii cumulative: 

i. este utilizată doar în scopuri sportive, recreative sau de instruire; 

ii. are în dotare doar echipamentul necesar zborului; 

iii. nu implică transportul de bunuri, animale sau persoane; 

iv. nu este utilizată în scopuri comerciale. 

2. Toate zborurile aeronavelor fără pilot, din alte categorii decât „Jucărie” şi 

„Aeromodel”, planificate în spaţiul aerian necontrolat (Clasa G) al Republicii Moldova, 

precum şi toate zborurile aeronavelor fără pilot (inclusiv a acelor din categoria „Jucărie” sau 

„Aeromodel”), planificate în spaţiul aerian controlat (Clasa C) al Republicii Moldova, 

indiferent de înălţimea planificată pentru zbor, vor fi efectuate sub responsabilitatea pilotului 

la distanţă, doar după obţinerea unei Permisiuni scrise emise de AAC RM. 

3. Permisiunea scrisă se emite în baza verificării de AAC RM a: 

a) caracteristicilor, capacităţilor şi stării de navigabilitate a aeronavelor, inclusiv a 

sistemelor de control a acestora; 

b) competenţelor pilotului la distanţă (persoană fizică care pilotează aeronava fără pilot, 

prin intermediul manipulării manetelor pe staţia de control aferentă aeronavei); 

c) poliţei de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi, emise în numele operatorului 

aeronavei fără pilot; 
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d) avizelor pozitive ale Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Ministerului Apărării, 

obţinute de către solicitant, pentru activităţile care presupun un asemenea aviz, conform 

articolului 4 din Legea 143 din 21.06.2012 privind controlul spaţiului aerian; 

e) după caz, avizelor administraţiilor publice locale, emise către solicitant, pentru 

zborurile planificate în limitele localităţilor gestionate de acestea. 

4. După obţinerea Permisiunii scrise de la Autoritatea Aeronautică Civilă, solicitantul va 

aplica către Î.S. MOLDATSA în vederea: 

a) Alocării şi segregării spaţiului aerian conform prevederilor Ordinului 63/GEN din 

06.12.2019 – dacă zborurile cu aeronave fără pilot se planifică de a fi efectuate: 

i. în spaţiul aerian controlat, indiferent de înălţimea planificată pentru zbor; 

ii. în spaţiul aerian necontrolat la o înălţime care depăşeşte 120 metri de la sol. 

b) Coordonării şi informării reciproce cu Serviciul de Control al Traficului Aerian – dacă 

zborurile se planifică a fi efectuate în spaţiul aerian necontrolat la o înălţime cuprinsă între 30 

metri şi 120 metri de la sol. 

5. Informaţiile privind structura şi clasificarea spaţiului aerian al RM, necesare în vederea 

planificării corecte a zborurilor aeronavelor fără pilot, precum şi a conformării cu prevederile 

expuse la punctele 1-4, sunt publicate în Publicaţia de Informare Aeronautică AIP Moldova în 

Partea ENR 2 ATS AIRSPACE sau pot fi obţinute de la Serviciul Managementul Informaţiei 

Aeronautice al Î.S. MOLDATSA prin următoarele mijloace: 

tel : +373 22 502 810;  

e-mail : aim@moldatsa.md 

6. Ordinul 10/GEN din 4 mai 2016 cu privire la stabilirea zonelor de interdicţie a 

aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial 

Nr.140-149 (5573-5582) din 27 mai 2016 se abrogă. 

7. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

  
DIRECTOR Eugeniu COŞTEI 

   

Nr.31/GEN. Chişinău, 28 iulie 2020.   
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