
Rezumatul functiei

Șef al Direcției operațiuni aeriene

Autoritatea: Autoritatea Aeronautică Civilă

Funcţia publică vacantă: B30 Șef direcție

Data limită de aplicare - 25.11.2022, 16:30 

Localitate: MUN. CHISINAU

Domeniu: Altele

Data publicării: 10.11.2022

&nbsp

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Unitati disponibile: 1

Data limită de aplicare: 25.11.2022, 16:30 

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Certificarea, supravegherea continuă și controlul activității operatorilor aerieni. Supravegherea continuă a
utilizatorilor aparatelor de zbor ușoare (AZU) și ultraușoare (UU), precum și a sistemelor de aparate de zbor
fără pilot (SAZFP). Elaborarea actelor normative cu caracter tehnic în domeniu.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Certificarea operatorilor aerieni;

2. Supravegherea continuă și controlul activității operatorilor aerieni;

3. Supravegherea continuă a utilizatorilor AZU, UU, SAZFP.

4. Elaborarea actelor normative cu caracter tehnic.

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a. deține cetățenia Republicii Moldova;
b. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în

limitele stabilite de lege;
c. are capacitate deplină de exercițiu;
d. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform

certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt
stabilite cerințe speciale de sănătate;

f. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
g. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a

încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;



h. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
a. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca

pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;

j. 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.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:

- superioare de specialitate

-  să dețină licența valabilă de pilot comercial (ATPL) cu o calificare pe unul din tipurile de aeronave aflate în
supravegherea AAC.

Experiență profesională:

-   cel putin 5 ani în domeniul operațiunilor aeriene (de zbor)

-   cel putin 1-2 ani experiență managerială (desemnarea de o autoritate competentă în funcție de conducere
în domeniul operațiunilor aeriene/de zbor)

-   cel puțin 5000 ore de zbor în calitate de pilot comercial

-   constituie un avantaj : deținerea sau deținerea în trecut cel puțin 3 ani de calificare în calitate de instructor
(FI, CRI, IRI, SFI, TRI) sau autorizație de examinator (CRE, TRE).

Cunoștinte:

-  limba engleză (nivel ICAO 5)

-  cerințe naționale și internaționale aplicabile domeniului operațiunilor aeriene (de zbor)

-  utilizarea mijloacelor vizuale, dispozitivelor de antrenament și simulatoarelor de zbor

-  utilizarea PC: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet

-  aplicarea conceptului de siguranță a zborurilor.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de
participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Copia buletinului de identitate
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele
originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-
mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii
dosarului de concurs.

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare 



profesională și/sau specializare

Documente ce atestă experiența profesională
Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie
2019 sau alte documente confirmative.

Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să
completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la
data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

E-mail

Poștă

Personal

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:.

Constituţia Republicii Moldova;
Hotărârea Guvernului nr.133/2019 cu privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice
Civile.

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

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional;
Legea integrității nr. 82/2017;
Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017;
Hotărârea Guvernului nr.831/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile
administrative referitoare la operațiunile aeriene;
Cerințele tehnice privind operațiunile aeriene (CT-OPS), aprobate prin Ordinul AAC nr.11/GEN din
21.02.2019;
Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare (AMC & GM OPS) la
Regulamentul OPS și CT-OPS, aprobate prin Ordinul AAC nr.55/GEN din 23.09.2019;
Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC-OPS);
HG nr. 870/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor şi utilizarea spaţiului
aerian naţional de către aeronavele civile şi de stat;
RAC-RAASEAC Regulament privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la
evenimentele de aviaţie civilă, aprobat prin Ordinul nr.119/2020;
Cerinte tehnice - CT-TABP - Transportul aerian al bunurilor periculoase, Ordinul nr.22/GEN 26.04.2021;
Directiva - DO-06-12.10.2011- Cu privire la prezentarea raportului lunar privind timpul de serviciu de
zbor al membrilor echipajului de zbor/de cabină;
Anexele la Convenția privind aviația civilă internațională, Anexa nr. 2, 6, 18 și 19; 



PIAC-LME, Ordinul nr. 56/GEN din 07.10.2019.

Persoana de contact

Nume/Prenume: Alexandru Gardașevici

Telefon: 022 823 621

Email:
alexandru.gardasevici@caa.gov.md

Adresa: 2026 bd. Dacia, nr. 80/2


