




Anexa  

la Ordinul AAC nr. 9/GEN din 09.03.2022 

Ediția 01 

 

PROCEDURA 

simplificată de examinare a solicitărilor și emitere a permisiunilor de zbor de către 

Autoritatea Aeronautică Civilă pe perioada stării de urgență 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Procedura simplificată de examinare a solicitărilor și emitere a permisiunilor de zbor (în 

continuare ”Procedură”) este elaborată și aprobată în temeiul punctului 12 din Dispoziția nr. 5 

din 2 martie 2022 a Comisiei pentru situații Excepționale a Republicii Moldova. 

2. Procedura stabilește modalitatea de examinare a solicitărilor de utilizare a spațiului aerian 

al Republicii Moldova și modalitatea de emitere a permisiunilor de zbor de către Autoritatea 

Aeronautică Civilă pe perioada stării de urgență, în cazul în care spațiul aerian este închis, 

pentru următoarele categorii de operațiuni aeriene: 

 

a) zboruri de repoziționare a aeronavelor civile a operatorilor aerieni naționali și străini, 

precum și operatorilor de aeronave – fără pasageri la bordul aeronavei; 

b) zboruri de transport aerian comercial de mărfuri și poștă ale operatorilor aerieni naționali 

și străini; 

c) zboruri umanitare, de repatriere și de urgențe medicale; 

d) alte categorii de zboruri, justificate și circumscrise stării de urgență. 

3. În sensul prezentei Proceduri se definesc următoarele noțiuni: 

  zbor de repoziționare – zbor necomercial, efectuat cu scopul schimbării locului de 

dislocare a unei aeronave de pe un aerodrom pe altul; 

  zbor de repatriere – zbor special organizat în scop exclusiv de a transporta cetățeni 

străini sau apatrizi de pe teritoriul Republicii Moldova către alt stat, cu condiția existenței 

acordului autorităților din statul respectiv; 

  zbor umanitar – zbor efectuat în scopuri umanitare, prin intermediul cărora se 

transportă personal, provizii (cum ar fi produse alimentare, îmbrăcăminte, adăposturi, 

medicamente și alte obiecte) pentru acordarea ajutorului umanitar, pe parcursul sau după o 

situație excepțională și/sau catastrofă, și/sau care sunt utilizate pentru evacuarea persoanelor 

din zonele care prezintă pericol pentru viața și sănătatea acestora, ca urmare a unei atare situații 

excepționale și/sau catastrofe, într-un loc sigur pe teritoriul aceluiași stat sau pe teritoriul altui 

stat care este dispus să primească aceste persoane. 

4. Zborurile de repatriere pot avea loc doar în intervalul de timp cuprins între 06.00 – 22.00, 

ora locală (UTC +2). 

 

 

 

 

 



Capitolul II 

PROCEDURA DE SOLICITARE A PERMISIUNILOR DE ZBOR 

 

5. Solicitările de acordare a permisiunilor de zbor se expediază la adresa de e-mail a 

subdiviziunii responsabile din cadrul Autorității Aeronautice Civile – dri@caa.gov.md. 

6. Solicitarea de acordare a permisiunii de zbor va cuprinde următoarele informații: 

 a) denumirea operatorului aerian sau numele operatorului de aeronavă; 

 b) tipul și însemnele de înmatriculare ale aeronavei; 

 c) itinerarul, data și timpul estimativ al zborului; 

 d) categoria zborului (de repoziționare, umanitar, de repatriere, urgențe medicale, de 

transport aerian comercial de mărfuri și poștă). 

7. Solicitarea de acordare a permisiunii de zbor va fi însoțită de următoarele documente: 

 a) copia Certificatului de Operator Aerian (AOC) pentru operatorii aerieni;  

 b) copia certificatului de asigurare a răspunderii civile față de terțe părți; 

 c) pentru zborurile umanitare - acte ce confirmă caracterul umanitar al zborului 

(confirmare de la beneficiarul bunurilor sau entităților de recepționare a bunurilor cu destinație 

umanitară); 

 d) pentru zborurile de repatriere - acordul de primire a cetățenilor străini și apatrizilor de 

la autoritățile statului de destinație. 

8.  Formatul solicitării pentru fiecare tip de zbor specificat la punctul 2 și documentele 

necesare a fi prezentate este stabilit în apendice la prezenta Procedură.  

 

Capitolul III 

PROCEDURA DE EXAMINARE A SOLICITĂRILOR 

PERMISIUNILOR DE ZBOR 

 

9. După verificarea informațiilor și documentelor stabilite la punctele 6 și 7, Autoritatea 

Aeronautică Civilă va solicita avizul Ministerului Apărării, prin transmiterea la adresele de         

e-mail a persoanelor desemnate în prealabil de Ministerul Apărării. 

10. După recepția avizului Ministerului Apărării, Direcția economie, analiză și cooperare 

internațională a Autorității Aeronautice Civile va transmite spre aprobare prin Sistemul 

Informațional Automatizat de Gestionare și eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP) 

solicitările de eliberare a permisiunilor de zbor pentru zborurile stabilite la punctul 2. 

101. Zborurile din categoria urgențe medicale și alte zboruri aferente unor situații de forță 

majoră (calamități naturale, operațiuni de căutare/salvare) se autorizează prin comunicarea de 

către AAC a lipsei obiecțiilor. 

[Modificat în conformitate cu ordinul Directorului AAC nr.16/GEN din 01.04.2022] 

 

11. Permisiunea pentru zborurile cu aeronave civile sau de stat, stabilite la art. 4 lit. c) din 

Legea nr. 143/2012 privind controlul spațiului aerian se acordă prin Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene.  

 

mailto:dri@caa.gov.md
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Capitolul IV 

PROCEDURA DE ELIBERARE A 

PERMISIUNILOR DE ZBOR 

 

12. Permisiunea va fi expediată prin e-mail în adresa solicitantului, iar în copie FSNA Î.S. 

“MOLDATSA”, Aeroportului Internațional Chișinău și Sectorului Poliției de Frontieră din 

Aeroportul Internațional Chișinău. 

13. Cu o oră înainte de efectuarea zborului, operatorul aerian sau operatorul de aeronavă va 

coordona cu FSNA Î.S. “MOLDATSA” pentru a reconfirma lipsa intervenirii unor situații 

neprevăzute care ar putea afecta siguranța și securitatea zborului pentru care a fost recepționată 

permisiunea. FSNA Î.S. “MOLDATSA” va informa Ministerul Apărării despre fiecare caz 

separat. Acest fapt va fi inclus în permisiunea eliberată de AAC, prin introducerea mențiunii 

speciale: 

 

“One hour before the flight, the operator should confirm with Moldatsa the permission. 

Moldatsa should inform the Ministry of Defence about each flight”. 

  



APENDICE 

  

FORMULAR SOLICITARE EXECUTARE ZBORURI DE REPOZIȚIONARE 

 

 

Denumirea operatorului aerian /  

Numele operatorului aeronavei 

 

 

Tipul aeronavei  

 

 

Însemnele de înmatriculare ale aeronavei 

 

 

Itinerarul, data și timpul estimativ al zborului 

 

 

Documente a fi prezentate 

 

 

Copia AOC pentru operatorii aerieni 

 

 

Copia certificatului de asigurare a răspunderii civile 

față de terțe părți 

 

 

  

  



Formular Solicitare executare zboruri de transport mărfuri și  poștă 

 

 

Denumirea operatorului aerian  

 

 

Tipul aeronavei  

 

 

Însemnele de înmatriculare ale aeronavei 

 

 

Itinerarul, data și timpul estimativ al zborului 

 

 

Tipul de marfă transportată 

 

 

Documente a fi prezentate 

 

 

Copia AOC pentru operatorii aerieni 

 

 

Copia certificatului de asigurare a răspunderii civile 

față de terțe părți 

 

 

 



Formular Solicitare executare zboruri umanitare, de repatriere, de urgențe medicale 

 

 

Denumirea operatorului aerian /  

Numele operatorului aeronavei 

 

 

Tipul aeronavei  

 

 

Însemnele de înmatriculare ale aeronavei 

 

 

Itinerarul, data și timpul estimativ al zborului 

 

 

Documente a fi prezentate 

 

 

Copia AOC pentru operatorii aerieni 

 

 

Copia certificatului de asigurare a răspunderii civile 

față de terțe părți 

 

 

În cazul zborurilor umanitare 

Acte ce confirmă caracterul umanitar al zborului 

(confirmare de la beneficiarul bunurilor sau 

entităților de recepționare a bunurilor cu destinație 

umanitară) 

 

 

În cazul zborurilor de repatriere 

Acordul de primire a cetățenilor străini și apatrizilor 

de la autoritățile statului de destinație 

 

 


