AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

Proceduri și
Instrucțiuni
Aeronautice
Civile
PIAC - LME
Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului
(LME) pentru personalul operatorilor aerieni
naționali

Ediţia 01 / octombrie 2019

ORDIN
cu privire la aprobarea modificărilor Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile
referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului (LME) pentru
personalul operatorilor aerieni naţionali (PIAC – LME), aprobate
prin Ordinul nr.56/GEN din 7 octombrie 2019
nr. 46/GEN din 22.09.2021
Monitorul Oficial nr.239-248/1171 din 08.10.2021

***
În temeiul art.7 alin.(3) subp.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017
şi punctului 10 subp.1) lit.b.) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu
privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, întru executarea
atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de
certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile,
ORDON:
1. Se aprobă amendamentul nr.04 la ediţia 01 a Procedurilor şi Instrucţiunilor
Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului (LME)
pentru personalul operatorilor aerieni naţionali (PIAC – LME), aprobat prin Ordinul AAC
nr.56/GEN, conform anexei la prezentul ordin.
2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la
compartimentul „Cadrul Normativ/Proceduri şi Instrucţiuni Aeronautice Civile (PIAC)”.
3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
DIRECTOR
Nr.46/GEN. Chişinău, 22 septembrie 2021.

Octavian NICOLAESCU

ORDIN
cu privire la aprobarea modificărilor Anexei nr.5 a Procedurilor şi Instrucţiunilor
Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului
(LME) pentru personalul operatorilor aerieni naţionali (PIAC – LME),
aprobate prin Ordinul nr.56/GEN din 7 octombrie 2019
nr. 03/GEN din 09.02.2021
Monitorul Oficial nr.51-56/211 din 19.02.2021

***
În temeiul art.7 alin.(3) sbp.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017
şi pct.10 sbp.1) lit.b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu privire la
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, întru executarea atribuţiilor ce îi
revin Autorităţii Aeronautice Civile (denumită în continuare AAC) în calitate de autoritate
administrativă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, în scopul
ajustării la prevederile Anexei IX a Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la
Chicago la 7 decembrie 1944, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.97/1994,
ORDON:
1. Se aprobă amendamentul nr.03 la Ediţia 01 a Procedurilor şi Instrucţiunilor
Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului (LME)
pentru personalul operatorilor aerieni naţionali (denumite în continuare PIAC – LME), aprobat
prin Ordinul AAC nr.56/GEN, conform anexei la prezentul ordin.
2. În termen de 3 luni de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, toţi deţinătorii
de legitimaţii de membru de echipaj, emise conform vechiului model reglementat la Anexa V
la PIAC LME, sunt obligaţi să le restituie AAC.
3. AAC, la prezentarea legitimaţiilor prevăzute la pct.2, va emite în procedură
simplificată noile legitimaţii de membru de echipaj, cu menţinerea tuturor informaţiilor cu
privire la identitatea titularului, numărului de ordine, seria şi nr. paşaportului, precum şi
termenului de valabilitate existent.
4. După expirarea termenului prevăzut la pct.2, vechile legitimaţii de membru de echipaj
se consideră a fi nule.
5. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la
compartimentul „Cadrul Normativ/Proceduri şi Instrucţiuni Aeronautice Civile (PIAC)”.
6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
DIRECTOR
Nr.03/GEN. Chişinău, 9 februarie 2021.

Octavian NICOLAESCU

ORDIN
cu privire la aprobarea modificărilor Anexei nr.1 a Procedurilor şi Instrucţiunilor
Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al
echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naţionali
(PIAC – LME), aprobate prin Ordinul nr.56/GEN
din 7 octombrie 2019
nr. 34/GEN din 22.08.2020
Monitorul Oficial nr.221-225/755 din 28.08.2020

***
În temeiul art.7 alin.(3) subp.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017
şi al punctului 10 subp.1) lit.b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu
privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, întru executarea
atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de
certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, în scopul asigurării
implementării pct.92 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1034/2000 privind aprobarea
Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene,
ORDON:
1. Se aprobă amendamentul nr.02 la ediţia 01 a Procedurilor şi Instrucţiunilor
Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului (LME)
pentru personalul operatorilor aerieni naţionali (PIAC – LME), aprobat prin Ordinul AAC
nr.56/GEN, conform anexei la prezentul ordin.
2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la
compartimentul „Cadrul Normativ/ Proceduri şi Instrucţiuni Aeronautice Civile (PIAC)”.
3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
DIRECTOR
Nr.34/GEN. Chişinău, 22 august 2020.

Eugeniu COŞTEI

ORDIN
cu privire la aprobarea modificărilor la Procedurile şi Instrucţiunile
Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru
al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni
naţionali (PIAC – LME)
nr. 10/GEN din 03.03.2020
Monitorul Oficial nr.75-83/280 din 13.03.2020

***
În temeiul art.7 alin.(3) subp.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017
şi punctului 10 subp.1) lit.b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu
privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, întru executarea
atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de
certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, în scopul asigurării
implementării pct.92 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.1034/2000 privind aprobarea
Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene,
ORDON:
1. Se aprobă amendamentul nr.01 la ediţia 01 a Procedurilor şi Instrucţiunilor
Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului (LME)
pentru personalul operatorilor aerieni naţionali (PIAC – LME), aprobat prin Ordinul AAC
nr.56/GEN din 7 octombrie 2019, conform anexei la prezentul ordin.
2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la
compartimentul ”Cadrul Normativ/Proceduri şi Instrucţiuni Aeronautice Civile (PIAC)”.
DIRECTOR
Nr.10/GEN. Chişinău, 3 martie 2020.

Eugeniu COŞTEI

ORDIN
cu privire la aprobarea Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile
referitoare la emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului (LME)
pentru personalul operatorilor aerieni naţionali (PIAC – LME)
nr. 56/GEN din 07.10.2019
Monitorul Oficial nr.310-313/1740 din 18.10.2019

***
În temeiul art.7 alin.(3) subpct.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova
nr.301/2017 şi punctului 10 subpct.1) lit.b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr.133/2019 cu privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, întru
executarea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de autoritate
administrativă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, în scopul
asigurării implementării pct.92 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.1034/2000 privind
aprobarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene,
ORDON:
1. Se aprobă ediţia 01 a Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile referitoare la
emiterea legitimaţiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni
naţionali (PIAC – LME), conform anexei la prezentul ordin.
2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexele la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la
compartimentul „Cadrul Normativ/Proceduri şi Instrucţiuni Aeronautice Civile (PIAC)”.
DIRECTORUL INTERIMAR
AL AUTORITĂŢII AERONAUTICE CIVILE Alexandr FITI
Nr.56/GEN. Chişinău, 7 octombrie 2019.
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Preambul
(1) Activitatea în domeniul facilităților aeriene în Republica Moldova este reglementată de
prevederile Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301 din 21 decembrie 2017, de
Legea nr. 92-XVI din 05.04.2007 privind securitatea aeronautică, legislație națională
aplicabilă domeniului, precum și de Convenția privind aviația civilă internațională,
semnată la Chicago în 7 decembrie 1944 (Convenția de la Chicago), Anexele aferente
acesteia, și alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este Parte.
(2) Accesul în zonele de securitate cu acces restricționat ale unui aeroport poate fi autorizat
numai dacă persoanele au un motiv întemeiat să se afle în această zonă. În conformitate
cu cerințele Anexei 9 OACI, pentru ca unei persoane (membru de echipaj) să i se
permită accesul pe teritoriul statelor membre OACI, fără deținerea vizei, aceasta
trebuie să prezinte o legitimație de membru de echipaj valabilă.
(3) Legitimația de membru de echipaj, angajat de un operator aerian național poate fi emisă
numai pentru o persoană care are o necesitate operațională și care a trecut cu succes
printr-o verificare a de securitate.
(4) Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) este desemnată prin
Programul National de Facilitare a Transporturilor Aeriene, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 ca entitate responsabilă de emiterea
legitimațiilor de membru al echipajului pentru personalul operatorilor aerieni naționali.
(5) De asemenea, în scopul realizării funcțiilor de bază atribuite prin Lege, AAC emite
proceduri interne aeronautice civile (PIAC), instrucțiuni, reglementări aeronautice
civile.
(6) Procedura PIAC-LME „Regulamentul privind modul de emitere a legitimațiilor de
membru al echipajului (LME) (în continuare Procedura) pentru personalul
operatorilor aerieni naționali” stabilește cadrul normativ cu privire la activitate,
responsabilitățile și mijloacele referitoare la procesele de emitere, evidență și retragere
a legitimațiilor de membru al echipajului pentru personalul operatorilor aerieni
naționali.
(7) În elementele sale esențiale, Procedura conține prevederi, ce rezultă din legislația
națională, referitoare la:
a) titularii dreptului de a solicita și deține o legitimație de membru de echipaj;
b) drepturile și obligațiile titularilor precum și modul de exercitare a acestor
drepturi și de îndeplinire a obligațiilor;
c) modalitatea concretă de a solicita emiterea și eliberarea unei legitimații de
membru al echipajului;
d) prevederi referitoare la evidența, păstrarea legitimațiilor de membru al
echipajului;
e) măsuri procedurale asociate proceselor de suspendare, retragere, pierdere sau
distrugere a legitimațiilor;
f) prevederi aferente situațiilor în care titularii legitimațiilor nu exercită drepturile
acordate în limitele și în conformitate cu prevederile legale aplicate.
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Reguli de amendare
Prevederile prezentei proceduri se pot modifica prin amendare sau prin emiterea unei noi ediții.
Următoarele reguli sunt aplicabile:
a) amendamentul/ediția nouă se aprobă numai prin Ordinul Directorului AAC;
b) în cazul amendamentului, textul modificat va fi marcat cu o linie verticală situată în stânga
paginii, iar paginile afectate corespunzător(ediție, lista paginilor efective);
c) după primirea amendamentului aprobat corespunzător fiecare deținător al procedurii va
introduce noile pagini emise, va distruge paginile înlocuite și va completa corespunzător
tabelul „INDEXUL AMENDAMENTELOR”
d) Procedură de amendare/ediție nouă a prezentei proceduri poate fi inițiată la propunerea
întemeiată a angajaților AAC sau agenților aeronautici implicați în proces.
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INDEXUL AMENDAMENTELOR

Nr.
crt.

Numărul
amendamentului

1

Amendamentul nr.1

2

3

4

Amendamentul nr.2

Amendamentul nr.3

Amendamentul nr.4

Nr. ordinului și
data intrării în
vigoare
Ordinul nr.10/GEN
din 03.03.2020
14.04.2020
Ordinul nr.34/GEN
din 22.08.2020
28.08.2020
Ordinul nr.03/GEN
din 09.02.2021
19.02.2021
Ordinul nr.46/GEN
din 22.09.2021
08.10.2021

Numele persoanei
care a introdus
amendamentul

Semnătură
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LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE

NUMĂRUL
PAGINII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DATA

NUMĂRUL
PAGINII

DATA

22.09.2021
22.09.2021
07.10.2019
07.10.2019
22.09.2021
22.09.2021
22.09.2021
22.09.2021
03.03.2020
07.10.2019
03.03.2020
03.03.2020
03.03.2020
07.10.2019
22.09.2021
22.09.2021
07.10.2019
03.03.2020
07.10.2019
07.10.2019
07.10.2019
03.03.2020
07.10.2019
07.10.2019
22.08.2020
07.10.2019
07.10.2019
07.10.2019
07.10.2019
07.10.2019
07.10.2019
03.03.2020
07.10.2019
09.02.2021
03.03.2020

6

Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru
personalul operatorilor aerieni naționali

Capitolul I.

AAC
PIAC – LME
7

Prevederi generale

1.

Scopul
Scopul prezentei proceduri este stabilirea cadrului procedural și responsabilitățile asociate
emiterii, evidenței și retragerii legitimațiilor de membru al echipajului (în continuare LME) pentru personalul angajat al operatorilor aerieni naționali.

2.

Aplicabilitate
Prezenta procedură se aplică personalului angajat al operatorilor aerieni naționali care au
dreptul de a deține o LME, emisă în conformitate cu legislația în vigoare și prevederilor
prezentei proceduri.

3.

Cadrul normativ aplicabil:
(1) Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301 din 21 decembrie 2017;
(2) Programul Național de Facilitare a Transporturilor Aeriene, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1034 din 16.10.2000;

4.

Definiții
(1) Anulare – este operațiunea prin care o legitimație de membru al echipajului care nu
se mai află în posesia titularului (fiind pierdută, furată sau distrusă) este lipsită definitiv
de efectele sale;
(2) Aviz – exprimarea unui punct de vedere autorizat cu privire la o chestiune pusă în
discuție;
(3) Beneficiar – persoana fizică sau juridică care este angajată a unui operator aerian
național, cu licența în vigoare, căruia i se prestează serviciul de emitere a legitimației
de membru al echipajului, pentru personalul propriu ce are acest drept, precum și
persoana fizică angajată în subdiviziunea responsabilă de securitatea aeronautică a
AAC, căreia i se prestează serviciul de emitere a LME pentru inspectorii aeronautici
al AAC care exercită activitățile aeronautice civile ce țin de menținerea nivelului de
pregătire sau activitățile aeronautice civile la cererea operatorului aerian național
desfășurate în baza acordului respectiv;
[În redacția Ordinului nr.46/GEN din 22.09.2021]
(4) Eliberare – operațiunea de emitere, înregistrată și sub semnătura, a legitimației de
membru al echipajului, persoanei pentru care a fost emisă;
(5) Emitere - operațiunea de imprimare și înregistrare a legitimației de membru al
echipajului;
(6) Înlocuire – operațiunea de emitere a unei noi legitimații pentru același titular în
condițiile și/sau în situațiile prevăzute de prezenta Procedură;
(7) Înregistrare – document în care se consemnează rezultatele obținute;
(8) Legitimație de membru al echipajului (LME) – document (emis într-un format
specific) care oferă titularului său, în limitele prevederilor legislației aplicabile, drept
de acces neînsoțit, în acele părți ale zonelor de securitate cu acces restricționat ale
aeroporturilor, aflate în imediata apropiere a aeronavei cu care au sosit sau cu care
urmează să plece, în zonele destinate pentru echipaje, în zonele în care pot fi prezenți
pasagerii, precum și pe traseul ce acoperă distanțele dintre terminalul sau punctul de
acces la aeronavă cu care au sosit sau vor pleca membrii echipajului;
(9) Operator aerian – persoană fizică sau juridică care operează sau propune operarea
uneia sau mai multor aeronave ori a unuia sau mai multor aerodromuri;
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(10) PNISA - cerințele naționale privind instruirea personalului implicat în asigurarea
securității aeronautice;
(11) Returnare – remiterea legitimației autorității emitente, de către titularul acesteia sau
de către angajatorul său în condițiile sau situațiile prevăzute de prezenta Procedură;
(12) Retragere – operațiunea juridică prin care o LME este lipsită definitiv de efectele sale,
prin Ordinul Directorului AAC, în situațiile prevăzute în prezenta procedură. De
regulă, retragerea se înfăptuiește prin returnarea LME către autoritatea emitentă de
către beneficiar, după care LME este supusă distrugerii în modul stabilit;
(13) Suspendare – operațiunea prin care LME este lipsită temporar de efecte, prin decizia
autorității emitente, în situații expres prevăzute în prezenta procedură;
(14) Titular – în contextul prezentei proceduri, persoana angajată la un operator aerian care
are dreptul de a deține o legitimație de membru al echipajului, sau inspector aeronautic
al AAC care exercită activitățile aeronautice civile ce țin de menținerea nivelului de
pregătire sau activitățile aeronautice civile la cererea operatorului aerian național
desfășurate în baza acordului respectiv;
[În redacția Ordinului nr.46/GEN din 22.09.2021]
(15) Verificarea de securitate (background check) – înseamnă verificarea identității și
experienței anterioare a unei persoane, inclusiv, a antecedentelor sale penale, pentru a
evalua dacă respectiva persoană este potrivită să aplice o măsură de securitate și/sau
să pătrundă neînsoțită într-o zonă de securitate cu acces restricționat.
În acest sens, în conformitate cu prevederile normelor naționale și internaționale,
verificarea antecedentelor trebuie cel puțin:
i) să stabilească identitatea persoanei în baza documentelor de identitate;
ii) să acopere cazierul judiciar din precedenții 5(cinci) ani din toate statele de reședință,
cel puțin; și
iii) să acopere experiența de muncă, studiile și orice lacună (mai mare de 28 de zile) din
precedenții 5(cinci) ani, cel puțin.
(16) Zona de securitate cu acces restricționat – acea parte din zona de operațiuni aeriene
în care, pe lângă faptul că accesul este restricționat, se aplică și alte standarde de
securitate aeronautică.
5.

Abrevieri

AAC

Autoritatea Aeronautică Civilă

DSACF

Direcția securitate aeronautică, cibernetică și facilități

LME

Legitimație de membru al echipajului

PNISA

Programul național de instruire în domeniul securității aeronautice

PNFTA

Programul național de facilitare a transporturilor aeriene

OACI

Organizația Aviației Civile Internaționale
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Prevederi generale privind legitimația de membru al

Condiții generale de acordare a LME
(1) Legitimația de membru al echipajului constituie un document eliberat de către AAC
pentru personalul navigant al operatorilor aerieni din Republica Moldova întru
îndeplinirea obligațiunilor funcționale ce le revin. LME este un document care atestă
identitatea personalului și care confirmă apartenența acestuia la echipajul aeronavei și
funcția acestuia.
(2) Perfectarea legitimațiilor de membrul al echipajului pentru alte categorii de personal
decât personalul navigant al operatorilor aerieni din Republica Moldova este interzisă.
(3) O persoană poate deține LME, în conformitate cu prevederile legislației naționale și
internaționale aplicabile precum și potrivit prezentei proceduri, dacă îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
a) este angajată de către un operator aerian național în calitate de membru al
echipajului;
b) există o cerere scrisă conform specimenului din Anexa 1, din partea operatorului
aerian național, întocmită conform prezentei proceduri, prin care se solicită
eliberarea legitimației;
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 03.03.2020]
c) a fost supus unei verificări de securitate (background check) în conformitate cu
PNISA, prevederile din prezenta procedură și nu există alte cauze ce interzic
emiterea LME;
d) a trecut cu succes o instruire inițială și recurentă în conformitate cu prevederile
PNISA.
(4) Emiterea LME se face în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii solicitării și
numai în cazul în care au fost respectate toate condițiile de mai sus.
(5) LME se emite în următoarele cazuri:
a) la dobândirea calității de membru al echipajului, angajat de un operator aerian
național;
b) la schimbarea numelui titularului;
c) la modificarea denumirii operatorului aerian;
d) la schimbarea de către titular a locului de muncă la un alt operator aerian;
e) când fotografia titularului nu mai corespunde cu înfățișarea acestuia;
f) la expirarea termenului de valabilitate;
g) în caz de deteriorare a legitimației;
h) în caz de pierdere sau furt a legitimației.
(6) AAC poate refuza emiterea legitimației persoanelor în cazul în care, datele anexate
cererii de eliberare a LME sunt incomplete, neconforme sau contradictorii.
Termenul de valabilitate și formatul LME
(1) Termenul de valabilitate
a) LME este eliberat de către AAC pe un termen de 5 ani, însă nu trebuie să
depășească termenul de valabilitate a pașaportului prezentat și/sau a certificatului
de validare (cu reînnoirile ulterioare);
b) data expirării termenului de valabilitate nu poate depăși data la care se împlinește
termenul de 5 ani de la ultima verificare de securitate a titularului;
c) valabilitatea LME este continuă în măsură în care nu intervin situații care să
conducă la invalidarea acesteia, situați prevăzute în prezenta procedură.
9
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(2) Formatul LME precum și elementele de securitate ale acesteia sunt stabilite distinct și
urmează regimul stabilit de legislația (aplicabilă) în vigoare.

Capitolul III. Atribuții, drepturi și obligații ale AAC și ale operatorilor
aerieni implicați în procesul de utilizare a legitimațiilor de membru al
echipajului
8.

Drepturile și obligațiile AAC ca autoritate emitentă a LME
(1) În conformitate cu legislația națională AAC este autoritatea emitentă a „Legitimațiilor
de Membru al Echipajului” (Crew Member Certificate) și în această calitate,
gestionează emiterea, evidența, eliberarea, retragerea precum și nimicirea acestora.
(2) În exercitarea atribuțiilor în această calitate AAC:
a) verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute de această procedură în vederea
eliberării LME;
b) poate solicita de la organele abilitate din Republica Moldova, precum și de la
autoritățile competente din alte state, eventualele informații despre solicitanții din
rândul cetățenilor străini, angajați de către operatorii aerieni naționali care solicită
dreptul la LME pentru aceștia. În acest caz, LME se va perfecta numai în cazul
primirii unui răspuns pozitiv din partea organelor abilitate;
c) poate refuza emiterea legitimației dacă nu sunt îndeplinite condițiile și cerințele
aplicabile;
d) emite o nouă legitimație, aceluiași membru de echipaj, la cerere, atunci când este
necesar, în condițiile prevăzute de prezenta procedură;
e) poate dispune returnarea legitimației;
f) poate dispune suspendarea, retragerea LME în situațiile și în condițiile prevăzute
de prezenta procedură;
(3) Ca autoritate emitentă a LME, AAC are, în limitele legislației în vigoare, următoarele
obligații:
a) să mențină evidența LME emise, în registru și în format electronic;
b) să elibereze LME, la cerere, în cazul în care beneficiarul și titularul dreptului la
aceasta îndeplinesc cerințele legislației în vigoare si a prezentei proceduri;
c) să mențină confidențialitatea informațiilor pe care le primește și prelucrează în
vederea emiterii LME.

9.

Drepturile și obligațiile operatorilor aerieni naționali ca beneficiari a proceselor de
utilizare a LME pentru personalul propriu.
(1) Operatorii aerieni naționali în calitate de beneficiari ai proceselor de utilizare a LME,
au pentru personalul propriu următoarele drepturi:
a) să solicite emiterea LME, în numele și pentru personalul propriu care are dreptul
de a deține, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor specifice prevăzute în
prezenta procedură;
b) să primească răspuns în scris, în situația în care AAC refuză emiterea/înlocuirea
legitimației și în celelalte situații care presupun o măsură din partea AAC;
c) să conteste decizia AAC, privitoare la refuzul de a emite LME sau în celelalte
situații prevăzute la pct. b) de mai sus, în condițiile și cu respectarea prevederilor
prezentei proceduri.
(2) Operatorii aerieni naționali, au următoarele obligații:
10
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să efectueze verificarea de securitate (background check), în conformitate cu
prevederile PNISA și prezentei proceduri și să comunice AAC despre rezultatul
acesteia, data când a fost efectuată, atât pe cererea de emitere cât și ulterior, ori de
câte ori o realizează, anexând copia fișei ce confirma verificarea de securitate de
către operator, conform specimenului din Anexa 6;
[În redacția Ordinului nr. 10/GEN din 03.03.2020]
să asigure că personalul propriu, titular al dreptului de a deține LME, a trecut
instruire inițială și recurentă (security awareness training) în materie de securitate
aeronautică, în conformitate cu PNISA astfel încât la depunerea cererii de emitere
a LME să se poată face dovadă acestui fapt prin prezentarea copiei de pe
Certificatul/borderoul de instruire;
să asigure, ca titularii LME, activează cu Licențe (Flight Crew License) /
Certificate de validare (Certificate of Validation) valabile;
să comunice, în scris, AAC datele și situația titularilor de LME din subordine, care
au suferit condamnări (ce au caracter definitiv și irevocabil) sau care sunt cercetați
de către organele abilitate;
să asigure returnarea legitimației în termen de 15 de zile de la solicitarea
întemeiată a AAC;
să solicite, în scris, înlocuirea LME, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul
de expirare al acestora;
să recupereze LME la încetarea raporturilor de muncă ale titularilor, în caz de
deces al acestuia, precum și în cazurile în care este necesară înlocuirea LME și să
le transmită AAC;
să verifice anual existența și starea LME aflate asupra personalului întreprinderii
și să solicite AAC înlocuirea celor deteriorate, care vor fi supuse nimicirii în
modul stabilit.

10. Drepturile și obligațiile titularului LME
(1) LME îi oferă titularului său, în temeiul și în limitele prevederilor legale aplicabile,
drept de acces neînsoțit, în acele părți ale zonelor de securitate cu acces restricționat
ale aeroporturilor aflate în nemijlocita apropiere a aeronavei cu care au sosit sau cu
care urmează să plece, în zonele destinate pentru echipaje, în zonele în care pot fi
prezenți pasagerii, precum și pe traseul ce acoperă distanțele dintre terminalul sau
punctul de acces și aeronava cu care a sosit sau vor pleca membrii echipajului.
(2) Titularul are dreptul să conteste decizia AAC, referitor la refuzul de emitere a LME
sau orice măsură dispusă de aceasta, care îl privește în mod direct, în condițiile și cu
respectarea prevederilor prezentei proceduri.
(3) Obligațiile titularului LME:
a) să respecte prevederile legale în vigoare în domeniul securității aeronautice și
siguranței zborurilor, precum și celelalte prevederi legale aplicabile în relațiile cu
entitățile ce au atribuții sau desfășoară activități specifice în zonele pentru care
deține drept de acces și cu care este necesar să interacționeze;
b) să utilizeze pentru acces în zonele pentru care este autorizat, doar punctele de
control și acces pentru titularii LME;
c) să se supună controlului de securitate în conformitate cu prevederile și procedurile
stabilite de către operatorii aeroportuari în Programul propriu de securitate
aeroportuară;
d) să prezinte LME la cerere, pentru control;
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să poarte la vedere legitimația atunci când se găsește în zonele prevăzute la
alineatul 1) de mai sus;
să nu deterioreze legitimația deținută;
să utilizeze legitimația numai pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în
legătură cu serviciul;
să nu înstrăineze legitimația;
să nu întreprindă acțiuni care ar putea afecta direct sau indirect siguranța și
securitatea aeronautică;
să returneze legitimația în termen de maximum 24 de ore de la solicitarea AAC,
precum și în oricare din situațiile de mai jos:
i) la schimbarea angajatorului;
ii) la suspendarea legitimației;
iii) la expirarea legitimației;
iv) le retragerea legitimației;
v) în situațiile prevăzute la punctul .6, alin.(6) punctele (b-g).

Capitolul IV. Procesele de emitere și eliberarea legitimațiilor de membru
al echipajului.
11. Solicitarea eliberării legitimației de membru al echipajului
(1) Solicitarea eliberării unei legitimații de membru al echipajului se efectuează prin
depunerea la AAC a unei cereri scrise, din partea operatorului aerian, pentru angajatul
său.
(2) Cererea trebuie întocmită prin completarea, corectă și fără omisiuni, a formularului din
Anexa nr.1, semnat de către angajator precum și avizată de către persoana din cadrul
companiei care este responsabilă de securitatea aeronautică potrivit reglementărilor
specifice aplicabile, la care se anexează următoarele:
a) fișa cu datele personale ale titularului dreptului de a deține o legitimație de
membru al echipajului conform specimenului din Anexa nr.2, completat fără
rezerve sau omisiuni și corectări și semnată de către acesta;
b) copia ordinului de angajare sau a extrasului de pe ordin sau copia contractul pentru
prestarea serviciilor sau a extrasului de pe contract;
c) copia pașaportului valabil pentru o perioadă cel puțin 1 an;
d) copia Certificatului de zbor;
e) copia Certificatului de validare, dacă este cazul;
f) copia Certificatului/borderoului de instruire inițială/recurentă, conform PNISA;
g) o fotografie recentă a titularului (nu mai veche de 3 luni), tip pașaport, atașată
cererii, în rubrica dedicată, (în vederea eliminării posibilelor confuzii, în
eventualitatea desprinderii de pe cerere, se va înscrie pe verso-ul numele,
prenumele titularului);
h) copia fișei ce confirma efectuarea verificării de securitate de către operator a
beneficiarului.
[Litera a) și litera h) în redacția Ordinului nr.10/GEN din 03.03.2020]
(3) Înscrisurile specificate la pct.11, subpunctul (2) lit. a), corect completate și semnate,
trebuie depuse numai în original, în forma prevăzută de prezenta procedură, și
constituie, până la proba contrarie, dovada următoarelor:
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Că titularul are, în executarea sarcinilor de serviciu sau în legătură cu serviciul,
nevoia accesului în zonele cu acces restricționat ale aeroportului precum și în
părțile critice ale acestora;
b) Că titularul a parcurs instruirea de securitatea corespunzătoare;
c) Că titularul a trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor, efectuată de
către operatorul aerian, precum și data acestei verificări, astfel cum această
verificare este prevăzută de normele naționale specifice;
Împreună cu fiecare cerere trebuie depuse, în format electronic, următoarele
documente:
a) Fotografia titularului în format electronic (jpeg, png sau bmp, orientată
perpendicular în raport cu axa orizontală cu caracteristicile menționate în Anexa
nr.3 a prezentei proceduri), fotografia trebuie denumită cu numele prenumele
titularului;
b) Semnătura titularului în format electronic (marcată cu cerneală neagră și aplicată
în limitele pătratului din Cererea de la Anexa nr.1).
Prin completarea, semnarea și ștampilarea cererii conform specimenului din Anexa
nr.1 beneficiarul își asumă răspunderea pentru acuratețea, veridicitatea și exactitatea
datelor conținute; formularul completat constituie dovada calității de angajat al
persoanei pentru care se solicită legitimația.
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 03.03.2020]
Toate datele depuse la AAC, asociate proceselor de emitere a LME, sunt și rămân la
dispoziția acesteia și pot fi utilizate, cu respectarea prevederilor aplicabile, în scopul
verificării antecedentelor sau în cadrul celorlalte procese asociate emiterii și eliberării
LME.
Prin completarea și semnarea formularelor de la Anexa nr.1 și nr.2 se prezumă că
persoanele semnatare cunosc prevederile legale privitoare la falsul în declarații.
a)

(4)

(5)

(6)

(7)

12. Evaluarea cererilor de eliberare a legitimației de membru al echipajului
(1) Cererile sunt aprobate sau respinse, după caz, numai după ce sunt analizate de către
subdiviziunea responsabilă din cadrul AAC, care va stabili dacă sunt îndeplinite
cerințele pentru eliberarea legitimației și dacă persoanele pentru care se solicită acestea
îndeplinesc condițiile stabilite de reglementările aplicabile.
(2) Emiterea LME se efectuează, numai după aprobarea șefului subdiviziunii responsabile
din cadrul AAC, în urma evaluării solicitării, cu respectarea procedurilor aplicabile,
după cum se arată în prezentul capitol.
(3) Cererea, depusă se înregistrează, conform punctului 11 al prezentului Capitol și se
transmite în ziua depunerii, sub semnătură, către subdiviziunea responsabilă din cadrul
AAC de emitere, evidență și eliberare a LME, care procedează după cum urmează:
a) în termen de 10 zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii/cererilor,
subdiviziunea responsabilă din cadrul AAC evaluează individual conținutul
fiecărui dosar. În urma verificărilor dacă nu constată nici o lipsă, incorectitudine
de completare, deficiență, sau altă cauză ce poate duce la necesitatea refuzului
emiterii LME, procedează la avizarea dosarului în cauză și înaintează setul de acte
Șefului subdiviziunii responsabile din cadrul AAC în vederea aprobării;
13
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b) în situația în care dosarul este întocmit incorect sau incomplet, AAC prin scrisoare
oficială notifică beneficiarul, menționând succint deficiențele constatate și temeiul
lor legal.
c) pentru cererile aprobate de Șeful subdiviziunii responsabile din cadrul AAC,
potrivit punctului a), subdiviziunea responsabilă asigură:
i) alocarea unui număr și înscrierea tuturor datelor aferente cererii în Registrul
de evidență a titularilor legitimațiilor de membru de echipaj al AAC prevăzut
în Anexa nr.4 (uz intern) a prezentei proceduri;
ii) întocmirea și popularea bazei de date aferente imprimării legitimațiilor și
imprimarea acestora;
iii) comunicarea emiterii legitimației operatorului aerian la care este angajat
titularul (prin e-mail).
(4) În cazul în care se constată că solicitarea de eliberare a LME nu corespunde cerințelor
legale, precum și prevederilor prezentei proceduri AAC respinge examinarea acesteia,
despre care fapt este informat solicitantul.
13. Eliberarea legitimației de membru al echipajului
(1) Eliberarea LME se efectuează responsabilului de securitate aeronautică al operatorului
aerian sau direct titularului pe baza prezentării documentului său de identitate în
original.
(2) AAC eliberează LME sub semnătură, în rubrica special destinată din Registrul de
evidentă a legitimațiilor al AAC.

Capitolul V. Suspendarea, retragerea și anularea legitimației de membru
al echipajului.
14. Dispoziții privitoare la aplicarea suspendării, retragerii sau anulării legitimației de
membru al echipajului
(1) În orice situație în care AAC dispune suspendarea, retragerea sau anularea LME,
indiferent dacă măsura aplicată este la cerere, din oficiu sau ca măsură cu caracter
corectiv, această măsură se efectuează prin Ordinul Directorului AAC, în baza
raportului subdiviziunii responsabilă din cadrul AAC.
(2) Suspendarea și retragerea sunt dispuse la cerere în situațiile prevăzute de pct.15 (1) al
prezentului Capitol.
(3) Suspendarea sau retragerea sunt dispuse, ca măsuri corective, în conformitate cu pct.16
alin. (1) al prezentului Capitol, atunci când AAC este sesizată de entitatea care exercită
autoritatea sau deține controlul, în conformitate cu legislația națională specifică, în
zonele pentru care titularii LME au drept de acces, că aceștia nu respectă obligațiile ce
le au în sarcină, obligații stabilite prin efectul legislației naționale.
(4) Suspendarea sau retragerea poate fi dispuse după caz, în situațiile în care organele
judiciare competente dispun măsuri de restrângere a drepturilor titularilor LME,
măsuri care, prin efectul lor, presupun imposibilitatea titularului de a mai exercita
drepturile conferite de deținerea LME.
(5) Decizia de suspendare sau retragere a LME prevăzută la alin. (3) al prezentului
Capitol, se va efectua în formă scrisă și semnată de Directorul AAC și va cuprinde
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Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru
personalul operatorilor aerieni naționali

AAC
PIAC – LME
15

fapta săvârșită, gravitatea acesteia (potrivit evaluării proprii a entității ce depune
notificarea), norma de drept încălcată, măsura imediată executată de entitatea
respectivă (în caz că aceasta există), precum și măsura pe care entitatea respectivă o
consideră întemeiată, în raport cu circumstanțele în care a fost săvârșită fapta.
(6) Persoana fizică sau juridică care înaintează sesizarea are obligația de a păstra toate
elementele probatorii asociate acesteia, elemente, pe care trebuie să le remită în copie
la solicitarea AAC.
(7) În acele situații în care persoana fizică sau juridică care face sesizarea are obligația de
a lua măsuri de natură penală cu caracter imediat, în ceea ce privește titularii LME,
aceasta are obligația de a reține LME a titularului care a săvârșit fapta incriminată și
de a o transmite AAC împreună cu o copie după documentul prin care a sesizat
instituția competentă. În această situație AAC va retrage de îndată (24 de ore de la
sesizare) legitimația.
(8) În situații deosebite, (legate de procesele de suspendare, retragere sau anulare)
apreciate ca atare de Directorul AAC, acesta poate convoca, prin rezoluție scrisă,
comisia prevăzută la Capitolul VII , care, prin procedura prevăzută la punctul 21 al
prezentei proceduri, analizează situația și propune măsurile ce consideră că trebuie
luate.
(9) Pe toată durata evaluării, ce este efectuată potrivit alin. (8), care nu trebuie să
depășească 10 zile lucrătoare, legitimația este returnată AAC de către beneficiar.
(10) Suspendarea sau retragerea se comunică imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore,
beneficiarului și titularului prin telefon sau e-mail de către AAC și produce efecte din
ziua lucrătoare următoare comunicării acesteia titularului.
(11) În orice situație în care încetează cauzele care au condus la suspendare sau retragere,
după caz, beneficiarul și titularul vor fi înștiințați în termen de 3(trei) zile lucrătoare
din data la care AAC a dispus măsura ce pune capăt sau constată această încetare. În
cazul încetării suspendării, titularul LME va fi repus în posesia acesteia în cadrul
acestui termen. În caz de retragere a LME beneficiarul poate face o nouă cerere de
eliberare a unei noi LME pentru titularul în cauză.
15. Suspendarea legitimației de membru al echipajului
AAC poate suspenda LME, în oricare din următoarele situații:
(1) La cererea beneficiarului sau titularului sau din oficiu:
[În redacția Ordinului nr.46/GEN din 22.09.2021]
a) în perioada în care relațiile contractuale dintre beneficiari și titulari, sau inspector
aeronautic și AAC, sunt suspendate legal (titularul se află în concediile prevăzute
de art. 112, 120, 124, 126, 178 din Codul muncii nr.154/2003 și/sau art. 43 din
Legea nr. 158/2008);
[În redacția Ordinului nr.46/GEN din 22.09.2021
b) pentru perioadele în care titularii se află în situații deosebite (cercetare
disciplinară, întreruperea temporară a activității pe aeroport, etc.);
c) dacă titularul nu mai îndeplinește cerințele de pregătire de securitate (nu poate
face dovada acestui fapt) prevăzute de legislația națională specifică (până la
efectuarea pregătirii corespunzătoare);
d) dacă titularii au documente de calificare invalide pentru o perioadă mai mare de 6
luni;
15
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e) dacă nu a fost întrebuințată într-o perioadă de 6 luni.
(2) Ca măsură cu caracter coercitiv, la solicitarea entității care exercită sau deține controlul
accesului, în conformitate cu legislația națională în vigoare, în zonele pentru care
titularii LME au drept de acces.
a) Suspendarea este dispusă, numai în acele situații care denotă un comportament
neglijent sau imprudent al titularilor LME, înțelegând prin aceasta că titularii nu
acționează cu intenție iar nivelul de risc asociat acestor comportamente culpabile
nu afectează semnificativ nivelul de securitate pentru zona respectivă.
În situațiile în care măsura suspendării îi este solicitată AAC, Directorul al AAC
poate să dispună una din următoarele măsuri:
i) suspendarea simplă pe o perioadă de la 10 la 20 de zile lucrătoare, în cazul
când titularul se află la prima abatere iar fapta săvârșită nu îndeplinește
condițiile pentru aplicarea unei măsuri mai severe;
ii) Suspendarea pentru o perioadă cuprinsă între 15 și 30 de zile lucrătoare
însoțită de obligația complementară ca titularul să efectueze instruire
recurenta, conform PNISA, în materie de securitate aeronautică, organizat
potrivit normelor aplicabile;
iii) Suspendarea pentru o perioadă cuprinsă între 20 și 50 de zile lucrătoare
însoțită de obligația complementară ca titularul să efectueze, un stagiu de
pregătire în materie de securitate aeronautică, reinstruire (urmat de testarea
cunoștințelor) ce va fi dispusă obligatoriu de AAC, la o organizație de
pregătire (autorizată conform normelor aplicabile).
b) Situațiile în care a fost aplicată măsura suspendării, se înregistrează în evidențele
AAC și pot fi luate în considerare, după caz, la stabilirea măsurilor ce trebuie luate
în cazul unei/unor noi încălcări. Evidența abaterilor (care au condus la suspendare)
se face pentru o perioadă de un an de zile de la înregistrarea primei abateri. După
împlinirea termenului de un an menționat mai sus, abaterile înregistrate se
prescriu, însă rămân notificate în evidențele AAC.
c) Durata suspendării LME nu poate depăși durata valabilității acesteia.
16. Retragerea legitimației de membru al echipajului
AAC poate retrage legitimația de membru al echipajului, la cererea
beneficiarului/titularului, sau la solicitarea entității care exercită autoritatea sau deține
controlul în zonele pentru care titularii LME au drept de acces sau din oficiu, după cum
urmează:
[În redacția Ordinului nr.46/GEN din 22.09.2021]
(1) La cerere sau din oficiu, AAC poate dispune retragerea în situațiile în care:
[În redacția Ordinului nr.46/GEN din 22.09.2021]
a) Titularul care deține a încetat raporturile contractuale de muncă cu operatorul
aerian, iar în cazul inspectorului aeronautic – cu AAC, care a solicitat legitimația;
[În redacția Ordinului nr.46/GEN din 22.09.2021]
b) Când apar diferențe între oricare dintre elementele înscrise pe LME și situația de
fapt (la cererea beneficiarului sau a titularului);
c) Apar mențiuni în cazierul titularului, ce conțin referințe la condamnarea acestuia
(de îndată ce AAC a luat cunoștință despre mențiuni).
16
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(2) Ca măsură cu caracter de constrângere, AAC poate dispune retragerea, la sesizarea
entității care exercită autoritatea sau dețin controlul în zonele pentru care titularii LME
au dreptul de acces, în situațiile în care, titularul LME, încalcă din neglijență gravă sau
cu intenție, prevederile legale, reglementare sau procedurale aplicabile în zonele în
care are acces, cum ar fi:
a) Atunci când titularul LME încalcă prevederile aplicabile referitoare la securitatea
aeronautică;
b) Atunci când titularul LME are abateri repetate de la respectarea regulilor de
securitate aeronautică aflate în vigoare pe aeroport și/sau celelalte prevederi
aplicabile în zonele în care are acces;
c) Odată cu punerea în mișcare a acțiunii penale (până la soluționarea cauzei), pentru
cauze care denotă un comportament antisocial sau pentru fapte care sunt
incompatibile cu calitatea de titular LME;
d) În situațiile în care titularul legitimației întreprinde acțiuni care conduc sau
facilitează producerea unui act de intervenție ilicită împotriva aviației civile;
e) În situațiile în care ulterior emiterii apar elemente ce pot constitui un risc de
securitate privitor la titular, risc apreciat și comunicat ca atare de structura care
exercită în mod nemijlocit atribuțiile de autoritate competentă în domeniul
securității aeronautice;
f) Operatorul aeroportuar sau entitatea responsabilă este informată de către entitățile
ce au atribuții sau desfășoară activități specifice în zonele pentru care deține drept
de acces și cu care titularii interacționează, că aceștia au încălcat legislația lor
specifică;
g) În orice alte situații prevăzute de normele naționale specifice.
17. Anularea LME
AAC anulează LME în situațiile și potrivit cu elementele procedurale prevăzute de
Capitolul VI al prezentei proceduri.

Capitolul VI. Pierderea, furtul sau distrugerea legitimației de membru al
echipajului
18. Responsabilitatea asupra utilizării LME.
Responsabilitatea asupra utilizării corespunzătoare și asigurării integrității legitimației de
membru al echipajului aparține titularului.
19. Tratarea pierderii, furtului sau distrugerii LME
(1) Sesizarea pierderii, furtului sau distrugerii unei legitimației de membru al echipajului:
a) Pierderea, furtul sau deteriorarea/distrugerea se notifică imediat către AAC (în
termen de 24 de ore de la constatare), telefonic sau prin e-mail la
avsec@caa.gov.md, comunicându-se situația cu precizarea numelui și prenumelui
titularului;
b) Titularul este obligat să depună la secretariatul AAC, în termen de cel mult 2 zile
lucrătoare de la data producerii sau constatării evenimentului o declarație de
17
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pierdere sau furt. Aceasta va fi însoțită de dovada anunțului dispariției
documentului publicat în Monitorul Oficial RM, rubrica „Avize pierderi de acte”
și o copie a reclamației înregistrate la organele de poliție, în cazul furtului.
Urmare a notificării prevăzute la alin. (1), Directorul AAC aprobă decizia de anulare
a LME, întocmită de subdiviziunea responsabilă din cadrul AAC și comunicarea
acesteia în mod oficial către operatorii aeroportuari sau celelalte entități interesate.
O nouă legitimație poate fi eliberată numai în baza unei cereri semnate de
beneficiar/titular la care se anexează declarația prevăzută la alin. (1) lit. b). Odată cu
aceasta se depun:
a) Dovada publicării anunțului de pierdere/furt din Monitorul Oficial al RM;
b) Cazier judiciar original (eliberat de fiecare stat unde beneficiarul are viza de
reședință), dacă cel depus la dosar nu se mai află în termen de valabilitate;
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 03.03.2020]
c) Copie a declarației înregistrate la organele de poliție, în cazul furtului.
La eliberarea unei noi legitimații este necesar ca toate celelalte condiții necesare,
prevăzute de reglementările aplicabile să fie îndeplinite la data noii solicitări.
Prevederile prezentului capitol se aplică și în situația nereturnării LME, în caz că
această returnare este solicitată de AAC și nu poate fi executată, sau când titularul
acesteia nu mai poate face dovada că LME se află în posesia sa.

Capitolul VII. Contestarea măsurilor AAC privitoare la
suspendarea sau retragerea legitimației de membru al echipajului

refuzul,

20. Condiții generale privitoare la exercitarea dreptului la contestație al beneficiarului
sau al titularilor legitimației de membru al echipajului.
(1) Orice beneficiar sau titular care se consideră vătămat/lezat în drepturi ca urmare a
măsurilor luate de către AAC, în temeiul prezentei proceduri, poate să conteste măsura
luată sau refuzul AAC, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data la care
beneficiarul/titularul a luat cunoștință cu măsura luată, sau de la data la care se
împlinește termenul limită până la care AAC este obligată să aplice măsura.
(2) Contestația va fi formulată în scris de către titular sau beneficiar, adresată AAC, în
termenul prevăzut în alin.(1) și va conține cel puțin:
a) numele, prenumele și semnătura titularului/beneficiarului, după caz, număr de
telefon la care poate fi contactat, precum și adresa de corespondență la care se
solicită primirea răspunsului;
b) indicarea pe scurt a Deciziei contestate sau a măsurii reclamate (cu atașarea copiei
a acestea);
c) specificarea motivului /motivelor pentru care petiționarul consideră măsura ca
fiind neîntemeiată sau ilegală (motivarea în fapt și în drept a contestației);
(3) În cazul în care contestația nu respectă condițiile prevăzute în alin.(2) al prezentului
articol, aceasta nu va fi luată în considerație.
(4) La primirea unei contestații Directorul AAC, dispune prin rezoluție, evaluarea
acesteia, în termenul și potrivit prevederilor prezentei proceduri.
18
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21. Tratarea contestațiilor depuse de către titularii legitimațiilor de membru al
echipajului.
(1) Contestațiile, indiferent de natura lor, sunt analizate de către o comisie, creată prin
Ordinul Directorului AAC, care evaluează contestațiile și propune măsurile ce trebuie
luate pentru soluționarea acestora, excepție fiind cazurile când această contestație este
depusă urmare a unei acțiuni de control astfel cum este prevăzut de Regulamentul
privind inspecțiile aeronautice, aprobat prin Ordinul AAC nr.125/INT din 25 iulie
2018, caz în care contestațiile vor fi examinate în cadrul Consiliului de soluționare a
disputelor din cadrul AAC.
(2) Comisia va fi numită conform alin.(1) și în termen de 10 zile de la data aprobării
prezentei proceduri, și va fi constituită din:
a) șeful DSACF AAC sau un reprezentant desemnat de și în numele acestuia (cu
drept de vot);
b) șeful Secției juridice și resurse umane AAC sau un reprezentant desemnat de și în
numele acestuia (cu drept de vot);
c) șeful Direcției Reglementări AAC sau un reprezentant desemnat de și în numele
acestuia (cu drept de vot);
d) persoana responsabilă de emiterea LME, care este și secretarul Comisiei.
(3) Responsabilitățile comisiei:
a) în baza documentelor prezentate de părți, analizează contestațiile depuse și
prezintă Directorului AAC concluziile evaluării;
b) în cazul în care se constată încălcări grave ale reglementărilor din domeniul
siguranței/securității aeronautice (fața de care există bănuiala rezonabilă, precum
că se întrunesc elemente constitutive ale componenței de infracțiune) aceasta
informează Directorul AAC care va dispune sesizarea organelor abilitate.
(4) Comisia desfășoară activitatea după cum urmează:
a) în timpul dezbaterilor, secretarul comisiei întocmește un rezumat al discuției în
care sunt consemnate elementele ședinței (data, participanții și aspectele discutate
în ședință) și care la sfârșitul acesteia este semnată de către toți participanții la
ședință;
b) după încheierea ședinței de analiză și soluționare a contestațiilor, membrii
comisiei deliberează și hotărăsc asupra propunerilor ce privesc contestația în
cauză, propuneri ce trebuie să fie adoptate de majoritatea membrilor cu drept de
vot și sunt consemnate de către secretarul comisie într-un Proces – Verbal ce
trebuie semnat de toți membrii comisiei;
c) contestația și documentația asociată, prevăzută mai sus, vor fi atașate la ProcesulVerbal;
d) Procesul-Verbal care cuprinde propunerile Comisiei este înaintat spre aprobare
Directorului AAC;
e) La dezbaterile comisiei poate participa și un reprezentant a entității care a depus
notificarea pe baza căreia a fost luată măsura contestată sau pentru care se solicită
avizul, dacă este cazul.
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22. Comunicarea răspunsului la contestație.
După aprobarea Procesului – Verbal, persoana desemnată pentru perfectarea LME, care
asigură secretariatul comisiei, întocmește răspunsul la contestație, și îl comunică
petiționarului, în termen de 5 zile de la data aprobării măsurilor de către Directorul AAC,
dar nu mai târziu de 15 zile de la depunerea contestației, la adresa de corespondență
precizată în contestație.

Capitolul VIII. Evidența legitimațiilor de membru al echipajului
23. Evidența emiterii și eliberării LME și a documentelor depuse de beneficiari sau
titulari
(1) În scopul evidenței LME, precum și a gestionării documentelor și a datelor depuse de
beneficiari și titulari sau obținute de AAC în conformitate cu prevederile prezentei
proceduri, la nivelul structurii specializate din cadrul AAC se creează o bază de date
electronică și o arhivă operațională.
(2) Baza de date electronică este gestionată de personalul desemnat din cadrul AAC și este
structurată astfel încât să permită accesarea rapidă a elementelor de identificare
asociate legitimațiilor și a dosarelor cu cereri de emitere potrivit dispozițiilor
procedurale aplicabile.
(3) Arhiva operațională este gestionată de personalul desemnat din cadrul AAC și
structurată având în vedere următoarele aspecte:
a) Arhiva operațională și evidența eliberării este organizată pe beneficiari și pe
categorii de personal, atât în format electronic cât și pe suport de hârtie, prin
întocmirea și menținerea Registrului de evidentă a titularilor LME, potrivit
modelului prevăzut în Anexa nr.4 a prezentei proceduri;
b) Datele aferente persoanelor, care nu îndeplinesc condițiile de emitere a
legitimațiilor, se evidențiază cu mențiunea ”CLASAT”, iar dosarele aferente
acestora se mențin în arhiva curentă a LME 1 (un) an de la depunere, după care se
arhivează, potrivit prevederilor legale aplicabile documentelor ce conțin date cu
caracter personal;
c) Accesul la baza de date și la dosarele cu documentele aferente, este asigurat numai
persoanelor autorizate, cele cu drept de supraveghere continuă a proceselor
asociate acestei activități, sau cele cu drept de control în domeniul securității
aeronautice;
d) Legitimațiile emise dar neridicate de titulari într-un termen de 6 (șase) luni de la
emitere vor fi trecute în evidențe ca suspendate potrivit punctului 15 din prezenta
procedură, iar dacă nu au fost ridicate în termen de 1 (un) an de la emitere, vor fi
retrase în conformitate cu punctul 16.
(4) Legitimațiile returnate, invalide, indiferent de cauză (în conformitate cu Ordinul AAC,
comunicate de către beneficiari, titulari sau a căror situație nu este cunoscută) care nu
au fost sau nu pot fi returnate, se înștiințează AAC, în baza unui proces verbal
contrasemnat de către beneficiar.
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(5) Legitimațiile returnate dar invalidate, potrivit prezentei proceduri (expirate, retrase sau
deteriorate ș.a.) se distrug în baza unui proces verbal aprobat de către Șeful
subdiviziunii responsabile din cadrul AAC.
(6) Furnizarea de informații, date sau orice elemente ce țin de titulari, beneficiari sau
legitimații pot fi comunicate părților terțe numai în condițiile și situațiile prevăzute de
legislație în vigoare și numai cu aprobarea Directorului AAC.
24. Evidența LME restituite
(1) La restituirea LME de către agent aeronautic, titular sau alte persoane împuternicite,
persoana desemnată din cadrul subdiviziunii responsabile de emiterea introduce
însemnările de rigoare în Registrul de evidență a titularilor LME, precum și în baza de
date electronică din gestiune.
(2) Eliberarea unei noi LME se face imposibilă fără predarea legitimației vechi, astfel,
reprezentantul agentului aeronautic, titular sau alte persoane împuternicite, înainte de
a primi, predă printr-un act de predare primire LME expirat.
(3) Legitimațiile scoase din circulație se distrug de către subdiviziunea responsabilă din
cadrul AAC în modul stabilit.
25. Gestionarea imprimării legitimațiilor
(1) Pe lângă evidențele organizate potrivit punctului 23 de mai sus, persoana desemnată
din cadrul subdiviziunii responsabile din cadrul AAC, menține și baza de date
electronică operată prin intermediul unei soluții de program cu interfața grafică de tip
GUI (Graphical User Interface).
(2) Soluția de program menționată mai sus, se instalează în sistemul informatic de serviciu
a persoanei desemnate, accesul la care este securizat prin introducerea numelui
utilizatorului și parolei.
(3) Utilizarea soluției de program se face în conformitate cu Politica de securitate privind
protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaționale gestionate de AAC, precum și altor acte normative din domeniul
securității cibernetice.
(4) Pentru imprimarea LME, soluția de program menționată în punctul (1) este conectată
lă imprimantă (sau, după caz, alt dispozitiv multifuncțional) capabilă să asigure
imprimarea pe suport sub formă de card plastic.
(5) Evidența materialelor consumabile se pune în sarcina persoanei desemnate din cadrul
subdiviziunii responsabile din cadrul AAC și se realizează prin raportarea trimestrială
a soldurilor către Secția Contabilitate AAC, precum și înaintarea rapoartelor de
necesități în acest sens pe numele conducerii AAC.

Capitolul IX. Supravegherea proceselor asociate LME și controlul acestora
26. Supravegherea proceselor asociate gestionării LME
(1) Supravegherea și controlul proceselor prevăzute de prezenta procedură trebuie
asigurate de persoane desemnate și autorizate în acest sens prin Ordinul Directorul
AAC, care au cunoștințe și capacități de a evalua oricare din procesele de avizare,
emitere și eliberare a LME.
(2) Supravegherea constă în verificarea, după caz, a următoarelor elemente:
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caracterul complet și corect al documentelor și a informațiilor asociate depuse de
către beneficiari;
b) concordanța dintre datele din fișierele depuse în format electronic cu cele din
documentele pe suport de hârtie;
c) caracterul complet și corect al fișierului asociat imprimării legitimațiilor, în
vederea prevenirii sau corelării erorilor ce pot apărea;
d) întocmirea și menținerea la zi și în mod complet a bazei de date asociate LME și
a Registrului AAC de evidență a LME.
(3) În afară celor prevăzute de alin.(1) de mai sus persoanele desemnate să efectueze
supravegherea, în conformitate cu prezenta procedură, au obligația de a face parte din
comisia permanentă de avizare și soluționare a contestărilor, în conformitate cu
punctul 21 alin. (2).
a)

27. Modul de asigurare a supravegherii proceselor prevăzute de prezenta procedură
(1) Persoanele desemnate să efectueze supravegherea vor putea utiliza orice metodă de
verificare și control care o consideră oportună, la orice etapă de emitere/eliberare.
Astfel, se va putea proceda la controlul înaintea emiterii, dar și post factum prin
verificarea bazei de date prin sondaj, prin eșantioane, individual etc.
(2) Anual, persoanele desemnată să efectueze activitatea de supraveghere și control va
întocmi un Raport cu privire la activitatea sa, într-un singur exemplar, care va conține
elementele constatate în perioada de referință, precum și măsurile pe care le consideră
de cuviință a fi luate în vederea eliminării deficiențelor constatate. Raportul dat este
înaintat Șefului subdiviziunii responsabile din cadrul AAC, care va dispune prin
rezoluție măsurile ce trebuie urmate în vederea înlăturării deficiențelor constatate.
[Capitolul X exclus, în redacția Ordinului nr.10/GEN din 03.03.2020]
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Anexa nr.1
CERERE DE ACORDARE
A LEGITIMAȚIEI DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI (LME)
Crew Member Certificate
NUME

PRENUME

LAST NAME

FIRST NAME

IDNP
Personal ID nr.
LOCUL NAȘTERII(ȚARA)
PLACE OF BIRTH/ COUNTRY

de ex.: MDA, ROU etc
FUNCȚIA
Job Title, De ex.commander, Co-pilot etc.

TO BE COMPLETED BY THE BENEFICIARY(Air carrier)

Se completează de către beneficiar (operatorul aerian)

DATA NAȘTERII zz/l/an
DATE OF BIRTH dd/mm/yyyy
PAȘAPORT Seria, Nr./ Valabilitatea
Passport / Series, No / validity
NAȚIONALITATEA / 3 litere
NATIONALITY / 3 Characters

LOC PENTRU
FOTOGRAFIA
TITULARULUI
PLACE FOR HOLDER
PHOTOGRAPHY
SEMNĂTURA/
Signature

Licența/ nr./valabilitatre
License / nr./validity
Certificat de validare/nr. /valabilitate
Certificate of validation/ nr./validity

Angajat(cu contract de muncă pe perioadă)
Data angajării
Data expirării(dacă există)
Employment contract
Hire date
Expiration(if any)
Determinată/temporary
Nedeterminată/permanent
DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERTORULUI AERIAN
AIR CARRIER IDENTIFICATION

DENUMIREA COMPLETĂ A
OPERATORULUI AERIAN
FULL COMPANY NAME

DENUMIREA COMERCIALĂ A
OPERATORULUI AERIAN
(DACĂ EXISTĂ)
COMPANY TRADE NAME

REPREZENTANT LEGAL
LEGAL REPRESENTATIVE
Funcție / job title
Nume și prenume / Nume and surname

AVIZAT DE CĂTRE RESPONSABIL
PENTRU SECURITATEA
AERONAUTICĂ

SEMNĂTURA/
Signature

SEMNĂTURA/
Signature

APPROVED BY RESPONSIBLE FOR
AVIATION SECURITY
Funcție / job title
Nume și prenume / Nume and surname

ADRESA
ADDRESS

TELEFONE/FAX/E-MAIL
PHONE/FAX/EMAIL
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DECLARAȚIE

Menționăm, că Doamna / Domnul _______________________________________
Please note that, Mrs./Mr.

•

A fost instruit (ă), cunoaște și respectă prevederile Programului național de instruire în
domeniul securității aeronautice (PNISA).
Is trained, is aware of, applies and complies with the provisions of NASTP.

•

A trecut cu succes verificarea de securitate în conformitate cu PNISA:
background check was performed according NASTP:

-

Verificarea identității persoanei pe baza documentelor doveditoare;
Verificarea antecedentelor penale, cazierul judiciar fiind acoperit din toate statele
de rezidență din precedenții cinci ani;
Verificarea experienței de muncă, studiile și orice lacună din precedenții cinci ani

Data ultimei verificări a antecedentelor fiind: zz/ll/an
The last check was performed at: dd/mm/yyyy

Prin prezenta, [inserați numele operatorului aerian] solicită Autoritatea Aeronautică Civilă a
Republicii Moldova, emiterea legitimației de membru al echipajului(LME) și se obligă să respecte
obligațiile și responsabilitățile ce-i revin prin legislația națională în domeniul securități
aeronautice.
By this form the beneficiary request Civil Aviation Authority of Republic of Moldova to issue the Crew Member
Certificate Identity Card and engages to respect to hi/her responsabilities and obligations from national legislation
in aviation security field.

Director General
Nume/prenume

General Manager

Data /Date
Semnătura și ștampila
Signature and stamp

First name/Last name

Manager securitate
Nume/prenume

Security manager

Data /Date
Semnătura/Signature

First name/Last name
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Rubrica de mai jos se completează de către Autoritatea Aeronautică Civilă
a Republicii Moldova
For the use of CAA

LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ANEXATE LA CERERE
Prezentei cereri îi sunt anexate următoarele documente(bifați rubricile corespunzătoare):
Lipsa sau completarea incorectă sau incompletă a oricărui document din lista de mai jos poate duce
la respingerea cererii.

1. Fișa cu datele personale ale titularului dreptului de a deține o legitimație de membru al

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

echipajului din Anexa Nr.2, completat fără rezerve sau omisiuni și corectări și semnată
de către acesta;
Copia/extrasul de pe ordinul de angajare sau contractul de prestare servicii;
Copia pașaportului valabil pentru o perioadă cel puțin 1 an
Copia Certificatului de zbor
Copia Certificatului de validare, dacă este cazul
Copia Certificatului/borderoului de instruire inițială/recurentă, conform PNISA
O fotografie recentă a titularului (nu mai veche de 3 luni), tip pașaport, atașată cererii,
în rubrica dedicată, (în vederea eliminării posibilelor confuzii, în eventualitatea
desprinderii de pe cerere, se va înscrie pe verso-ul numele, prenumele titularului);
Declarația ce confirma efectuarea instruirii și verificării de securitate de către
operator a beneficiarului
Copia fișei ce confirma efectuarea verificării de securitate de către operator a
beneficiarului

Documente în format electronic:
1.
2.

O fotografie în format electronic, conform caracteristicilor specificate în Anexa nr.3
Semnătura beneficiarului în conformitate cu prevederile din pct.11 alin.(4) b

[În redacția Ordinului nr.34/GEN din 22.08.2020]
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Anexa nr.2
FIȘA CU DATE PERSONALE ALE TITULARULUI
LEGITIMAȚIEI DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI
Pagina 1 din 5

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Civil Aviation Authority Republic of Moldova

DATE PERSONALE personal data
1

Nume
Last name

3

INDP

4

Numele înainte de căsătorie(dacă este cazul)

5

Sex
Masculin

Feminin

Male

Female

6

Orașul

2

Prenume
First name

8

Data nașterii
Date of birth

10

Town

7

Country

Naționalitatea

12

Nationality

8
9

Țara

Cetățenia
Citizenship

Stare civilă

casătorit(ă)

ne căsătorit(ă)

Marital status

yes

no

14

Serviciul militar
Military service

satisfăcut
yes

nesatisfăcut
no

Adresa curentă
Actual address

10

Număr telefon
Phone number

11

Adresa e-mail
e-mail address

12

Studii
Education

13

medii
high school

superioare

postuniversitare

university

postgraduate

Profesia
professing
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Pagina 2 din 5

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Civil Aviation Authority Republic of Moldova

ACTIVITATAE DESFĂȘURATĂ ÎN ULTIMII 5 ANI last 5 years activity
1

De la : luna
From month

anul:
year

Instituția
Company

Până la: luna
To: month

anul
year

Funcția
Job title

Adresa instituției
Company address

Persoana de contact
Contact person

2

De la : luna
From month

anul:
year

Instituția
Company

Până la: luna
To: month

anul
year

Funcția
Job title

Adresa instituției
Company address

Persoana de contact
Contact person

3

De la : luna
From month

anul:
year

Instituția
Company

Până la: luna
To: month

anul
year

Funcția
Job title

Adresa instituției
Company address

Persoana de contact
Contact person
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Pagina 3 din 5

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Civil Aviation Authority Republic of Moldova

DECLARAȚIILE PRIVIND MOTIVELE NECONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII PENTRU PERIOADELE
CARE DEPĂȘESC 28 DE ZILE CONSECUTIV ÎN ULTIMII 5 ANI
Statement on the reason which ked to a lack of continuity in the activity(for time periode exceeding 28 consecutive days in the
last 5 years)
A) NU ESTE CAZUL

not aplicable

B)
1

De la : luna
From month

anul:
year

Până la: luna
To: month

anul
year

Nu a existat continuitate în activitatea desfășurată din următoarele motive
there were discontinuities in my activity, due to

Adresa instituției
Company address

2

De la : luna
From month

anul:
year

Până la: luna
To: month

anul
year

Nu a existat continuitate în activitatea desfășurată din următoarele motive
there were discontinuities in my activity, due to

Adresa instituției
Company address

De la : luna
From month

anul:
year

Până la: luna
To: month

anul
year

Nu a existat continuitate în activitatea desfășurată din următoarele motive
there were discontinuities in my activity, due to

Adresa instituției
Company address
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Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

Civil Aviation Authority Republic of Moldova

DECLARAȚIILE PRIVIND CONDAMNĂRILE SUFERITE ÎN ULTIMII 5 ANI
Statement concerning convinctions in the last 5 years)
A) NU ESTE CAZUL

not aplicable

B)
1

De la : luna
From month

anul:
year

Până la: luna
To: month

anul
year

Am suferit următoarele condamnări(se specifică și motivele condamnării)
I was convicted as follows

2

De la : luna
From month

anul:
year

Până la: luna
To: month

anul
year

Am suferit următoarele condamnări(se specifică și motivele condamnării)
I was convicted as follows

PERSOANE DE LA CARE SE POT SOLICITA REFERINȚE
References

Nume

Prenume

Număr telefon

Last name

First name

Phone no

Nume

Prenume

Număr telefon

Last name

First name

Phone no

Nume

Prenume

Număr telefon

Last name

First name

Phone no
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Pagina 5 din 5

DECLARAȚIILE PRIVIND ACORDUL EFECTUĂRII VERIFICĂRII ȘI A PRELUCRĂRII DATELOR
CU CARACTER PERSONAL, ÎN SCOPUL EFECTUĂRII VERIFICĂRII DE SECURITATE
statement concerning the agreement to be subjected to background check and acces to personal data here in

Subsemnatul / I, undersigned_____________________________________________________________________
Domiciliat în / address
_____________________________________________________________________________________________
Posesor al BI / ID card seria / series__________ nr. /no______________________________ eliberat de / issued by
________________________________________________________________________________________declar
că sunt de acord cu efectuarea verificării antecedentelor asupra persoanei mele (inclusiv cu prelucrarea datelor
cu caracter personal completate anterior).
De asemenea, declar, că am fost informat în legătură cu următoarele elemente, potrivit drepturilor ce-mi revin
prin Lege Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal
hereby agree to be subject to a background check(including the processing of personal data I have completed above)I also declare
that I have been informed about the following issues, complying with my rights under Law nr.133 from 08.07.2011 regarding
personal data protection.

•

Identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
Operator identity and his/her representitive

•

Scopul prelucrării datelor colectate;
Data processing purpose

•

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
Data destination

•

Dreptul la acces la date și condițiile în care poate fi exercitat;
Right of access to data and processing conditions

•

Dreptul de intervenție asupra datelor și condițiile în care poate fi exercitat;
Right of interference with this data and conditions for interfering

•

Dreptul de opoziție și condițiile în care poate fi exercitat;
Right of opposition and condition for opposition

•

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și condițiile în care poate fi exercitat;
Right not to be subjected to an individual decision and its exerting conditions

•

Accesul la justiţie;
Right to refer the matter to the court and its exerting conditions

________________________________
________________________

(data întocmirii declarației/
date of statement)

(numele, prenumele, semnătura/
first name, last name, signature)

Atenție! Date cu caracter personal, prelucrarea, precum și notificarea despre aceasta, în conformitate cu Lege
Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal
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Instrucțiuni de completare a Formularelor din Anexa nr.2
1. Formularele din Anexele 1 și 2 pot fi descărcate de pe pagina web a Autorității
Aeronautice Civile a Republicii Moldova
2. Toate câmpurile, vor fi compatibile în mod obligatoriu, cu excepția secțiunilor care nu
corespund situației existente, caz în care se va „bifa” rubrica „nu este cazul/not applicable”.
3. Prin completarea și semnarea Formularelor din Anexa nr.2 se subînțelege, pe lângă cele
declarate în mod expres în conținutul acestuia, că toate datele sunt corecte și complete, iar
titularul cunoaște că falsul în declarații se sancționează în conformitate cu legislația
aplicabilă.

31

Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru
personalul operatorilor aerieni naționali

AAC
PIAC – LME
32

Anexa nr.3
CERINȚE PENTRU FOTOGRAFII ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERII
PENTRU EMITEREA LEGITIMAȚIEI DE MEMBRU AL ECHIPAJULUI
Fotografiile trebuie să respecte cerințele de mai jos. În cazul în care fotografiile nu îndeplinesc
cerințele, solicitarea va fi respinsă până nu vor fi depuse noi fotografii pentru ca solicitarea
să poată fi prelucrată.
Cerințe privind dimensiunile și rezoluția fotografiilor
•
•

Lățime: 35mm, Înălțime: 45mm;
Rezoluție (dpi) – 600.

În cazul fotografiilor digitale trăsăturile subiecților nu trebuie să fie modificate
Fotografiile:
• trebuie să fi fost făcute cu cel mult 3 luni înaintea depunerii solicitării;
• pot fi doar color;
• trebuie să fie clare, bine definite iar fundalul trebuie să fie alb sau deschis la culoare;
• trebuie să cuprindă capul subiectului văzut din față (cu fața în centrul fotografiei) și
trebuie să cuprindă partea superioară a umerilor.
Fața subiectului trebuie să fie îndreptată spre cameră; expresia feței trebuie să fie neutră, nici
încruntată nici zâmbitoare, iar gura trebuie să fie închisă.
Subiectul poate purta ochelari de vedere (lentilele trebuie să nu fie colorate) atâta timp cât ochii
sunt vizibili. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere vreo parte a ochilor. Ochelarii de soare nu
se acceptă.
Șuvițe de păr sau alte accesorii cosmetice sunt acceptate în cazul în care acestea nu ascund vreo
parte din aspectul obișnuit al subiectului.
În cazul în care capul subiectului este acoperit din motive religioase, trăsăturile faciale trebuie să
fie vizibile.
Fișierul cu fotografia beneficiarului trebuie conțină Numele/prenumele
[În redacția Ordinului nr.10/GEN din 03.03.2020]
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Anexa nr.4
REGISTRU DE EVIDENȚĂ A TITULARILOR LEGITIMAȚIILOR DE MEMBRU DE ECHIPAJ

NUMĂR
LEGITIMAȚI
E ATRIBUITĂ

TITULAR
NUME SI PRENUME

DATA
NAȘTERII
ZZ/LL/AN

FUNCȚIE

DENUMIRE
TRANSPORT
ATOR (COD)

NAȚIONAL
ITATEA (3
caractere)

DATA
EXPIRĂRII
LEGITIMAȚIEIL
ME ZZ/LL/AN

SEMNĂTURA
LA PRIMIRE
(TITULARUL)

SEMNĂTURA
LA
RETURNARE
(AAC)
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Anexa nr.5
MODEL LEGITIMAȚIE DE MEMBRU DE ECHIPAJ

RECTO

VERSO

[Anexa nr.5 modificată prin nr.03/GEN din 9.02.2021]
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Anexa nr.6
FIȘA
ce confirmă efectuarea verificării de securitate a titularului de LME
PERSOANA SUPUSĂ VERIFICĂRII DE SECURITATE

1.

_________________________________

____________________________________

(Numele Prenumele Patronimicul)

(Funcția)

Verificarea identității
1.1 Buletin de identitate:
1.2 Livretul militar:
1.3 Certificatul de
asigurare socială:
1.4 Alte documente (după caz):

1.5

_____________________

________________________

(Seria și Numărul)

(Valabil până la)

_____________________

________________________

(Seria și Numărul)

(Valabil până la)

_____________________

________________________

(Seria și Numărul)

(Valabil până la)

I. ______________________________________________
II. ______________________________________________
III. ______________________________________________

Verificarea informației prezentate de către beneficiar cu referire la data nașterii,
locul de trai, viza de reședință, studii, și altă informație relevantă:
I. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
II. ___________________________________________________________________

2.

Verificarea datelor referitoare la locurile de muncă precedente pe durata ultimilor
5 ani care să conțină denumirea întreprinderilor/organizațiilor, adresele juridice și
numerele de telefon ale acestora, mențiunile angajatorilor precedenți despre
candidat și altă informație relevantă:
I. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
II. ___________________________________________________________________

3.

Verificarea antecedentelor penale care să acopere cazierul judiciar din toate statele
de rezidență:
I. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
II. __________________________________________________________________

Șef al subdiviziunii responsabile de
efectuarea verificării de securitate
______ ____________________ 20___
(Data)

APROB
Responsabil pentru securitatea aeronautică
______ ____________________ 20___
(Data)

____________

________________________

(Semnătura)

(Nume Prenume)

____________

________________________

(Semnătura)

(Nume Prenume)

[Anexa nr.6 inclusă, în redacția Ordinului nr.10/GEN din 03.03.2020]
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