AUTORITATEA AERONAUTIC.A CIVIL\
ORDIN nr. 15/GEN
din

18 martie
Chi~inau

____2021

----~~;;.;;.;;;..;,;;;..;;..

Cu pnvire la instituirea Consiliului de solutionare a
disputelor ~i aprobarea Regulamentului privind organizarea
~i functionarea Consiliului respectiv in cadrul Autoritatii
Aeronautice Civile
Tn scopul executarii prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 /2012 privind
controlul de stat asupra activitatii de Tntreprinzator, pct. 4 al Hotararii Guvernului nr.
380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului -cadru privind organizarea ?i
functionarea Consiliului pentru solutionarea disputelor Tn cadrul organelor de control. Tn
temeiul pct. 13 subpunctul 13) din Regulamentul privind organizarea ?i functionarea
Autoritatii Aeronautice Civile. Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 133/2019,

0 RD ON:

1. Se instituie Consiliul pentru solutionarea disputelor Tn cadrul Autoritatii
Aeronautice Civile (Tn continuare - Consiliu).
2. Se aproba:
1) Componenta Consiliului. conform Anexei nr. 1:
2) Regulamentul privind organizarea ?i funqionarea Consiliului pentru
solutionarea disputelor Tn cadrul Autoritatii Aeronautice Civile, conform Anexei
nr. 2.
·'

3. Se desemneaza domnul Valeriu CAZAN. Inspector principal Serviciul siguranta
zborurilor ?i cautare-salvare. Tn calitate de Secretar al Consiliului.

4. Tn cazul Tncetarii raporturilor de serviciu sau absentei temporare a persoanei
numite la pct. 3 al prezentului, atributiile Secretarului vor fi exercitate de ~eful
Serviciului siguranta zborurilor ?i cautare-salvare.

5. Domnul Dorin CURCA. Administrator retea de calculatoare principal. Serviciul
administrativ:
1) va elabora pana la data de 25 martie 2021 opiunea tehnica pe pagina web
a AAC pentru oferirea posibilitatii de a depune petitiile ?i cererile prealabile

Tn format electron ic ~i de a furniza Tn regim on-line confirmarea
receptionarii acestora;
2) va asigura imed iat publ icarea prezentului pe pagina web a AAC.

6. Prezentul intra Tn vigoare la data semnarii, iar controlul executarii acestuia mi-I
asum .

Director

Octavian NICOLAESCU

·'

Anexa nr. 1
la Ordinul nr. 15/GEN din 18.03.2021

COMPONENTA
Consiliului pentru solutionarea disputelor Tn cadrul Autoritatii Aeronautice Civile

Pre~edinte: Octavian NICOLAESCU - Director.
Membri:

Victor N EAGA - Director adjunct
Valeriu BUZU - Director adjunct;
Oleg BALMU$ - $ef Seqia juridica ~i resurse umane:
Vasile $ARAMET - $ef Direqia reglementari:
Cristina NOVAC - $ef Seqia controlul calitatii:
Ana Ml RON -

$ef Serviciul transport aerian , Directia transport, Ministerul
Economiei ~i lnfrastructurii:

Reprezentantul - delegat de Confederatia Nationala a Patronatului din
Republica Moldova;
Reprezentantul - delegat de Asociatia lnvestitorilor Straini (FIA):
Reprezentantul - delegat de Asociatia Businessului European (EBA
Moldova):
Reprezentantul
delegat de Camera Bilaterala de Comert ~i lndustrie
Republica Moldova - Romania.

Membri suplean{i:

Vladimir GOREA - $ef Direqia economie, analiza ~i cooperare
internationala:
Andrei BZOVII - $ef Direqia nayigatie aeriana;
Vasile CROITORU - $ef Direqia navigabilitat~;
Reprezentantul
Infrastructurii;

delegat

de

Ministerul

Economiei

~i

Reprezentantii delegati de asociatiile de afaceri mentionate
mai SUS.

Anexa nr. 2
la Ordinul nr. 15/GEN din 18.03.2021

REGULAMENT
privind organizarea ~i functionarea Consiliului pentru solutionarea
disputelor in cadrul Autoritatii Aeronautice Civile
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Prezentul Regulament este elaborat Tn temeiul art. 8 alin. (2) din Codul aerian al
Republicii Moldova nr. ~01 /2017 ~i pct. 13 subpunctul 13) din Regulamentul cu privire la
organizarea ~i functionarea Autoritatii Aeronautice Civile, Anexa nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 133/2019.
2.
Prezentul Regulament este elaborat Tn scopul executarii prevederilor art. 30 alin .
(5) al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activitatii de Tntreprinzator ~i
punctului 4 subpunctul 2) din Hotararea Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea ~i functionarea Consiliului pentru
solutionarea disputelor Tn cadrul organelor de control.
3.
Prezentul Regulament stabile~te modul de organizare ~i functionare a Consiliului
pentru solutionarea disputelor Tn cadrul Autoritatii Aeronautice Civile (Tn continuare Consiliu), modalitatea de selectie ~i desemnare a membrilor Consiliului, atributiile,
drepturile ~i obligatiile membrilor acestuia, precum ~i procedura de examinare a petitiilor
~i cererilor prealabile de catre Consiliu.
4.
Consiliul activeaza Tn conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind
controlul de stat asupra activitatii de Tntreprinzator, ale prezentului Regulament ~i ale
altar acte normative aplicabile domeniului de competenta al Autoritatii Aeronautice
Civile.
5.
Consiliul se organizeaza ~i activeaza Tn scopul examinarii petitiilor ~i cererilor
prealabile depuse de persoanele supuse controlului de stat conform prevederilor art. 30
alin . (5) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activitatii de
Tntreprinzator.
6.
Procedura de examinare a petitiilor ~i cererilor p;ealabile de _catre Consiliu
reprezinta o procedura prealabila obligatorie Tn sensul Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.
1.

Capitolul II
COMPONENTA $1 PROCEDURA DE SELECTIE
A MEMBRILOR CONSILIULUI
7.

Consiliul este format din:

a) directorul Autoritatii Aeronautice Civile, care este ~i pre~edintele Consiliului;
b) directorii adjuncti ai Autoritatii Aeronautice Civile, ~efii subdiviziunilor Autoritatii

Aeronautice Civile;
c) reprezentantul autoritatii publice centrale aferente domeniului de competenta al

d) eel putin trei reprezentanti ai asociatiilor din cadrul mediului de afaceri ce Tntrunesc

membri care desfa~oara activitati conexe domeniului de competenta al Autoritatii
Aeronautice Civile sau aspectelor contestate, selectati Tn modul prevazut la pct.7-11 din
prezentul Regulament.
Componenta numerica a Consiliului se aproba prin ordinul directorului Autoritatii
. Aeronautice Civile. Ordinul privind constituirea ~i componenta Consiliului se publica pe
pagina web a Autoritatii Aeronautice Civile ~i pe pagina web controa/e.gov.md.
8.

9.

Membri ai Consiliului din partea mediului de afaceri pot fi asociatiile ce
Tndeplinesc urmatoarele condi1ii:
a) sunt Tnregistrate Tn n:,odul stabilit de legislatie;
b) Tntrunesc membri care desfa~oara activitati conexe domeniului de competenta al

Autoritatii Aeronautice Civile;
c) au experienta de eel putin 3 ani Tn domeniile de competenta ale Autoritatii
Aeronautice Civile;
d) demonstreaza un nivel Tnalt de reprezentativitate Tn domeniul aviatiei civile.
Selectia membrilor Consiliului din randul asociatiilor de afaceri se asigura de
catre Cancelaria de Stat.
10.

Activitatea Consiliului este condusa ~i asigurata de catre directorul Autoritatii
Aeronautice Civile, care este Tn drept sa delege aceasta functie unuia dintre adjunctii
sai sau, unuia din ~efii subdiviziunilor din cadrul Consiliului.
11.

12.
a)
b)
c)
d)

Calitatea de membru al Consiliului Tnceteaza Tn urmatoarele situatii:

imposibilitatea de a-~i exercita atributiile o perioada de eel putin 4 luni;
Tncetarea/suspendarea raporturilor de serviciu;
la cererea asociatiei din cadrul mediului de afaceri;
Tncetarea activitatii asociatiei din cadrul mediului de afaceri.

13.

Revocarea membrilor se face prin ordin al directorului Autoritatii Aeronautice

Civile.
in cazul Tn care unul dintre membrii Consiliului pierde aceasta calitate, Tn locul
acestuia, prin ordin al directorului Autoritatii Aeronautice Civile, va fi numit un nou
membru.
14.

Capitolul Ill
ATRIBUJIILE CONSILIULUI
15.

in activitatea sa, Consiliul are urmatoarele atributii:

a) examineaza, conform procedurii administrative, toate petitiile ~i cererile prealabile de

contestare depuse de persoana supusa procedurii de control, conform prevederilor
Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activitatii de Tntreprinzator;

c) tine evidenta ~i sistematizeaza deciziile emise 1n Consiliu;
d) identifica situatii ce pot constitui practici defectuoase 1n domeniul controlului de stat ~i

le prezinta spre examinare Consiliului national de solutionare a disputelor 1n domeniul
controlului de stat.
Capitolul IV
DREPTURILE $1 OBLIGAJIILE MEMBRULUI CONSILIULUI

In vederea exercitarii atributiilor prevazute la pct.17 din prezentul Regulament,
membrii Consiliului au dreptul:
16.

a) sa participe la ~edintele Consiliului;
b) sa ofere recomandari ~i propuneri 1n legatura cu contestatia examinata 1n cadrul

Consiliului;
c) sa solicite, 1n caz de necesitate ~i la examinarea unor subiecte complexe, atragerea
unor experti independenti;
d) sa se expuna pe marginea fiecarei probleme puse 1n discutie la Consiliu.

17.

Membrii Consiliului au urmatoarele obligatii:

a) sa actioneze 1n stricta conformitate cu actele normative;
b) sa respecte cerintele de obiectivitate 1n procesul de examinare a cauzei;
c) sa informeze pre~edintele Consiliului 1n cazul aparitiei unui conflict de interese 'i'n

conformitate cu prevederile legislatiei cu privire la conflictul de interese;
d) sa analizeze materialele aferente cazului examinat;
e) sa semneze procesele-verbale ale ~edintelor Consiliului;
f) sa asigure pastrarea secretului comercial, fiscal, bancar, sa respecte regimul altar
informatii cu accesibilitate limitata, sa nu divulge informatiile confidentiale ~i datele cu
caracter personal obtinute 1n cadrul activitatii respective, precum ~i alte informatii care
le-au devenit cunoscute 1n procedura de examinare a petitiilor ~i contestatiilor 'i'n cadrul
Consiliului;
g) sa semneze Declaratia de confidentialitate a informatiilor ~i a faptelor care le-au
devenit cunoscute 1n procedura de examinare a cererilor 1n Consiliu.
Pe langa drepturile ~i obligatiile 1n calitate de membru al Consiliului, pre~edintele
Consiliului:
18.

a) conduce ~i asigura activitatea Consiliului;
b) aproba ordinea de zi a ~edintelor Consiliului;
c) fixeaza data ~edintelor Consiliului;
d) prezideaza ~edintele Consiliului;
e) nume~te secretarul Consiliului;

.•

f) emite ~i semneaza decizia pe marginea contestatiei, dupa examinarea acesteia de
catre Consiliu, opiniile membrilor acestuia avand caracter de recomandare.
Capitolul V
PROCEDURA DE EXAMINARE A CONTESTATIILOR

Pot depune petitii ~i cereri prealabile persoanele supuse controlului care se
considera vatamate de catre Autoritatea Aeronautica Civila 1ntr-un drept al sau
recunoscut de lege.
19.

20.
Obiect al contestatiilor, Tn sensul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat
asupra activitatii de Tntreprinzator Tl constituie:
a) delegatia de inspectie aeronautica (delegatia de control);
b) decizia de prelungire a duratei inspectiei (controlului);
c) raportul de inspectie aeronautica (procesul-verbal de control);
. d) actiunile sau inactiunile inspectorului/inspectorilor aferente inspectiei (controlului) .

Nu constituie obiect al contestatiilor Tn sensul prezentului Regulament, rapoartele
de inspectie aeronautica (procesele-verbale de control) prin care au fast constatate
contraventii.
21.

22.
Petitiile ~i cererile prealabile Tn privinta actelor ~i actiunilor indicate la pct.20 din
prezentul Regulament se depun fie Tn forma scrisa, cu aplicarea semnaturii olografe, fie
Tn format electronic, cu aplicarea semnaturii electronice. Autoritatea Aeronautica Civila
asigura posibilitatea depunerii contestatiilor Tn format electronic, fiind furnizata imediat
confirmarea receptionarii petitiei depuse.
Cererea prealabila de contestare a actelor indicate la pct. 20 Tn care nu sunt
dispuse prescriptii sau masuri restrictive se depune Tn termen de pana la 30 de zile de
la data Tn care persoanei supuse controlului i-au fast sau trebuia sa-i fie adusa la
cuno~tinta actele respective.
23.

Cererea prealabila de contestare a raportului de inspectie aeronautica
(procesului-verbal de control) Tn care a fast dispusa masura restrictiva de suspendare a
activitatii agentului economic Tn sensul art. 291 din Legea nr.131/2012 privind controlul
de stat asupra activitatii de Tntreprinzator se depune Tn termenul stabilit pentru
executarea masurii restrictive Tn cauza.
24.

25.
Dupa receptionarea cererilor prealabile de contestare, secretarul Consiliului
asigura Tnregistrarea cererilor ~i comunica imediat, Tn aceea~i zi, persoanei care a
depus cererea prealabila de contestare numarul de Tnregistrare acordat. Pre~edintele
Consiliului, Tn aceea~i zi, dispune distribuirea pentru membri a materialelor aferente
controlului contestat ~i cererii prealabile, cu stabilirea datei £le Tntrunire Tn ~edinta.
Examinarea ~i emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se
realizeaza Tn termen de pana la 1O zile lucratoare de la data depunerii cererii.

26.

27.
Tn cazul Tn care se contesta prescriptia sau masura restrictiva, examinarea ~i
emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare se realizeaza Tn termenul
stabilit Tn procesul-verbal de control pentru executarea prescriptiei sau a masurii
restrictive, dar nu Tn mai mult de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii.
28.
Examinarea ~i emiterea deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare a
masurii restrictive de suspendare a activitatii agentului economic se realizeaza Tn
termen de pana la 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

30.
Persoana care a depus cererea prealabila de contestare are dreptul de a
participa $i a-$i expune cerintele in cadrul $edintei Consiliului. La $edinta Consiliului are
dreptul sa participe $i inspectorul implicat in control, care poate prezenta pozitia $i
argumentele sale referitoare la subiectul examinat de catre Consiliu. ln lipsa
contestatarului $ilsau a inspectorului, materialele sunt prezentate de catre secretarul
Consiliului.
$edintele se convoaca in functie de petitiile $i cererile prealabile depuse, iar data
acestora este fixata de catre pre$edintele Consiliului. Stabilirea datelor $edintelor se va
face luand in considerare caracterul cererilor prealabile $i necesitatea respectarii
termenelor lor de examinare prevazute la pct.25-27 din prezentul Regulament.
31.

32.
$edintele se considera deliberative daca la ele participa eel putin 2/3 din membrii
Consiliului. $edintele Consiliului se desfa$oara chiar daca la acestea lipsesc unii
membri sau persoana care a depus cererea .
33.
Dezbaterile in cadrul $edintei se consemneaza in procesul-verbal al $edintei,
care reflecta pozitia fiecarui membru al Consiliului.
34.
Deciziile sunt adoptate de pre$edintele Consiliului dupa examinarea $i expunerea
opiniei de catre membrii Consiliului, propunerile acestora avand caracter de
recomandare. Pre$edintele Consiliului adopta decizia la sfar$itul $edintei sau, daca sunt
necesare unele examinari suplimentare, efectuarea expertizei sau prezentarea unor
probe suplimentare, poate dispune convocarea unei $edinte suplimentare a Consiliului.
35.
ln urma examinarii in cadrul $edintelor Consiliului a cererilor prealabile,
pre$edintele Consiliului adopta una dintre urmatoarele solutii :
a) mentine actul contestat fara modificari;
b) adopta o noua decizie $i dispune modificarea partiala sau completa a actelor

contestate;
c) declara nulitatea controlului care a fast efectuat cu incalcarea prevederilor legii.

36.
Secretarul Consiliului este obligat, in termen de o zi.de la emiterea deciziei, sa o
transmitannmaneze contestatarului $i inspectorului.

37.
Actele modificate in urma examinarii de catre Consiliu se includ $i se publica in
Registrul de stat al controalelor.
38.
Decizia cu privire la rezultatele examinarii cererii prealabile de contestare poate fi
contestata in instanta de contencios administrativ in termenele $i in conditiile prevazute
de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.
39.
Lucrarile de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de catre secretarul acestuia,
numit de pre$edintele Consiliului din randul angajatilor Autoritatii Aeronautice Civile.
Secretarul Consiliului nu este membru al acestuia $i nu se expune asupra cazului pus in
discutie.

40.

Secretarul Consiliului are urmatoarele atributii:

a) 1ntocme~te ordinea de zi a ~edintelor Consiliului, cu coordonarea pre~edintelui;
b) dupa aprobarea de catre pre~edintele Consiliului, aduce la cuno~tinta membrilor

ordinea de zi , locul, data ~i ora ~edintelor;
c) prezinta membrilor Consiliului materialele aferente cazului inclus pe ordinea de zi;
d) asigura citarea persoanei care a depus petitia/cererea ~i a inspectorului vizat 1n

petitie/cerere pentru a participa la examinarea acesteia 1n cadrul Consiliului;
e) 1ntocme~te procesele-verbale ale ~edintelor Consiliului;
f) remite persoanei care a depus petitia/cererea decizia adoptata de catre Consiliu;
e) asigura pastrarea originalelor deciziilor Consiliului ~i proceselor-verbale ale
~edintelor.
Secretarul Consiliului are dreptul sa solicite de la persoanele de conducere ~i
executie din cadrul Autoritatii Aeronautice Civile responsabile de problema inclusa pe
ordinea de zi pachetul de materiale aferent cazului.
41.

Capitolul VI
DISPOZIJII FINALE

Membrii Consiliului nu beneficiaza de remunerare pentru activitatea desfa~urata
1n cadrul acestuia.
42.

43.
Rezultatele activitatii Consiliului, numarul cererilor prealabile, petitiilor ~i deciziilor
adoptate sunt criterii care se iau 1n considerare la evaluarea performantelor Autoritatii
Aeronautice Civile ~i inspectorilor.
44.

Documentele ~edintelor Consiliului sunt, 1n ordinea de arhivare, urmatoarele:

a) procesul-verbal al ~edintei cu ordinea de zi ~i lista de prezenta;
b) un exemplar al deciziei adoptate;
c) alte documente aferente subiectului examinat (cererea prealabila, explicatiile

petitionarului etc.).

·'

