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1. Aspecte introductive

Programul naţional de facilitare a transporturilor aeriene, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 (în continuare Program) a
fost elaborat în baza prevederilor art. 37 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă
Internaţională (Convenţia de la Chicago), potrivit căruia în Republica Moldova
trebuie să fie adoptate norme şi proceduri interne armonizate cu cele internaţionale
cu privire la formalităţile vamale, de imigrare, de sănătate publică, fitosanitare şi
veterinare şi în orice alte probleme ce ţin de perfecţionarea operativă a
documentelor utilizate şi garantarea serviciilor în domeniul traficului aerian. De
asemenea, Programul are la bază şi art. 22 al aceleiaşi Convenţii, care face referire
la faptul că Republica Moldova, în calitate de stat contractant la Convenţia de la
Chicago, trebuie să emită reglementări şi proceduri specifice în scopul facilitării şi
accelerării navigaţiei aeriene între teritoriul său şi cel al altor state, cu scopul de a
se evita întîrzierile fără temei ale aeronavelor, echipajelor, pasagerilor şi
mărfurilor, respectînd legislaţia naţională cu privire la imigrări, vamă, sănătate
publică, norme fitosanitare şi veterinare.

Conform punctului 5 din Program, acesta este menit să asigure aplicarea
standardelor şi normelor stabilite în Anexa 9 „Facilitare” la Convenţia de la
Chicago, Declaraţia politică a Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile – Doc.30
volumul I „Facilitare”, Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997, precum
şi în alte documente interne şi internaţionale din acest domeniu.

2. Funcţionalitatea actului

În urma modificărilor operate în anii 2009-2010 în Legea aviaţiei civile nr.
1237-XIII din 09.07.1997, în Republica Moldova au fost instituite 2 autorităţi ale
administrării publice în domeniul aviaţiei civile – Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor şi Autoritatea Aeronautică Civilă.

Astfel, conform art. 4 alin. (3) lit. r) şi art.20 alin. (1) din Legea aviaţiei civile,
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în scopul înlesnirii şi
accelerării transporturilor aeriene şi evitării întîrzierilor nejustificate ale
aeronavelor, echipajelor, pasagerilor şi mărfurilor, elaborează, de comun acord cu
alte organe competente, reglementări speciale de simplificare a formalităţilor
legate de controlul de frontieră, vamal, sanitar şi a altor formalităţi. Autoritatea
Aeronautică Civilă conform art. 5 alin. (3) lit. r) din Legea aviaţiei civile
supraveghează respectarea reglementărilor speciale de simplificare a formalităţilor
legate de transporturile aeriene internaţionale. Autoritatea Aeronautică Civilă nu a
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fost creată pînă în prezent, atribuţiile ei fiind îndeplinite de către Administraţia de
Stat a Aviaţiei Civile.

Programul naţional de facilitare a transporturilor aeriene nu a fost adus în
concordanţă cu modificările menţionate mai sus, astfel conform punctelor 315, 316
din acest Program, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile este organul central de
specialitate al administraţiei publice abilitat cu funcţii de conducere, coordonare şi
exercitare a controlului în domeniul aviaţiei civile şi este autoritatea reprezentativă
în domeniul simplificării formalităţilor în transportului aerian, ceea ce nu
corespunde prevederilor Legii aviaţiei civile.

În plus, luând în consideraţie că Anexa 9 „Facilitare” la Convenţia de la
Chicago a fost modificată prin amendamentul 13 (ediţia a 13-a din iulie 2011),
respectiv, este necesară operarea modificărilor corespunzătoare în Programul
naţional de facilitare a transporturilor aeriene.

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi scopului actului

Se poate menţiona că obiectivele şi scopul actului vizat sunt îndeplinite la un
nivel de aproximativ 50%, deoarece Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor nu dispune în prezent de specialişti calificaţi în domeniul facilitării
transporturilor aeriene, pentru a-şi exercita pe deplin atribuţiile stabilite în art. 4
alin. (3) lit. r) şi art.20 alin. (1) din Legea aviaţiei civile, iar Autoritatea
Aeronautică Civilă a fost creată recent, prin Ordinul MTID cu nr. 247 din
23.12.2011 .

4. Modificările operate în actul normativ

Programul naţional de facilitare a transporturilor aeriene urmează adus în
concordanţă cu modificările care au fost operate în Legea aviaţiei civile în vederea
stabilirii atribuţiilor autorităţilor publice în domeniul facilitării transporturilor
aeriene precum şi cu amendamentele la Anexa 9 „Facilitare” la Convenţia de la
Chicago.

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic necesar

După operarea modificărilor în Programul naţional de facilitare a
transporturilor aeriene, se vor modifica corespunzător şi actele juridice secundare.
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6. Gradul de suficienţă a resurselor materiale, financiare şi umane pentru
funcţionarea actului

La momentul actual Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile dispune de resurse
umane (inspector facilitare transporturilor aeriene), care au calificarea şi instruirea
necesară pentru asigurarea îndeplinirii activităţilor aferente facilitării
transporturilor aeriene.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în prezent nu dispune
de structură (subdiviziune responsabilă în domeniul facilitării transporturilor
aeriene), resurse umane (specialişti) cu calificare şi instruire necesară pentru
desfăşurarea acestor atribuţii.

7. Consecvenţa şi coerenţa actului normativ

În prezent Programul naţional de facilitare a transporturilor aeriene nu este
adus în concordanţă cu prevederile Legii aviaţiei civile, astfel conform punctelor
315, 316 din acest Program, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile este organul
central de specialitate al administraţiei publice abilitat cu funcţii de conducere,
coordonare şi exercitare a controlului în domeniul aviaţiei civile şi este autoritatea
reprezentativă în domeniul simplificării formalităţilor în transportului aerian, ceea
ce nu corespunde prevederilor Legii aviaţiei civile. De asemenea, luînd în
consideraţie că Anexa 9 „Facilitare” la Convenţia de la Chicago a fost modificată
prin amendamentul 13 (ediţia a 13-a din iulie 2011), este necesară operarea
modificărilor corespunzătoare în Programul naţional de facilitare a transporturilor
aeriene

8. Neutralitatea actului normativ

Obiectivul Programului naţional de facilitare a transporturilor aeriene este în
facilitarea şi accelerarea navigaţiei aeriene între teritoriul Republicii Moldova şi
cel al altor state, cu scopul de a se evita întîrzierile fără temei ale aeronavelor,
echipajelor, pasagerilor şi mărfurilor, respectînd legislaţia naţională cu privire la
imigrări, vamă, sănătate publică, norme fitosanitare şi veterinare.

9. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ

Prin aderarea la Convenţia de la Chicago, Republica Moldova şi-a asumat
obligaţiunea de a asigura implementarea şi respectarea standardelor internaţionale
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în domeniul aviaţiei civile, astfel orice modificare a acestor standarde, implică
automat obligaţia statului de a-şi ajusta cadrul normativ intern la prevederile
standardelor internaţionale. În cazul nostru la amendamentele operate în Anexa 9
„Facilitare” la Convenţia de la Chicago.

10. Eficienţa actului normativ

Conform prevederilor Legii aviaţiei civile în prezent sînt stabilite 2 autorităţi
publice care au atribuţii în domeniul facilitării transporturilor aeriene şi, prin
urmare ambele autorităţi trebuie să dispună de specialişti calificaţi şi instruiţi în
acest domeniu, ceea ce inevitabil atrage după sine dublarea cheltuielilor necesare
pentru exercitarea atribuţiilor statului în domeniul facilitării transporturilor aeriene.
Din aceste considerente este necesară examinarea oportunităţii exercitării
atribuţiilor în domeniul facilitării transporturilor aeriene de către 2 autorităţi
publice, precum şi precăutarea posibilităţii transmiterii (total sau parţial) acestor
atribuţii în competenţa unei singure autorităţi.

11. Procedura de consultanţă

În procesul monitorizării Programului naţional de facilitare a transporturilor
aeriene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000  au fost
identificate principalele părţi cointeresate, care au fost consultate:

 Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile;

 Ministerul Afacerilor Interne;

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Agenţia Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Inspectoratul General de
Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer);

 Ministerul Sănătăţii (Centrul Naţional de Sănătate Publică);

 Banca Naţională a Moldovei;

 Serviciul Grăniceri;

 Serviciul Vamal;
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 Companiile aeriene, operatorii aeroporturilor, agenţii aeronautici din Republica
Moldova.

Pentru consultarea părţilor nominalizate, s-a elaborat şi remis spre completare
un chestionar privind evaluarea procesului de implementare a Programului.

Au parvenit propuneri din partea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile,
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Banca Naţională a Moldovei,
Serviciului vamal, Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”. Pe data de 27.12.2011
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a organizat o şedinţă cu
participarea părţilor interesate unde au fost puse în discuţie propunerile înaintate de
către participanţi şi s-a stabilit că aceste propuneri urmează a fi examinate şi
definitivate în procesul de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la
modificarea Programului naţional de facilitare a transporturilor aeriene.

12. Concluzii şi recomandări

Reieşind din cele relatate mai sus constatăm că a fost necesară finalizarea
reformei instituţionale în domeniul aviaţiei civile şi crearea Autorităţii Aeronautice
Civile.

În primul trimestru al anului 2012 va fi creat un grup de lucru care va elabora
proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Programului naţional de
facilitare a transporturilor aeriene, unde vor fi luate în consideraţie propunerile
parvenite din partea:

- Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile în vederea modificării Programului
naţional de facilitare a transporturilor aeriene în conformitate cu amendamentele la
Anexa 9 „Facilitare” la Convenţia de la Chicago şi în conformitate cu prevederile
Legii aviaţiei civile care stabilesc atribuţiile autorităţilor publice în domeniul
facilitării transporturilor aeriene.

- Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în ceea ce ţine de
revizuirea punctelor 21; 52; 53; 56; 72; 76; 77; 78; 93; 105; 251; 329; 330 din
Programul naţional de facilitare a transporturilor aeriene în concordanţă cu
prevederile Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica
Moldova, Legii nr. 269-XIII din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în
republica Moldova şi Legea nr. 273-XIII din 09.11.1994 privind actele de
identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

- Serviciului vamal privind ajustarea Programului la prevederile Codului
vamal cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1569-XV din 20.12.2002
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cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
Moldova de către persoanele fizice, şi Hotărîrii Guvernului nr. 1140 din
02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

- Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” în vederea revizuirii unor puncte
din Programul naţional de facilitare a transporturilor aeriene în conformitate cu
amendamentele la Anexa 9 „Facilitare” la Convenţia de la Chicago.

- Băncii Naţionale a Moldovei privind ajustarea textului Programului în
corespundere cu Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Anexă:
1. Copia chestionarului prezentat de către Administraţia de Stat a Aviaţiei

Civile.
2. Copia scrisorii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
3. Copia scrisorii Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.
4. Copia scrisorii Băncii Naţionale a Moldovei.
5. Copia scrisorii Serviciului vamal.
6. Copia Ordinului MTID cu nr. 247 din 23.12.2011.


