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Policy brief

Descrierea generală a pieţei 
transportului aerian de pasageri 
în Republica Moldova

Transportul aerian a devenit, în ultima decadă, un 

mod de a călători mult mai accesibil. Politicile de 

liberalizare a pieţelor în cadrul Comunităţii Euro-

pene au determinat sporirea gradului de competi-

tivitate pe piaţa serviciilor de transport aerian din 

UE. Ca rezultat al acestei competiţii, transportul 

terestru a trebuit sa-şi revadă strategiile de dez-

voltare, prin modifi carea preţurilor şi îmbunătăţi-

rea serviciilor prestate. Astfel, benefi ciar al acestei 

competiţii dintre diverse tipuri de transport este în 

continuare consumatorul fi nal – pasagerul.

Concurenţa reprezintă unul din instrumentele 

principale care contribuie direct şi efi cient la îm-

bunătăţirea calităţii serviciilor şi reducerea preţu-

rilor.

Prin eliminarea restricţiilor privind destinaţiile, 

frecvenţele şi capacităţile, liberalizarea permite 

companiilor aeriene să-şi optimizeze reţeaua de 

zboruri şi strategiile tarifare. Aceasta presupune 

extinderea serviciilor aeriene, inclusiv către noi 

destinaţii. În rezultat, trafi cul de pasageri poate fi  

stimulat substanţial.

Sistemul bilateral de desemnare, care se aplică în 

prezent pe piaţa serviciilor de transport din Repu-

blica Moldova, presupune o competiţie a compani-

ilor aeriene naţionale desemnate cu operatorii ae-

rieni externi desemnaţi doar în cadrul acordurilor 

bilaterale.

Piaţa serviciilor aeriene prestate de pe aeroportul 

Chişinău este infl uenţată de pieţele vecine. Este 

vorba în special despre aeroporturile din Bucu-

reşti (Otopeni şi Băneasa) şi aeroportul din Odesa. 

Redirecţionarea trafi cului de pasageri spre aero-

porturile vecine sau aeroporturile din ţările veci-

ne este un fenomen generat de diferenţele majore 
dintre preţurile la biletele de avion accesibile pe 
pieţe-vecine.

Formarea preţurilor la serviciile de 
transport aerian de pasageri

O bună parte a elementelor care formează preţul 
pentru biletul de avion sunt infl uenţate de evoluţi-
ile internaţionale ale pieţelor (combustibil, mente-
nanţă, leasing), asupra cărora nu se poate interveni 
”local”. Pe de altă parte, costurile ”naţionale” sunt 
prezente prin 2 factori cheie: taxe aeroportuare şi 
cheltuieli general-administrative; acestea sunt va-
riabile şi sunt pasibile optimizărilor.

Chiar în cadrul UE, se urmăreşte eliminarea dis-
torsiunilor privind competiţia dintre aeroporturi 
dar şi dintre companiile aeriene în partea ce ţine 
de tratamentul preferenţial pentru operatorii naţi-
onali. Taxele aeroportuare generează în prezent o 
serie de întrebări: aceste taxe sunt disproporţiona-
te vs costuri reale, diferite taxe sunt aplicate pentru 
zboruri domestice şi internaţionale iar sistemul de 
tarife  este complicat şi lipsit de transparenţă.

Profi tabilitatea unui zbor este dependentă de gra-
dul de ocupare a fotoliilor din aeronavă. Costurile 
generale specifi ce executării unui zbor sunt supor-
tate de către compania aeriană indiferent de nu-
mărul de pasageri transportaţi, mai puţin taxele de 
aeroport per pasager.

Problema fl uxului de pasageri este tratată diferit în 
modelul clasic şi low-cost.

Abordarea clasică este: un fl ux de pasageri 
mai mare în prezent va permite o reducere a 
preţurilor la biletele de avion în viitor.

Abordarea low-cost este: preţurile mai mici la 
biletele de avion în prezent vor genera un fl ux de 
pasageri mai mare în viitor.
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Rezervele pieței serviciilor de transport aerian de pasageri din Republica Moldova din perspectiva reducerii prețurilor la biletele de avion

Confruntarea celor două modele economice (cla-
sic şi low-cost) a determinat, de fapt, apariţia pe 
piaţa serviciilor de transport aerian din UE şi SUA 
a unei concurenţe absolute. Consumatorul fi nal a 
asistat la o reducere fără precedent a preţurilor la 
biletele de avion şi intrarea în concurenţă directa a 
transportului aerian cu cel terestru.

Creşterea gradului de concurenţă a fost cataliza-
torul efectului de reducere a preţurilor şi creşterii 
impresionante a fl uxului de pasageri în primii ani 
post-liberalizare a pieţei.

O concurenţă sănătoasă este condiţia vitală 
pentru dezvoltarea coerentă a pieţei. Este 
fi resc ca statul să intervină pentru a asigura ca 
această dezvoltare să se producă în interesul publi-
cului larg. Dar, concurenţa nu este scopul în sine, 
ci doar calea pentru atingerea acestuia – satisfac-
ţia necesităţilor membrilor societăţii. Inevitabil, 
interesele capitalului (întreprinzătorilor) nu coin-
cid cu interesele publicului general; la fel de fi resc 
este ca întreprinzătorii între ei să aibă contradicţii 
şi rivalităţi.

Rolul regulatorului în formarea pieţei 
şi a preţurilor

Reglementările juridice sunt pârghiile prin care 
statul asigură ca această ecuaţie complicată să se 
rezolve spre benefi ciul tuturor membrilor soci-
etăţii.  Intervenţia regulatorie a statului există şi 
se justifi că doar dacă (1) este determinată de 
obiective sociale clare şi (2) dacă este reali-
zată prin instrumente normative adecva-
te. În caz contrar efectul este deturnat pe direcţii 
neînţelese sau chiar produce consecinţe contrare 
intenţiei afi şate iniţial.

Legea aviaţiei civile conţine prevederi sumare pri-
vitor la reglementarea pieţei serviciilor de trans-
port aerian. Mai degrabă constatăm absenţa unor 
norme la acest capitol. Este fi resc să fi e aşa, or 
obiectul de reglementare al Legii nu este conceput 
pentru a reglementa activitatea întreprinzătorilor 
din domeniul aviaţiei civile. Cu toate că alin.1 al 
art.1 din Lege spune: „Prezenta lege reglementea-
ză raporturile care apar în legătură cu utilizarea 
spaţiului aerian al Republicii Moldova şi cu ac-
tivitatea în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul 
Republicii Moldova”, de fapt, normele conţinute 
în text reglementează aproape integral aspectele 

legate de exerciţiul puterii publice asupra spaţiului 
aerian, structura instituţiilor juridice din domeniul 
aviaţiei civile şi organizarea sistemului de asigura-
re a siguranţei zborurilor, dar nu şi condiţii pentru 
activitatea de întreprinzător. Comercialul rămâne 
în afara perimetrului de incidenţă a Legii.

Evident că toată intriga legată de accesul la piaţa 
serviciilor de transport aerian de pasageri se con-
centrează pe segmentul care nu are nici cea mai 
vagă acoperire juridică. Dreptul la obţinerea 
unei autorizaţii pentru cursele regulate 
este o fi cţiune în absenţa unor reglementări trans-
parente şi echitabile privitor la desemnarea com-
paniilor pentru anumite rute.

Existând logica pieţei, inevitabil apar confl icte 
de interese privind drepturile de exploatare a ru-
telor aeriene. Pentru Republica Moldova situaţia 
se prezintă mai grav/se simt mai intens din cauza 
dimensiunii pieţei, neclarităţii şi inechităţii reguli-
lor de joc, interesului statului de a menţine poziţia 
dominantă a întreprinderilor de stat din domeniu, 
factorilor de natură subiectivă. Toate acestea pot şi 
urmează a fi  atenuate prin stabilirea unui meca-
nism echitabil de acces la piaţă.

Prin prisma raţionamentelor de mai sus apare 
elocvent că discuţia despre rezervele privind re-
gularizarea pieţei este un avans făcut autorităţilor. 
Existând intenţia declarată a Republicii Moldova 
de accedere la spaţiul european comun de avia-
ţie, este important ca în modul cel mai serios să 
fi e abordată problema reformei instituţionale, clar 
defi nite competenţele şi formulat aparatul regula-
tor pentru fi ecare componentă a domeniului avi-
aţiei civile. În acest context, trebuie clar distinse 
aspectele ce ţin de siguranţa şi securitatea zboruri-
lor, cele care se referă la interesele comercianţilor 
şi cele care se referă la interesele consumatorilor. 
Marea provocare pentru legiuitor este să găsească 
formula de compromis.

În prezent, MTID în calitate de organ care formu-
lează politicile şi reglementările în domeniu nu 
dispune de capacităţile instituţionale necesare, 
fapt care îşi lasă amprenta asupra modului în care 
este administrat domeniul; la moment sistemul 
de administrare publică în domeniul aviaţiei civile 
este într-o incertitudine totală: ceea ce prevede le-
gea nu există în fapt, ceea ce există în fapt, are un 
statut juridic compromis.
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În comunicarea „Crearea unui spaţiu aerian co-
mun cu Republica Moldova” emisă la 02.05. 2011 
de Comisia Europeană, menţionează în concluzii, 
printre altele, că „Pieţele deschise necesită un ca-
dru care garantează concurenţa loială şi stan-
darde ridicate de securitate şi siguranţă”. Dacă la 
compartimentul securitatea şi siguranţa zborurilor 
Republica Moldova a reuşti să se realizeze de mult, 
la capitolul garantarea unei concurenţe loiale sun-
tem abia la începutul drumului.

Corelaţia între reglementări şi preţuri

Rolul reglementărilor este decisiv în partea ce ţine 
de crearea mediului concurenţial şi implicit impac-
tul asupra nivelului de preţuri. Un cadru normativ 
favorabil creării condiţiilor de accedere liberă pe 
piaţa serviciilor de transport aerian pentru ori-
ce companie aeriană va stimula evident creşterea 
gradului de concurenţă dintre actorii de pe piaţă. 
Astfel, prin reglementări echitabile pentru toţi 
operatorii aerieni apare conjunctura de piaţă favo-
rabilă consumatorului, adică reducerea preţurilor 
la serviciile de transport aerian sau îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor prestate.

La moment schema de împărţire a pieţei serviciilor 
de transport aerian de pasageri este fundamentată 
pe principiul „Primul venit – primul desem-
nat”; statul apare involuntar drept susţinător al 
unui model al concurenţei neloiale.

Astfel, asistăm la o reglementare restrictivă a pie-
ţei transportului aerian din Republica Moldova. Pe 
de o parte, în cazul zborurilor regulate, nu avem 
un cadru normativ care ar reglementa clar regulile 
pentru desemnarea operatorilor aerieni pentru o 
destinaţie sau alta. Pe de altă parte, obstrucţiona-
rea concurenţei, în partea ce ţine de zborurile ne-
regulate, a fost constatată de ANPC şi s-a solicitat 
remedierea situaţiei de către MTID. În aceste con-
diţii, impactul reglementărilor asupra mediului 
competitiv din ramura transportului aerian poar-
tă un caracter negativ, limitând concurenţa de pe 
piaţă.

O soluţie pentru îmbunătăţirea mediului competi-
tiv, în limita cadrului normativ existent,  ar putea fi  
organizarea ”concursului periodic anual pentru ob-
ţinerea drepturilor de operare a unei destinaţii”.

Experienţa pieţelor care au trecut prin procesul de 
liberalizare a serviciilor de transport aerian  indi-
că, în cele mai multe cazuri, o sporire a gradului de 
competiţie între companiile aeriene. Intensifi carea 
concurenţei a determinat multe companii aeriene 
să-şi revadă strategia de dezvoltare  pe piaţă şi im-
plicit politica comercială privind modalitatea de 
stabilire a preţului pentru biletele de avion. Unii 
operatori au preluat modelul economic de tip low-
fare, alţii şi-au intensifi cat eforturile privind opti-
mizarea activităţii companiei, iar o parte din ei s-
au concentrat pe dezvoltarea de noi destinaţii.

Urmare a acestei competiţii sporite s-au înregis-
trat reduceri importante ale preţurilor la biletele 
de avion, iar consumatorul fi nal a benefi ciat din 
plin de aceste schimbări.

Experienţa pieţei serviciilor de transport din Repu-
blica Moldova a demonstrat, prin exemplu cuanti-
fi cabil, efectul creşterii mediului competitiv. După 
intrarea pe un segment exact al pieţei (Chişinău-
Istanbul) a unui nou operator aerian, preţurile la 
biletele de avion scad până la 34% în primul an de 
operare.

Concluzii şi recomandări

Guvernul este cel care trebuie să asigure trans-
parenţa prin o delimitare clară a normelor care 
stabilesc anumite cerinţe tehnice ce urmează a fi  
edictate sub formă de Reglementări aeronauti-
ce şi norme ce stabilesc reguli pentru diferite si-
tuaţii sociale. Trebuie făcute clare separări, or în 
multe Reglementări aeronautice civile se conţin 
norme juridice care sunt infi ltrare printre norma-
tive tehnice. Din această perspectivă se vede clar 
că Autorizarea Zborurilor nu poate fi  decât un act 
normativ aprobat la nivel de Hotărâre de Guvern, 
în prealabil având stabilite principalele elemente 
deja în corpul modifi cat al Legii aviaţiei civile.
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În octombrie 2010 a fost prezentat studiul „Per-
spectivele de reformare a sectorului ser-
viciilor de transport aerian din Republica 
Moldova în contextul negocierii viitorului 
Acord de liber schimb între Republica Mol-
dova şi Uniunea Europeană”1, care a analizat 
impactul asupra principalilor actori de pe piaţă 
ca rezultat al liberalizării acesteia, în special prin 
posibila intrare pe piaţă a companiilor low-cost.  
Printre principalele concluzii ale studiului men-
ţionat se remarcă impactul pozitiv pe care îl va 
avea procesul de liberalizare asupra pasagerilor, 
în special, ca urmare a sporirii gradului de concu-
renţă dintre companiile aeriene şi reducerea pre-
ţurilor la biletele de avion. Studiul a creat bazele 
pentru discutarea activă a subiectului micşorării 
preţurilor la biletele de avion şi a eliminat eticheta 
de ”tabu” în abordarea frontală a cauzelor absen-
ţei biletelor de avion ieftine din şi spre Republica 
Moldova.

Prezentul studiu îşi propune o dezvoltare a lu-
crării precedente la capitolul competiţie şi are 
drept scop identifi carea posibilităţilor de micşo-
rare a preţurilor la biletele de avion pentru călă-
toria din şi spre Republica Moldova până la li-
beralizarea pieţei serviciilor de transport aerian 
din Republica Moldova în perspectiva aderării 
la Spaţiul Aerian Comun European. Studiul se 
va axa pe două dimensiuni interdependente: ca-
litatea mediului competiţional şi reglementarea 
efi cientă a pieţei.

Concurenţa reprezintă unul din instrumentele 
principale care contribuie direct şi efi cient la îm-
bunătăţirea calităţii serviciilor şi reducerea pre-

1 Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport 
aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului 
Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Eu-
ropeană, Radu Bezniuc, Chişinău 2010, Fundaţia Soros-Moldo-
va//http://www.soros.md/publication/2010-11-05

ţurilor. Prin acest studiu se încearcă identifi carea 
unor mecanisme disponibile dar nevalorifi cate de 
stimulare a concurenţei în domeniul transportului 
aerian din Republica Moldova, până la semnarea 
acordului Global de transport aerian dintre Repu-
blica Moldova şi Uniunea Europeană.

”Oamenii din aceeaşi branşă rareori se adună la 
un loc, chiar dacă pentru distracţie şi amuzament, 
dar conversaţia lor sfârşeşte într-o conspiraţie îm-
potriva publicului sau într-o oarecare uneltire în 
vederea sporirii forţelor. ... În aceste cazuri exis-
tă mai puţină prosperitate decât atunci când pre-
domină concurenţa liberă; monopolul presupune 
pierderea bunăstării pentru consumatori. Pentru 
a preveni acest lucru, autorităţile publice trebuie 
să-şi ia asupra lor faptul de a interveni cu legi şi 
politici de concurenţă”, Adam Smith, ”Avuţia 
naţiunilor”

Politica concurenţială a unui stat este una din po-
liticile cele mai concrete, cu rezultate uşor vizibile. 
Politica de concurenţă efectivă încurajează efi cien-
ţa economică şi creează un mediu favorabil pentru 
creştere, inovaţie şi progres economic, având ca 
efect reducerea costurilor de producţie.2

În Uniunea Europeană, transportul aerian a fost 
una din cele două pieţe care au fost deschise con-
curenţei. Ca urmare a acestei deschideri, preţu-
rile medii plătite de către consumatori au scăzut 
substanţial. Efectul este mult mai vizibil atunci 
când această scădere de preţuri este comparată 
cu nivelul de preţuri neschimbat sau chiar majo-
rat de pe pieţele care au avut o deschidere parţi-
ală sau au rămas închise, cum sunt, de exemplu, 

2 CONCURENŢA, cap. 1. Politica în domeniul concurenţei 
– punct de referinţă pentru Piaţa Internă; http://www.eu4jo-
urnalists.eu

Introducere
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electricitatea, gazul, transportul feroviar, servici-
ile poştale.3

Pentru asigurarea unei concurenţe loiale în dome-
niul transportului aerian este necesară adoptarea 
unei serii de regulamente care vor reglementa do-
menii relevante cum ar fi  practicile companiilor 
aeriene, preţurile, taxele de aeroport, drepturile 
pasagerilor ş.a..4

Ajustarea legislaţiei existente în domeniul trans-
portului aerian din Republica Moldova la rigorile 
politicii concurenţiale declarate de către stat va 
reprezenta un prim pas pentru descoperirea re-
zervelor interne ale pieţei serviciilor de transport 
care vor duce, inevitabil, la reducerea preţurilor la 
biletele de avion.

3 CONCURENŢA, cap. 5. Liberalizarea; http://www.eu4journa-
lists.eu
4 PARLAMENTUL EUROPEAN, Politici comune. Transportul 
aerian: concurenţa şi drepturile pasagerilor; http://circa.euro-
pa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/transport/ar-
ticle_7267_ro.htm
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a) actorii principali şi evoluţia pieţei 
serviciilor de transport aerian

În Republica Moldova sunt înregistrate 4 aeropor-
turi internaţionale:

– Chişinău
– Bălţi
– Mărculeşti
– Cahul

FIGURA 1. Harta aeroporturilor din Republica Moldova

Sursa: Confi gurarea autorului

Curse comerciale regulate sunt operate numai de 
pe Aeroportul internaţional Chişinău.

De pe aeroportul Mărculeşti sunt executate doar 
zboruri în regim cargo, aceasta deoarece destinaţia 
aeroportului militar (bază aeriană MIG29) a fost 
modifi cată, dar nu există deocamdată infrastruc-
tura necesară pentru dezvoltarea transportului ae-
rian de pasageri.

De pe aeroporturile Bălţi şi Cahul nu sunt operate 
zboruri regulate sau neregulate. Situaţia este dic-
tată de concentrarea fl uxului de pasageri pe aero-
portul Chişinău, în imediata apropiere de capitala 
republicii, respectiv de absenţa interesului vreunui 
operator aerian de a  executa zboruri de pe aceste 
aeroporturi.

În prezent, din Aeroportul Internaţional 
Chişinău sunt operate zboruri regulate şi 
charter spre 28 destinaţii. Un număr de 17 
companii aeriene efectuează zboruri regulate şi 
zboruri charter, din care 4 transportatori 
aerieni naţionali şi 13 internaţionali.

Air Moldova operează zboruri regulate spre 17 des-
tinaţii: Frankfurt, Munchen, Viena, Istanbul, Lisa-
bona, Madrid, Londra, Atena, Larnaca, Roma, Mi-
lano, Verona, Paris, Moscova, Sankt-Petersburg, 
Bucureşti şi Kiev. Air Moldova operează curse 
sezoniere spre destinaţiile Varna, Sofi a, Antalia, 
Bodrum şi Sharm el Sheikh. Cotă de piaţă în 2010 
– peste 49%.

Al doilea ca mărime operator naţional este Mol-
davian Airlines. Acesta are zboruri regulate spre 
Budapesta şi Istanbul. Cotă de piaţă în 2010 – 
2,93%.

Tandem Aero este a treia ca mărime companie aeria-
nă naţională şi deserveşte tradiţional zborurile regu-
late spre Tel-Aviv.  Cotă de piaţă în 2010 – 2,38%.

1. Descrierea generală a pieţei 

transportului aerian de pasageri 

în Republica Moldova
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Un alt operator naţional este Nobil Air. Aceas-

tă companie aeriană este specializată pe cursele 

charter (business&private).

(Companii aeriene: 2M – MOLDAVIAN AIRLI-

NES, 9U – AIR MOLDOVA, BT – AIR BALTIC, 

C9 – CIRRUS AIRLINES, IG – MERIDIANA, KK 

– ATLASJET AIRLINES, LH – LUFTHANSA, MA 

– MALEV HUNGARIAN AIRLINES, OS – AUS-

TRIAN AIRLINES, RO – TAROM, S7 – SIBE-

RIA, TK – TURKISH AIRLINES, TQ – TANDEM 

AERO, V3 – CARPAT AIR, VV – AEROSVIT, FV 

– ROSSIYA, UT – UTAIR)

Trafi cul de pasageri deservit în anul 2010 prin 

Aeroportul Chişinău a constituit 937.030 pasageri, 

cu o creştere de circa 15% faţă de 2009. Destinaţii-

le care au înregistrat creşteri semnifi cative a fl uxu-

lui de pasageri (martie 2011/martie 2010) au fost: 

Bucureşti (+40,3%), Moscova (+12,1%), Atena 

(+11,4%), Viena (+11,3%), şi Londra (+ 7%). 

Trafi cul cargo, la sfârşitul anului 2010, s-a mă-

rit până la 1815 tone, respectiv cu peste 11% mai 

mult decât în 2009.

Trafi cul poştal, în 2010, a constituit circa 584 

tone, depăşind cu o creştere de 49% faţă de anul 

precedent. Cele mai populare destinaţii sunt Mos-

cova (25,3%), Istanbul (15,8%), München (7,5%), 

Bucureşti (5,9%) şi Viena (5,7%).

b) Principiile existente de partajare a 
pieţei serviciilor de transport aerian

În prezent partajarea pieţei serviciilor de transport 
aerian se face în baza principiilor care guvernează 
acordurile bilaterale (sistem bilateral), iar în cazul 
cu UE - acordul orizontal.

Conform acestei confi gurări, operatorul naţional 
Air Moldova (proprietate de stat) este benefi ciarul 
desemnării ca fi ind operatorul din partea Republi-
cii Moldova în majoritatea acordurilor bilaterale. 
Această situaţie asigură pentru Air Moldova pozi-
ţia dominantă pe piaţă (peste 49% cotă de piaţă în 
2010).

Constrângerile determinate de acordurile exis-
tente de partajare a pieţei sunt tratate diferit de 
companiile aeriene care activează pe această pia-
ţă. Air Moldova consideră că aceste limitări tre-
buie menţinute în vederea protejării intereselor 
companiei aeriene de stat. Justifi carea acestei 
poziţii se face prin apelarea la factorul recuperă-
rii investiţiilor în modernizarea fl otei. Moldavian 
Airlines consideră că eliminarea restricţiilor pri-
vind desemnarea, capacităţile şi frecvenţele va 
permite companiilor aeriene să concureze şi să 
opereze mult mai efi cient, ceea ce va reduce pre-
ţurile şi va spori calitatea serviciilor (frecvenţe de 
zbor, destinaţii, programe de fi delizare a clienţi-
lor etc.).

FIGURA 2. Cota parte a fl uxului de pasageri pe companii aeriene, 2010

Sursa: Aeroport Internaţional Chişinău
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Prin eliminarea restricţiilor privind destinaţiile, 
frecvenţele şi capacităţile, liberalizarea permite 
companiilor aeriene să-şi optimizeze reţeaua de 
zboruri şi strategiile tarifare. Aceasta presupune 
extinderea serviciilor aeriene, inclusiv către noi 
destinaţii. În rezultat, trafi cul de pasageri poate fi  
stimulat substanţial.

c) Infl uenţe ale pieţelor vecine asupra 
evoluţiei trafi cului de pasageri din 
Aeroportul Chişinău

Piaţa serviciilor aeriene prestate de pe aeroportul 
Chişinău este infl uenţată de pieţele vecine. Este 
vorba în special despre aeroporturile din Bucureşti 
(Otopeni şi Băneasa) şi aeroportul din Odesa.

Aeroporturile din Bucureşti sunt caracterizate prin 
prezenţa unei oferte foarte largi de destinaţii de-
servite de companii aeriene de tip low-cost, ceea ce 
presupune preţuri mici pentru biletele de avion.

Aeroportul din Odesa are o oferta atractivă pentru 
zborurile charter de vacanţă. Prezenţa unui număr 
mare de tour-operatori determină o competiţie 
acerbă între companiile aeriene, respectiv preţuri 
mai mici pentru pachetele turistice faţă de cele 
practicate în Moldova.

Administraţia Aeroportului Chişinău, afi rmă că 
datele preliminare prezumtive indică un nivel de 
6%-7% din numărul total de pasageri din Repu-
blica Moldova care sunt redirecţionaţi spre aceste 
două aeroporturi vecine. În opinia reprezentanţilor 
Air Moldova, această pondere ar fi  chiar de până la 
10%, cu un ritm de creştere anual cu 3-4%.

Redirecţionarea trafi cului de pasageri spre aero-
porturile vecine sau aeroporturile din ţările veci-
ne este un fenomen generat de diferenţele majore 
dintre preţurile la biletele de avion accesibile pe 
pieţe-vecine.

d) impactul operatorilor aerieni 
externi asupra pieţei serviciilor 
de transport aerian din Republica 
Moldova

Sistemul bilateral de desemnare, care se aplică în 
prezent pe piaţa serviciilor de transport din Repu-
blica Moldova, presupune o competiţie a compa-
niilor aeriene naţionale desemnate cu operatorii 

aerieni externi desemnaţi în cadrul acordurilor 
bilaterale.

Dacă pentru unele destinaţii există acorduri ”taci-
te” privind un nivel agreat de tarife, pentru altele, 
cum este Munich, compania străină Lufthansa cre-
ază indirect o presiune competitivă semnifi cativă 
prin practicarea unor tarife promoţionale pentru 
destinaţii point-to-point consolidate de operatorii 
naţionali.

O altă exemplifi care a prezenţei competiţiei limita-
te este şi zborul Austrian Airlines spre Viena, care 
a preluat un fl ux important al trafi cului business, 
considerat cel mai atractiv pentru companiile ae-
riene clasice.

În opinia reprezentanţilor Air Moldova, prin utili-
zarea hub-ului său din Munich, operatorul german 
generează o concurenţă indirectă puternică pentru 
cursele directe ale Air Moldova spre Paris, Londra, 
Roma, Milano, Verona etc.. Mai mult, Lufthansa 
are forţa fi nanciară necesară pentru a susţine o pe-
rioadă de timp sufi cient de mare aplicarea de tarife 
promoţionale. În astfel de condiţii gradul de com-
petiţie sporeşte semnifi cativ.

Reprezentanţii Moldavian Airlines afi rmă că, se 
poate spune cu greu că există competiţie adevărată 
pe piaţa serviciilor de transport aerian din Repu-
blica Moldova. Chiar şi aşa, aceasta este numai în 
cadrul sistemului bilateral, adică dintre operatorii 
naţionali vs operatori externi. Dar şi aici există ex-
perienţa când compania Air Moldova încearcă prin 
orice metode să blocheze accesul pe piaţă al opera-
torilor aerieni străini. Există exemple chiar recente 
de confl icte Air Moldova vs Austrian Airlines, Luf-
thansa, Sibiri, sau Turkish Airlines pentru care se 
crează bariere artifi ciale în fi ecare sezon de opera-
re; iar solicitările Moldavian Airlines de a modifi ca 
acordurile bilaterale, adresate MTID în ultimii doi 
ani, nu s-au încununat cu succes. Motivul invocat 
de MTID a fost: ”aceasta ar putea afecta Air 
Moldova”.

e) Corelaţiile dintre diferite pieţe 
de transport (terestru-aerian (auto, 
feroviar)) şi tendinţele generale 
(europene)

Transportul aerian a devenit, în ultima decadă, un 
mod de a călători mult mai accesibil. Politicile de 
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liberalizare a pieţelor în cadrul Comunităţii Euro-
pene au determinat sporirea gradului de competi-
tivitate pe piaţa serviciilor de transport aerian din 
UE. Rezultatul direct al aplicării acestor politicii îl 
reprezintă reducerea semnifi cativă a preţurilor la 
biletele de avion. Astfel, în unele cazuri, un bilet la 
avion din Paris până la Milano poate fi  mai ieftin 
decât preţul călătoriei cu trenul.

Fenomenul de redirecţionare a trafi cului terestru 
spre cel aerian a fost stimulat şi de introducerea de 
noi zboruri point-to-point, graţie activizării rolului 
aeroporturilor regionale prin intrarea în competi-
ţie cu aeroporturile de bază.

Un exemplu clasic în acest sens este situaţia din 
România. După liberalizarea pieţei serviciilor de 
transport din 2007, trafi cul terestru a cunoscut 
reduceri dramatice ale fl uxului de pasageri. În mo-
mentul sporirii accesibilităţii transportului aerian, 
pasagerii au preferat să se folosească de transpor-
tul aerian.

Efectul de redirecţionare a trafi cului a avut nu doar 
caracter sectorial (terestru-aerian) dar şi geografi c. 
Apariţia de zboruri ieftine şi directe din Bucureşti 
spre oraşele din Italia şi Spania i-au determinat 
pe foarte mulţi cetăţeni din Republica Moldova 
să facă efortul unui drum de la Chişinău până la 
Bucureşti pentru a putea ajunge ieftin şi rapid în 
oraşele din Europa unde sunt stabiliţi. Astfel, mul-
ţi din cei care foloseau autocarele sau microbuzele 
pentru a ajunge din Moldova în Italia, de exem-
plu, au preferat să ”scurteze” drumul şi să ajungă 
cu aceiaşi bani dar folosind transportul aerian din 
Bucureşti.

Majoritatea din ei ar accepta, cu certitudine, să 
achite cu 50-100 euro mai mult pentru un zbor 
dus-întors direct din Chişinău, faţă de preţul bi-
letului unui operator low-cost din Bucureşti, însă 
nu au această opţiune. Este adevărat că oferta Air 
Moldova pentru zborul direct dus-întors Chişinău-
Bucureşti este, în unele cazuri, de circa 130 euro, 
dar această suma este oricum peste limita psiho-
logică de până la 100 euro acceptată de pasager. 
În aceste condiţii soluţia ieftină, dar incomodă, ră-
mâne a fi  drumul cu microbuzul până la Bucureşti 
(circa 40 euro dus-întors), iar de acolo zborul la un 
preţ accesibil spre destinaţia dorită cu o companie 
low-cost.

Este de menţionat că operatorii low-cost au fost 
catalizatorii procesului de reducere dramatică a 
preţurilor la biletele de avion şi generarea unei 
competiţii semnifi cative cu transportul terestru 
(tren, autocare).

Ca rezultat al acestei competiţii, transportul teres-
tru a trebuit sa-şi revadă strategiile de dezvoltare, 
prin modifi carea preţurilor şi îmbunătăţirea servi-
ciilor prestate. Astfel, benefi ciar al acestei compe-
tiţii dintre diverse tipuri de transport este în conti-
nuare consumatorul fi nal – pasagerul.
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a) Principii generale de formare a 
preţului la biletele de avion

Structura preţului biletului de avion este una 
complexă şi depinde de mai mulţi factori. Practi-
ca generală evidenţiază câteva elemente de bază 
care sunt parte a preţului pentru biletul de avion: 
combustibilul pentru aeronave, costuri închirie-
re/amortizare aeronave, întreţinerea/mentenanţa 
aeronavelor, cheltuielile general-administrative, 
taxele de aeroport.

Ponderea exactă a fi ecărui element în structura de 
formare a preţului pentru biletul de avion este di-
ferită de la o companie la alta, funcţie de modelul 
companiei aeriene (clasic, low-fare, low-cost), dar 
trend-ul este similar: combustibilul cca 30%, cos-
turi leasing/amortizare aeronavă circa 20%, men-
tenanţă aeronave - 20%, costuri general-adminis-
trative circa 10%, taxele de aeroport până la 10%.

În opinia administratorilor Air Moldova, compania 
a optimizat foarte mult cheltuielile general-adminis-
trative, care sunt acum de circa 8%. Combustibilul 
reprezintă în jur de 30% iar întreţinerea aeronave-
lor circa 20% din costuri. În acelaşi timp s-a remar-
cat că taxele practicate de aeroportul Chişinău sunt 
prea mari. Astfel, problema nivelului înalt al taxelor 
aeroportuare poate fi  exemplifi cată pe un caz con-
cret: operatorul low-cost şi-a exprimat intenţia de a 
opera pe aeroportul din Chişinău, dar în condiţiile 
unui nivel maxim de taxe de aeroport totale dus-
întors de 500 euro pentru o aeronavă tip A320. În 
prezent Air Moldova achită aeroportului Chişinău 
suma de 4.782 euro pentru aceste servicii.

”Factorul preţ pentru combustibil pentru aeronave 
este unul foarte sensibil, cu o pondere majoră în 
costurile operatorilor aerieni. De exemplu, dacă în 
martie 2011 preţul unei tone de combustibil în KIV 

era de circa 970 USD, în luna mai valoarea acestu-
ia a ajuns la circa 1250 USD/tonă, adică o creşte-
re de 29% în doar 2-3 luni” afi rmă reprezentanţii 
Moldavian Airlines.

O bună parte a elementelor care formează preţul 
pentru biletul de avion sunt infl uenţate de evoluţiile 
internaţionale ale pieţelor (combustibil, întreţinere, 
leasing), asupra cărora nu se poate interveni ”local”. 
Pe de altă parte, costurile ”naţionale” generate sunt 
şi ele prezente prin 2 factori cheie: taxe aeroportua-
re şi cheltuieli general-administrative; acestea sunt 
variabile şi sunt pasibile optimizărilor.

b) Rolul aeroporturilor în mecanismul 
de formare a preţului la biletele de 
avion

Taxele aeroportuare reprezintă un element 
important în structura preţului la biletele de avion. 
Pasagerii întâlnesc frecvent formula ”preţul biletu-
lui fără taxe de aeroport”.  Unele promoţii sugerea-
ză o călătorie cu avionul la doar 10 euro sau chiar 
1 euro, însă imediat vine şi ”duşul rece”, când este 
anunţat preţul fi nal al biletului, inclusiv taxele de 
aeroport. Astfel, constatăm în multiple cazuri, că 
taxele de aeroport sunt mult mai mari decât tariful 
pentru călătorie încasat de compania aeriană.

În aceste condiţii discuţiile în contradictoriu din-
tre Aeroporturi şi Companii aeriene sunt inevita-
bile. Confruntarea dintre aeroporturi şi operatorii 
aerieni se refl ectă cel mai intens în confruntarea 
organismelor reprezentative: ACI şi IATA (asocia-
ţia internaţională a transportului aerian). În timp 
ce aeroporturile îşi doresc noi investiţii în moder-
nizarea infrastructurii, companiile aeriene solicită 
elaborarea unui mecanism transparent de stabilire 
a taxelor aeroportuare, de preferinţă cu participa-
rea lor în acest proces.

2. Formarea preţurilor la serviciile de 

transport aerian de pasageri
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”Relaţiile dintre aeroporturi şi companiile aerie-
ne rămân în continuare difi cile. Cu mulţi opera-
tori care se luptă pentru supravieţuire, profi turile 
înregistrate de sectorul aeroportuar continuă să 
sporească suspiciunile şi ocazional trec în ostili-
tate deschisă. Investiţiile exagerate şi nemotivate 
ale aeroporturilor reprezintă un punct de rivalitate 
dintre companiile aeriene şi aeroporturi. Astfel, un 
nivel exagerat al investiţiilor în proiecte de recon-
strucţie sau modernizare a aeroporturilor, inclusiv 
a pistelor, va solicita un efort mai mare pentru ae-
roport în vederea recuperării acesteia. În conse-
cinţă se va apela la o majorare a taxelor aeroportu-
are prin presiuni asupra autorităţilor aeronautice 
civile. Raportul echitabil investiţii/efi cienţă este 
important pentru companiile aeriene şi esenţial 
pentru operatorii low-cost. Dezbaterile privind su-
biectul taxelor sunt inevitabile şi reprezintă parte 
a relaţiilor dintre IATA şi ACI.”1

În opinia reprezentanţilor Air Moldova, taxele ae-
roportuare din Chişinău, care sunt sub incidenţa 
acordului cu BERD, sunt mari, iar aeroportul nu 
are un mecanism viabil de stimulare a operatori-
lor aerieni pentru care acesta este un aeroport de 

1 Airline Business, December 2004, ”A thaw in relations”

bază. În acelaşi timp, conform normelor ICAO, la 
elaborarea regulamentului privind taxele de aero-
port, trebuie să se consulte şi companiile aeriene, 
aceasta pentru a se aplica un nivel de profi t rezo-
nabil al aeroportului.

Air Moldova consideră că trebuie să existe con-
diţii echitabile pentru toţi operatorii, fără apli-
care de instrumente subsidiare latente sau tarife 
preferenţiale. În acelaşi timp, reprezentanţii Air 
Moldova consideră că aeroportul Chişinău trebu-
ie să se concentreze pe crearea condiţiilor pentru 
companiile de bază. În opinia lor companiile noi 
nu aduc trafi c nou, ci îl redistribuie pe cel existent. 
Aeroportul trebuie să se concentreze pe stimula-
rea companiilor locale, aceasta deoarece indirect 
este stimulată concurenţa: după ce Air Moldova 
dezvoltă o nouă rută/destinaţie, peste o perioadă 
de timp vine compania concurentă, de exemplu 
ROSSIA din Federaţia Rusă pentru zborul Sankt 
Petersburg - Chişinău.

Această motivare trebuie să se facă prin politica de 
bonus. Astfel este solicitată aplicarea sistemului 
de reduceri pentru toate taxele aeroportuare, in-
clusiv şi cele de pasager, iar aceasta poate duce la 

FIGURA 3. Taxe aeroportuare

Sursa: Air Moldova
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o diminuare a preţurilor la biletele de avion. Pen-
tru argumentarea ultimei afi rmaţii, Air Moldova a 
prezentat o diagramă privind top-ul taxelor aero-
portuare pentru un zbor dus-întors cu o aerona-
vă de tip A320, care include toate destinaţiile Air 
Moldova. Conform acestei diagrame, din numărul 
total de 16 aeroporturi, după costuri de operare, 
Aeroportul din Chişinău este pe locul 5, fi ind ”mai 
scump” decât aeroporturile din Londra sau Roma.

În opinia celor de la Moldavian Airlines, preţurile 
la biletele de avion pot fi  diminuate prin optimiza-
rea costurilor companiilor aeriene în partea ce ţine 
de renegocierea preţurilor pentru serviciile aero-
portuare, taxele de aeroport, deservire la sol etc..

Problema taxelor aeroportuare este abordată şi în 
numeroase acţiuni ale UE. Astfel se constată că în 
prezent, chiar în cadrul UE, se urmăreşte elimina-
rea distorsiunilor privind competiţia dintre aero-
porturi dar şi dintre companiile aeriene în partea 
ce ţine de tratamentul preferenţial pentru opera-
torii naţionali. Taxele aeroportuare generează în 
prezent o serie de întrebări: aceste taxe sunt dis-
proporţionate vs costuri reale, diferite taxe sunt 
aplicate pentru zboruri domestice şi internaţiona-
le iar sistemul de tarife  este complicat şi lipsit de 
transparenţă.

Directorul general al Aeroportului Chişinău afi r-
mă că aplicabilitatea instrumentelor reale pentru 
reducerea preţurilor la biletele de avion sunt de-
pendente de factorul politic. Apariţia unei com-
petiţii reale pe piaţă, prin eliminarea graduală a 
barierelor caracteristice sistemului bilateral de 
desemnare poate determina operatorii aerieni să-
şi revadă politicile tarifare. În aceste condiţii, ae-
roportul poate stimula concurenţa prin aplicarea 
unui grad sporit de fl exibilitate în raport cu ope-
ratorii aerieni.

c) Fluxul de pasageri şi impactul lui 
asupra variaţiei preţului la biletele de 
avion

Profi tabilitatea unui zbor este dependentă de gra-
dul de ocupare a fotoliilor din aeronavă. Costurile 
generale specifi ce executării unui zbor sunt supor-
tate de către compania aeriană indiferent de nu-
mărul de pasageri transportaţi, mai puţin taxele de 
aeroport per pasager.

Astfel, făcând abstracţie de elementul ”taxa de ae-
roport per pasager”,  de exemplu, pentru o aero-
navă de 150 fotolii care transportă 130 pasageri, 

costurile suportate de operatorul aerian sunt iden-

tice cu situaţia când aceeaşi aeronavă de 150 foto-

lii transportă doar 50 pasageri (grad de ocupare). 

Veniturile încasate de compania aeriană de la 130 

pasageri în comparaţie cu 50 pasageri sunt, însă, 

diferite.

Abordarea clasică presupune prioritatea informa-

ţiei statistice privind fl uxului existent în luarea 

deciziilor privind politica comercială a unei com-

panii aeriene, respectiv previziunea gradului de 

ocupare bazat pe statistica perioadelor precedente 

şi actualizarea acestuia cu ritmul de creştere gene-

ral, caracteristic pieţei în care activează operatorul 

aerian.

Relaţia clasică ar fi : un fl ux de pasageri mai 

mare în prezent va permite o reducere a preţu-

rilor la biletele de avion în viitor.

Abordarea low-cost preia o parte din instrumente-

le clasice în stabilirea politicii tarifare, dar vine cu 

elementul inovativ al premisei că tarifele joase vor 

atrage un fl ux de pasageri mai mare, respectiv va fi  

generat un grad de ocupare mai ridicat. În aceste 

condiţii se mizează, pe lângă redistribuirea trafi cu-

lui de la companiile clasice, pe creşterea frecvenţei 

de utilizare a transportului aerian dar şi pe redi-

recţionarea unui fl ux important de pasageri de pe 

transportul terestru pe transportul aerian (atunci 

când preţul călătoriei pentru pasager este compa-

rabil avion/tren).

Relaţia low-cost este: preţurile mai mici la bi-

letele de avion în prezent vor genera un fl ux de 

pasageri mai mare în viitor.

Confruntarea celor două modele economice (cla-

sic şi low-cost) a determinat, de fapt, apariţia pe 

piaţa serviciilor de transport aerian din UE şi SUA 

a unei concurenţe absolute. Consumatorul fi nal a 

asistat la o reducere fără precedent a preţurilor la 

biletele de avion şi intrarea în concurenţă directa a 

transportului aerian cu cel terestru.

Creşterea gradului de concurenţă a fost 

catalizatorul efectului de reducere a preţurilor şi 

creşterii impresionante a fl uxului de pasageri în 
primii ani post-liberalizare a pieţei.
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a) Repere generale 

Analiza aspectelor juridice ale subiectului asigu-

rarea condiţiilor pentru o concurenţă echitabilă 

pe piaţa serviciilor aeriene, trebuie pornită prin 

reiterarea unor generalităţi, care deşi au caracter 

aproape notoriu, totuşi în multe cazuri ”rătăcesc” 

printre detalii, sunt deteriorate în procesul crea-

ţiei legislative, sau sunt pur şi simplu trecute cu 

vederea dat fi ind existenţa unor interese particu-

lare.

Fundamentul juridic îl găsim în Constituţia Repu-

blicii Moldova, care la articolul 126 „Economia” 

stipulează: 

„(1) Economia Republicii Moldova este economie 

de piaţă, de orientare socială, bazată pe propri-

etatea privată şi pe proprietatea publică, antre-

nate în concurenţă liberă. 

(2) Statul trebuie să asigure: 

a) reglementarea activităţii economice şi admi-

nistrarea proprietăţii publice ce-i aparţine, în 

condiţiile legii;

b) libertatea comerţului şi activităţii de între-

prinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea 

unui cadru favorabil valorifi cării tuturor facto-

rilor de producţie; ”

Pe această temelie urmează să fi e construit tot ma-

sivul de reglementări cu care statul intervine pen-

tru a regulariza viaţa socială, impunând politici, 

condiţii, rigori, proceduri sau, din contra, exclu-

zând anumite cerinţe, în cazul în care armonizarea 

relaţiilor sociale o cere. Principiile constituţionale 

îndeplinesc o funcţie dublă şi ca punct de pornire 

pentru formularea regulilor de joc în societate şi 

ca fi ltru de verifi care a calităţii actelor normative 
edictate în procesul de creaţie normativă. 

O concurenţă sănătoasă este condiţia vi-
tală pentru dezvoltarea coerentă a pieţei. 
Este fi resc ca statul să intervină pentru a asigura 
ca această dezvoltare să se producă în interesul 
publicului larg. Dar, concurenţa nu este scopul 
în sine (precum nu este nici piaţa) ci doar calea 
pentru atingerea acestuia – satisfacţia necesită-
ţilor membrilor societăţii. Inevitabil, interesele 
capitalului (întreprinzătorilor) nu coincid cu in-
teresele publicului general; la fel de fi resc este ca 
întreprinzătorii între ei să aibă contradicţii şi ri-
valităţi.

Reglementările juridice sunt pârghiile prin care 
statul asigura ca această ecuaţie complicată să 
se rezolve spre benefi ciul tuturor membrilor so-
cietăţii. Intervenţia regulatorie a statului există şi 
se justifi că doar dacă (1) este determinată de 
obiective sociale clare şi (2) dacă este reali-
zată prin instrumente normative adecva-
te. În caz contrar efectul este deturnat pe direcţii 
neînţelese sau chiar produce consecinţe contrare 
intenţiei afi şate iniţial.

Experienţa UE este relevantă în acest sens:

”Pentru o perioadă îndelungată, Comisia Euro-
peană nu a intervenit în activităţile serviciului 
public, în principal fi indcă Statele Membre au 
considerat ”serviciile publice”, ca şi intrând în 
competenţa lor exclusivă şi au fost reţinute în a 
permite vreo intervenţie. Începând cu 1990, to-
tuşi, Comisia a început să aibă un rol sistematic şi 
activ în liberalizarea serviciilor. În timp ce a recu-
noscut conceptul de servicii publice şi nevoia de a 
le facilita îndeplinirea misiunii lor, Comisia consi-

3. Rolul regulatorului 

în formarea pieţei şi a preţurilor
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deră ca benefi că deschiderea concurenţei faţă de 
aceste servicii. Serviciile poştale, de exemplu, prin 
directiva aferentă au fost deschise concurenţei, 
dar cu cerinţa ca Statele Membre să furnizeze un 
nivel minim de servicii faţă de utilizatori sub de-
numirea de „serviciu universal”, rezervând câteva 
activităţi unuia sau mai multor operatori.”1

Aceste raţionamente rămân de multe ori în umbra 
preocupărilor politice, oricare ar fi  segmentul sau 
dimensiune socială în care se vine cu reglemen-
tări, rezultatele, respectiv, sunt şi ele umbrite de 
consideraţiuni neînscrise în agenda publică sau 
sunt afectate de banala lipsă de capacitate a auto-
rilor şi promotorilor actelor normative. 

b) Descrierea generală a cadrului 
normativ ce reglementează serviciile 
de transport aerian în Republica 
Moldova.

Aviaţia civilă, probabil, este nu doar unul din cele 
mai tehnologic avansate domenii dar şi industria 
unde se concentrează cele mai mari riscuri. Situa-
ţie care este conştientizată de toţi şi nu are nevoie 
de explicaţii suplimentare. Datorită potenţialului 
enorm pentru riscuri aviaţia este şi va fi  una din 
cele mai complex reglementate zone sociale. 

Legislaţia care guvernează domeniul aviaţiei civi-
le îşi trage originea de la primele tratate interna-
ţionale în domeniu în special Convenţia privind 
aviaţia civilă internaţională semnată la Chicago 
07 decembrie 1944 la care Republica Moldova a 
aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.97-XIII 
din 12.05.94. Acest document pune temelia cola-
borării internaţionale în domeniul aviaţiei civile, 
atât în scopul regularizării uzului spaţiului aeri-
an internaţional, cât şi în scopul creării condiţi-
ilor pentru siguranţa zborurilor. Convenţia de la 
Chicago cristalizează, din punct de vedere juridic, 
întregului sistem internaţional al aviaţiei civile şi 
crează premisele pentru uniformizarea practicilor 
şi condiţiilor de utilizare sigură a spaţiului aerian 
în scopuri civile. 

1 PARLAMENTUL EUROPEAN, Politici comune. Transportul 
aerian: concurenţa şi drepturile pasagerilor; http://circa.euro-
pa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/transport/ar-
ticle_7267_ro.htm

Pentru studiul nostru, acest document (Conven-
ţia de la Chicago) este important doar în scopuri 
metodologice, deoarece concentrează principiile 
de bază ale interacţiunii dintre state în procesu-
lui realizării trafi cului internaţional de mărfuri şi 
pasageri, exprimând fi lozofi a colaborării în acest 
proces.

Aici este important de accentuat că acest docu-
ment, Convenţia de la Chicago, la care a subscris 
Republica Moldova, nu vizează în mod direct şi nu 
impune condiţiile de organizare a pieţei; acesta 
serveşte drept referinţă care ne permite să sepa-
răm legislaţia naţională în: 

– reglementări derivate sau inspirate din obli-
gaţiunile internaţionale (asumate de stat în 
urma semnării actelor internaţionale) şi

– reglementări ce sunt dictate de consideraţi-
uni strict interne.

Nici Convenţia de la Chicago, dar nici alt acord 
internaţional la care a aderat Republica Moldova 
nu impun condiţii pentru organizarea pieţei ser-
viciilor de transport aerian. Altfel nici nu poate 
fi , or confi gurarea pieţei interne este un exerciţiu 
al suveranităţii care nu poate fi  atinsă decât în si-
tuaţii excepţionale. În orice caz, chiar şi în cazul 
în care ar exista astfel de situaţii, de exemplu, în 
urma aderării Republici Moldova la SECA, efec-
tele acestui fapt doar vor spori concurenţa, în 
consecinţă fi ind în interesul consumatorilor ser-
viciilor aeriene. 

Legislaţia naţională ce reglementează în speţă 
piaţa serviciilor de transport aerian este destul de 
scundă. Chiar putem spune că legislaţia primară 
(la nivelul actelor legislative) ce se referă anume 
la piaţa serviciilor de transport aerian aproape că 
nu există. Parţial această situaţie este justifi cată 
prin faptul că activitatea pe această piaţă este o 
activitate de întreprinzător care este reglementată 
ca şi toate celelalte activităţi de întreprinzător. E 
fi resc să fi e aşa, or tratamentul juridic trebuie să 
fi e uniform şi consecvent.

Cu toate acestea, anumite particularităţi pe care 
le are activitatea în domeniul transportului aeri-
an de pasageri trebuie să-şi găsească rezolvarea 
juridică separată. Mai jos va fi  explicat care sunt 
aceste particularităţi şi care este efectul lacu-
nelor regulatorii asupra pieţei, intereselor 



20

Radu Bezniuc

companiilor aeriene şi fi nalmente asupra calităţii 
şi preţului serviciilor ce le primesc consumatorii. 

Înainte de a trece la particularităţi trebuie să fa-
cem o trecere în revistă a cerinţelor de natură 
generală, cărora se subordonează şi companiile 
aeriene în calitate de comercianţi. Vorbind despre 
accesul pe piaţă a oricărui comerciant, inclusiv al 
companiilor aeriene, care sunt şi ei comercianţi 
ca şi toţi ceilalţi, trebuie să facem o inventariere a 
tipurilor de restricţii pe care le impune statul 
pentru ca acest comerciant să poată începe acti-
vitatea. Principiul care operează aici este „totul 
ce nu este restricţionat sau interzis, este 
permis”.

”Prezumpţia permisibilităţii”. Acest princi-
piu îşi găseşte expresie în mai multe acte norma-
tive care stabilesc condiţii pentru activitatea de 
întreprinzător. 

În primul rând Codul civil care spune chiar din 
start, la articolul 1 ”Bazele legislaţiei civile” că 
„Persoanele fi zice şi juridice sunt libere să stabi-
lească pe bază de contract drepturile şi obligaţiile 
lor, orice alte condiţii contractuale, dacă acestea 
nu contravin legii”. Actele normative de bază ce 
reglementează activitatea de întreprinzător ac-
centuează şi concretizează acest principiu.

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 
nr.845 din 03.01.92 la articolul 6 (Drepturile în-
treprinderii) stabileşte, printre altele, că oricare 
întreprindere (întreprinzător) are dreptul să-şi 
stabilească independent genurile de activitate. La 
articolul 8 din aceeaşi Lege este prevăzută obli-
gaţiunea statutului de a asigura condiţii juridice 
şi economice egale de gospodărire (alin.1), iar 
aliniatul 2 interzice Guvernului şi autorităţilor 
administraţiei publice de a da dispoziţii întreprin-
derilor, decât doar în cazul în care aceasta este în 
limitele competentei lor, stabilite de legislaţie. Le-
gea în cauză merge încă mai departe în promova-
rea acestui principiu, stipulând la alin.1 al art.10 
„Reglementarea activităţii de antreprenoriat” că 
întreprinderea este în drept să practice orice ge-
nuri de activitate, cu excepţia celor interzise de 
lege; iar la alin.2 intervine cu specifi carea că anu-
mite activităţii urmează să fi e licenţiate: „între-
prinderea are dreptul să practice anumite genuri 
de activitate, determinate de legislaţie, numai 

după ce a obţinut licenţa pentru genul respectiv 
de activitate.” 

Toate aceste reglementări se înscriu într-o logică 
juridică coerentă, menită să asigure respectarea 
principiului enunţat şi înlăturarea oricăror im-
pedimente în faţa iniţiativei de întreprinzător, de 
orice natura ar fi  ele. Legea cu privire la reglemen-
tarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 
nr. 451 din 30.07.2001 aduce acest principiu la o 
fi nalitate certă, stabilind la alin. 2 al art. 8 „Genu-
rile de activitate supuse reglementării prin licenţi-
ere” că genurile de activitate neindicate în aceas-
tă lege se desfăşoară fără licenţe sau fără alte 
acte administrative cu efect similar, cu excepţia 
autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, 
pentru confi rmarea unor cerinţe tehnice, 
norme separate sub un anumit aspect.

Astfel, constatăm un suport juridic consistent şi 
sufi cient de coerent, care vine să susţină iniţiativa 
de întreprinzător şi să asigure că oricare persoa-
nă ce doreşte să intervină pe piaţă în calitate de 
comerciant are în faţă reguli de joc foarte clare şi 
consecvente.

Cu toate acestea, dat fi ind că Republica Moldova 
de la independenţă şi până în prezent a fost ne-
voită să-şi construiască din temelie sistemul de 
drept şi să creeze instrumentele instituţionale şi 
regulatorii, fără a avea experienţa şi cunoştinţele 
unei democraţii şi unei economii testate de meca-
nismele de piaţă, legislaţia ţării, în special actele 
normative de nivelul doi (actele normative adop-
tate de Guvern şi de autorităţile publice centrale 
şi locale) au fost afectate de numeroase carenţe, 
care în mare măsură au distorsionat principiile 
fundamentale proclamate de Constituţie. Parţial 
această situaţie se datorează şi faptului că doctri-
na juridică precum şi spiritul activităţilor politice 
sunt încă puternic afectate de trecutul socialist cu 
supra-reglementările, controlul şi limitările care 
le presupune o ideologie totalitară şi o economie 
planifi cată până la cel mai mic detaliu.

Construcţia cadrului legislativ ce vizează regle-
mentarea activităţii de întreprinzător a parcurs o 
cale anevoioasă, actele legislative principale, cum 
ar fi  Legea cu privire la antreprenoriat şi între-
prinderi, Legea cu privire la reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinzător, Legea cu 
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privire la înregistrarea de stat, precum şi legile 
ce au caracter special (Legea societăţilor pe acţi-
uni, Legea cu privire la societăţile cu răspunderea 
limitată) au suportat un număr mare de modifi -
cări esenţiale, unele fi ind totalmente regândite 
şi adoptate în variante noi, iar altele doar recent 
adoptate (Legea privind societăţile cu răspundere 
limitată nr. 135 din 14.06.2007). 

Vom accentua că activităţile de întreprin-
zător, inclusiv serviciile de transport aeri-
an de pasageri, trebuie să fi e supuse rigori-
lor şi condiţionate numai în măsura în care 
aceasta este necesar pentru ca statul să se 
asigure că interesele publicului, inclusiv, a 
consumatorilor sunt respectate. Iar aceste 
condiţionări pot avea loc doar dacă sunt 
justifi cate din punct de vedere al fi nalităţii 
sociale pe care o urmăresc şi dacă sunt pre-
scrise juridic în modul corespunzător. 

Acest considerent fundamentează raţiunea ce gu-
vernează exerciţiul puterii publice în zona privată 
şi reprezintă optica prin care trebuie examina-
tă starea de lucruri în ce priveşte reglementarea 
juridică a activităţilor de prestare a serviciilor de 
transport aerian de pasageri. De fapt, realitatea 
a demonstrat altă stare de lucruri. Pentru a face 
ordine în această privinţa au fost iniţiate două 
reforme regulatorii, supranumite şi „ghilotine”. 
Aceste reforme au avut drept scop uniformizarea 
şi ordonarea cadrului normativ ce reglementează 
activităţile de întreprinzător, eliminarea restric-
ţiilor nejustifi cate, simplifi carea formalităţilor şi 
excluderea neclarităţilor juridice şi posibilităţilor 
de abuz birocratic şi administrativ.

Legea nr. 424 din 16.12.2004 privind revizuirea 
şi optimizarea cadrului normativ de reglementare 
a activităţii de întreprinzător a fost primul şi cel 
mai difi cil pas în procesul de îmbunatăţire a me-
diului juridic pentru activităţile de întreprinzător. 
În acest context merită să fi e examinată în speci-
al situaţia ce ţine de verifi carea actelor normative 
ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile. Acest 
lucru va fi  făcut mai jos, în cadrul examinării efec-
telor Legii aviaţiei civile asupra prestatorilor ser-
viciilor de transport aerian de pasageri. Aici vom 
menţiona că Legea nr. 424 şi-a propus să fi ltreze 
printr-un set de rigori toate actele normative emi-
se de Guvern şi autorităţile publice centrale ca să 

compileze în fi nal o lista în care sunt incluse doar 
actele normative ce corespund exigenţelor Legii 
nr.424. 

Deşi concepută, aşa cum este stipulat la art.1 din 
respectiva Lege, pentru a stabili „principiile şi ac-
ţiunile necesare pentru revizuirea cadrului nor-
mativ în scopul eliminării şi evitării reglemen-
tărilor care nu corespund legislaţiei şi care nu 
sunt orientate spre economia de piaţă, precum 
şi pentru asigurarea stabilităţii şi calităţii regle-
mentării activităţii de întreprinzător întru evi-
tarea barierelor în mediul de afaceri”, în multe 
privinţe Legea nu şi-a realizat scopul. De fapt, în 
procesul de verifi care au fost comise mai multe 
erori, cauza primară fi ind aparatul metodologic 
slab elaborat şi lipsa de competenţe la personalul 
care a fost implicat în procedura de evaluare. În 
consecinţă mai multe acte normative ce au fost 
recunoscute drept corespunzătoare criteriilor 
stabilite în realitate nu sunt. Aceasta se referă 
şi la Reglementările Aeronautice Civile – Auto-
rizarea Zborurilor (RAC-AZ), analiza acestui act 
este oferită mai jos. 

În continuarea procesului de construire a cadrului 
normativ adecvat pentru reglementarea activităţii 
de întreprinzător, la 20 iulie 2006 a fost adoptată 
Legea nr.235-XVI cu privire la principiile de bază 
de reglementare a activităţii de întreprinzător. 
Menită să contureze condiţiile care trebuie să fi e 
respectate în procesul de reglementare a activi-
tăţii de întreprinzător, Legea nr. 235 urmăreşte 
„crearea unui cadru juridic favorabil mediului de 
afaceri şi climatului investiţional pentru dezvol-
tarea social-economică” (art.2). 

Pentru noi este important să evidenţiem principi-
ile care trebuie respectate (de către stat) la formu-
larea reglementărilor aplicabile întreprinzători-
lor; articolul 4 le enumeră astfel:

a) previzibilitatea reglementării activităţii de 
întreprinzător;

b) transparenţa decizională şi transparenţa 
reglementării activităţii de întreprinzător;

c) analiza impactului de reglementare;

d) reglementarea materială şi procedurală a 
iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii 
prin acte legislative;
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e) echitabilitatea (proporţionalitatea) în ra-
porturile dintre stat şi întreprinzător.

Aceste principii nu reprezintă doar rezultatul unui 
exerciţiu de creaţie legislativă ce va îmbogăţi doc-
trina juridică. Ele au importanţă covârşitoare pen-
tru determinarea măsurii în care reglementările 
editate de stat sunt „favorabile mediului de afa-
ceri şi climatului investiţional pentru dezvoltare 
social-economică”. Pentru studiul de faţă aceste 

principii reprezintă referinţele de bază în proce-

sul de evaluare a legislaţiei în vigoare în vederea 

determinării lacunelor şi carenţelor ce împiedică 

dezvoltarea pieţei serviciilor de transport aerian 

prin asigurarea liberei concurenţe. 

Pentru că elementul regulator principal în cadrul 

activităţilor de transport aerian de pasageri este 

„autorizarea zborurilor” vom menţiona în 

special că, în conformitate cu principiul „transpa-

renţei”, art.10 din Legea nr. 235 spune:

(1) Iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii are loc în 

bază de autorizare, în cazul în care legea prevede 

acest lucru.

(2) Autorizarea este o acţiune prin care autorita-

tea administraţiei publice sau instituţia abilitată 

prin lege cu funcţii de reglementare şi de control 

îi permite solicitantului să iniţieze şi/sau să des-

făşoare o afacere, eliberându-i un act cu caracter 

permisiv, sub formă de licenţă - pentru genurile 

de activitate prevăzute de Legea privind regle-

mentarea prin licenţiere a activităţii de întreprin-

zător nr.451-XV din 30 iulie 2001 şi/sau sub for-

mă de autorizaţie - pentru confi rmarea unor 

cerinţe tehnice, unor norme separate sub un 

anumit aspect, stabilite de lege. Din acest princi-

piul rezultă că nicio autorizaţie nu poate fi  cerută 

decât dacă legea prevede aceasta, dat fi ind exis-

tenţa unor cerinţe tehnice ce urmează să fi e res-

pectate. De exemplu, autorizaţia sanitară, care 

în conformitate cu Legea privind supravegherea 

de stat a sănătăţii publice este documentul care 

confi rmă corespunderea obiectului cu cerinţele 

sanitare. Există o distincţie clară între licenţiere 

ca instrument de verifi care în ce măsură subiectul 

corespunde criteriilor generale pentru activitate 

în domeniul respectiv, şi autorizare care, conform 

Legii nr. 235 este actul de confi rmare că subiectul 

respectă anumite cerinţe de natură tehnică. Din 

această perspectivă, autorizaţia pentru zboruri ar 
trebui să fi e privită ca instrument de stabilire a 
corespunderii parametrilor tehnici ale zborului 
dar nu drept calea de acces la piaţa transportului 
aerian de pasageri. În continuare va fi  explicat că, 
de fapt, în felul cum este construit mecanismul 
de autorizare a zborurilor, acesta funcţionează ca 
mecanism de administrare a pieţei servici-
ilor de transport aerian, dar nu aşa cum în-
cearcă să îl prezinte Administraţia de Stat a Avia-
ţiei Civile sau MTID. 

c) Legea aviaţiei civile şi efectele 
acestei asupra pieţii serviciilor de 
transport aerian. 

Legea aviaţiei civile nr.1237 din 09.07.1997 con-
ţine prevederi sumare privitor la reglementarea 
pieţei serviciilor de transport aerian. Mai degrabă 
constatăm absenţa unor norme la acest capitol. 
Este fi resc să fi e aşa, or obiectul de reglementare 
a Legii nr.1237 nu este conceput pentru a regle-
menta activitatea întreprinzătorilor din domeniul 
aviaţiei civile. Cu toate că alin.1 al art.1 din Lege 
spune: „Prezenta lege reglementează raporturi-
le care apar în legătură cu utilizarea spaţiului 
aerian al Republicii Moldova şi cu activitatea în 
domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii 
Moldova”, de fapt, normele conţinute în text re-
glementează aproape integral aspectele legate de 
exerciţiul puterii publice asupra spaţiului aerian, 
structura instituţiilor juridice din domeniul avi-
aţiei civile şi organizarea sistemului de asigurare 
a siguranţei zborurilor, dar nu şi condiţii pentru 
activitatea de întreprinzător. Comercialul rămâne 
în afara perimetrului de incidenţă a Legii. 

Vorbind despre reglementarea aviaţiei civile tre-
buie să menţionăm că Legea nr.1237 are mai mul-
te locuri slabe şi prevederi contradictorii care îşi 
lasă amprenta asupra întregii ramuri, mai ales 
aceasta s-a făcut vizibil după modifi carea masi-
vă a Legii în cauză. La 03.02.2009 la iniţiativa 
Guvernului prin Legea nr. 12-XVI în Legea avia-
ţiei civile au fost operate modifi cări substanţiale 
în ce priveşte structura organelor administraţiei 
publice în domeniul aviaţiei civile. Prin această 
modifi care s-a încercat o reformare a sistemului 
de administrare a domeniului aviaţiei, aparent, 
urmărind o idee nobilă – separarea competenţe-
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lor de reglementare, de cele de autorizare (certi-
fi care) şi control. 

De fapt, intenţia a eşuat într-o încurcătură admi-
nistrativă şi juridică în care aviaţia civilă se afl ă de 
mai bine de câţiva ani. Astfel, în loc de Administra-
ţie de Stat a Aviaţiei Civile (ASAC), care din 1997, 
mai mult sau mai puţin coerent, a realizat funcţi-
ile de organ al administraţiei publice în domeniu, 
au fost proclamate alte autorităţi (noi) ce urmează 
să gestioneze domeniul: Agenţia Transporturilor 
şi Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Agen-
ţia Transporturilor trebuia să formuleze politici-
le şi reglementările în domeniu, iar Autoritatea 
Aeronautică Civilă să implementeze politicile şi 
să urmărească respectarea reglementărilor în ce 
priveşte siguranţa zborurilor şi securitatea aero-
nautică. 

Nici Agenţia Transporturilor, nici Autorita-
tea Aeronautică Civilă nu există ca entităţi 
de drept. Prima a funcţionat foarte puţin, fi ind 
reorganizată în altă structură statală (Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor), a 
doua (Autoritatea Aeronautică Civilă) niciodată 
nu a fost creată. 

În conformitate cu modifi cările operate în Legea 
aviaţiei civile, ASAC trebuia să-şi termine exis-
tenţa încă în anul 2009, o parte din competenţele 
sale urmând să fi e preluate de Agenţia Transpor-
turilor, iar altă parte de către Autoritatea Aero-
nautică Civilă. De fapt ASAC nu a fost reorgani-
zată nici până în ziua de astăzi. Existenţa acestei 
instituţii reprezintă un fenomen juridic inedit, 
or ASAC exercită importante funcţii publice şi 
funcţionează ca o autoritate publică fără ca Legea 
aviaţiei civile sau oricare altă lege să o defi nească 
astfel.

Pentru că e cazul, vom menţiona că legislaţia ce 
ţine de domeniul aviaţiei civile are nevoie de o or-
donare serioasă, anumite abordări trebuie revăzu-
te principial. Dar pentru că aceasta nu face parte 
din preocupările acestui studiu, vom evita aspec-
tele care nu sunt legate direct de dimensiunea co-
mercială; să urmărim modul în care neclarităţile 
juridice îşi lasă amprenta asupra pieţei transpor-
tului aerian de pasageri şi mărfuri, pornind de la 
subiectul cel mai sensibil: autorizarea zboru-
rilor. 

d) reglementările existente 
de desemnare/autorizare a 
operatorilor aerieni

După cum am menţionat mai sus, actul legislativ 

special care vizează activitatea de întreprinzător 

(Legea nr.235) defi neşte autorizarea drept „acţi-

une prin care autoritatea administraţiei publice 

sau instituţia abilitată prin lege cu funcţii de re-

glementare şi de control îi permite solicitantului 

să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere”. Acti-

vitatea în domeniul aviaţiei civile nu se licenţiază, 

dar se autorizează.

Legea aviaţiei civile la art. 3 „Defi niţii de bază” 

specifi că câteva tipuri de autorizări care se afl ă 

sub incidenţa Legii:

– „Autorizarea unui operator aerian de a 

efectua activităţi de transport aerian co-

mercial”; în rezultatul acestei operaţiuni se 

eliberează „certifi catul de operator aerian”.

– „Autorizarea unui operator aerian de a 

efectua activităţi de lucru aerian sau de 

aviaţie generală”; în rezultatul acestei au-

torizări se eliberează „autorizaţie de opera-

tor aerian”.

Mai multe tipuri de autorizare în „defi niţiile de 

bază” nu se conţin. Cu toate acestea, pe parcursul 

textului „apar” un număr de alte autorizări. Aces-

tea, însă, nu sunt formulate în speţă, dar intervin 

în calitate de condiţii pentru anumite activităţi. 

Astfel, la art. 9 „Autorizarea personalului aeronau-

tic” se introduce condiţia că personalul aeronautic 

trebuie să aibă o „pregătire specială, confi rmată 

printr-o autorizaţie eliberată de către Autorita-

tea Aeronautică Civilă (care nu există)”. 

În continuare vom găsi „certifi carea (autoriza-

rea?) aeroporturilor” (art.11), „autorizarea re-

construcţiei aeroporturilor” (art.12), „autoriza-

rea altor activităţi în domeniul aviaţiei civile” 

(operaţiuni la sol, etc.) (art.21). Mai mult, se mai 

pot găsi şi un număr sufi cient de alte autorizări 

tehnice (autorizarea încărcăturilor periculoase). 

Ceea ce ne interesează pe noi – autorizarea zbo-

rurilor – se conţine la capitolul VII „Transportul 

aerian” art. 17 „Certifi carea şi autorizarea operato-

rilor aerieni. Autorizarea zborurilor” aliniatele 1, 5 
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şi 6. Dat fi ind importanţa, vom reproduce integral 
textul:

„(1) Transportul aerian comercial de pasageri, 
bagaje, mărfuri şi poştă se efectuează numai de 
către operatori aerieni care posedă un certifi cat 
de operator aerian şi o autorizaţie de exploatare 
a rutei aeriene sau autorizaţie de zbor. Transpor-
turile aeriene comerciale se efectuează prin curse 
regulate sau curse neregulate”.

„(5) Autorizaţia de exploatare a rutei aeriene sau 
autorizaţia de zbor este eliberată unui operator 
aerian certifi cat conform alin.(4). Condiţiile de 
obţinere a autorizaţiei de exploatare a rutei aeri-
ene sau a autorizaţiei de zbor se determină prin 
reglementările aeronautice emise de Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

”(6) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor poate suspenda sau revoca autoriza-
ţia de exploatare a rutei aeriene dacă operatorul 
aerian nu respectă cerinţele în a căror bază a fost 
eliberată...”

Doar atât, legea nu ne oferă niciun criteriu 
care ar sta la baza procedurii de autoriza-
re, nimic. Deşi Legea nr. 235 spune, la articolul 7 
„Previzibilitatea documentelor normativ- tehnice” 
clar: „Condiţiile tehnice, sanitare, standardele, 
alte documente similare (în continuare - docu-
mente normativ-tehnice) sunt obligatorii în cazul 
în care sunt stabilite prin legi”. Legea nr. 235 ne 
relatează foarte explicit că nu pot exista condiţii 
tehnice dacă ele nu sunt stabilite prin lege. Por-
nind de la acest principiu, vom constata că oricare 
ar fi  reglementările privitor la autorizarea zboru-
rilor aprobate de Ministerul Transportului şi In-
frastructurii Drumurilor (sau oricare altă autori-
tate), acestea vor fi  compromise de absenţa unor 
puncte de referinţă în Legea aviaţiei civile, oricât 
de sumare nu ar fi  acestea.

Pe lângă aceasta, există mai multe confuzii în ra-
port cu situaţia dată. Legea nr. 1237 la articolul 
citat mai sus introduce doi termeni importanţi, 
„autorizaţia de exploatare a rutei aeriene” şi „au-
torizaţia de zbor”, dar nu oferă nicio explicaţie ce 
semnifi că aceşti termeni, suntem într-o incertitu-
dine juridică totală.

În continuare, la alin.1 al articolului 17 din Legea 
nr.1237 găsim următoarea stipulaţie: „Transpor-

turile aeriene comerciale se efectuează prin curse 
regulate sau curse neregulate”. Încă doi termeni 
necunoscuţi, deşi din punct de vedere al tehnolo-
giei transportului aerian, aceste concepte sunt de 
temelie. Întrebarea fi rească - cum se raportează 
aceste două perechi de termeni, rămâne fără răs-
puns.

Vom accentua că, fără a avea o defi niţie juridică 
clară a noţiunilor principale şi stabilirea condiţii-
lor de fond pentru autorizarea tipurilor de zboruri 
sau curse diferite, nu vom avea o transparenţă şi o 
ordine pe piaţa serviciilor aeriene.

Aici este cazul să mai semnalăm o carenţă a Le-
gii aviaţiei civile: articolul 4 „Ministerul Trans-
porturilor şi Infrastructurii Drumurilor” la alin. 3 
lit. c) ne spune că MTID: „eliberează permisiuni 
pentru curse aeriene regulate”. Lăsând la o par-
te faptul că se intervine cu un nou termen (per-
misiune), care nu este clar cum se corelează cu 
termenul „autorizaţie” prevăzut la art. 17, apare 
întrebarea fi rească ”de ce în sarcina autorităţii pu-
blice centrale, care are competenţa de a formula 
politicile statului în domeniul transportului, i se 
pun atribuţii strict tehnice?” Senzaţia este şi mai 
confuză dacă vom lua în considerare că această 
formulă este în contradicţie cu ideea care a stat la 
baza reformării aviaţiei civile – separarea com-
petenţelor politice şi de reglementare de 
cele de autorizare şi control. De fapt, aceasta 
nu s-a întâmplat. 

Încă un detaliu ce merită de remarcat: MTID are 
competenţa de a elibera permisiuni doar pentru 
cursele aeriene regulate, pe când permisiunile 
pentru cursele neregulate le eliberează Autoritatea 
Aeronautică Civilă (conform articolului 5 alin.3 
lit. n)). De ce s-a recurs la această divizare de com-
petenţe, rămâne o enigmă. Nu este justifi cat din 
punt de vedere operaţional, or dublează costurile 
administrative şi încurcă la realizarea sarcinilor 
de supraveghere a siguranţei zborurilor, deoarece 
Autoritatea Aeronautică Civilă (când va exista ”de 
facto”) trebuie să concentreze toată informaţia ce 
se referă la activitatea operatorilor aerieni.

Este de menţionat că terminologia utilizată în 
textul Legii este destul de neuniformă, pe lângă 
termenul „autorizaţie”, se folosesc termenii „cer-
tifi care” (art. 11 şi art. „7) şi „permisiune” (art. 4 
alin. 3) lit. c) şi art. 5 alin.3 lit. n) şi de multe ori 
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aceeaşi operaţiune este denumită diferit, într-un 
loc „autorizare”, în altul „certifi care” sau „permi-
siune”. Modul şi condiţiile în care se realizează 
aceste intervenţii regulatorii (autorizare, certifi ca-
re, permisiune, etc.) nu sunt reglementate direct 
în Legea aviaţiei civile, dar prin actele emise de 
autorităţile publice care au obligaţia să urmărescă 
executarea Legii.

„Reglementări aeronautice” - aşa defi neşte legea 
„actul tehnico-normativ, emis de autoritatea 
publică în domeniul aviaţiei civile, care conţine 
norme specifi ce, standarde, cerinţe şi proceduri 
şi este executoriu pentru persoanele fi zice şi ju-
ridice care activează în domeniul aviaţiei civile” 
(art. 3).

Am evidenţiat că este un act tehnico-normativ 
deoarece are importanţă defi nitorie pentru înţele-
gerea unor aspecte ce ţin de tema studiului. Con-
form Legii aviaţiei civile competenţa de a aproba 
astfel de reglementări revine Ministerului Trans-
porturilor şi Infrastructurii Drumurilor (art. 4 
alin. 1, 2 şi 3 lit. l)). Cu toate acestea, MTID până în 
prezent nu are nici experienţa necesară nici perso-
nalul califi cat pentru a formula reglementări. Tot 
personalul califi cat, în continuare este concentrat 
în ASAC, explicaţia fi ind foarte simplă - diferenţa 
semnifi cativă între nivelul de remuneraţie oferit 
de Minister şi de ASAC. De la momentul modi-
fi cării Legii aviaţiei civile şi până acum, de către 
MTID au fost aprobate doar câteva modifi cări la 
actele aprobate anterior de ASAC. Tentativa Mi-
nisterului de a reglementa autorizarea zborurilor 
reprezintă un caz special şi merită să fi e examinată 
aparte. Aceasta va fi  desfăşurată mai jos, în cadrul 
analizei Reglementărilor Aeronautice Civile RAC-
AZ „Autorizarea zborurilor”.

Înainte de aceasta, urmează să elucidăm, proba-
bil, cel mai important din punct de vedere ope-
raţional, cel mai controversat din punct de ve-
dere organizaţional şi cel mai neclar din punct de 
vedere juridic element al procedurii de autorizare 
a zborurilor – „desemnarea operatorului ae-
rian”.

Legea aviaţiei civile nu conţine nicio menţi-
une privitor la procedura desemnării ope-
ratorului aerian. Nici chiar aluzia la exis-
tenţa instituţiei „desemnarea operatorului 
aerian” nu poate fi  găsită în Lege. 

În acelaşi timp, conform practicii internaţionale 
derivate din prevederile Convenţiei de la Chicago 
(art.6), transportul aerian internaţional de pasa-
geri se realizează în baza acordurilor interstatale 
prin care guvernele semnatare convin la o anu-
mită formulă de reciprocitate, astfel încât fi ecare 
parte să asigure interesele pieţei şi a companiilor 
aeriene proprii. Toate cele 20 de acorduri bi-
laterale încheiate de Republica Moldova în 
vederea organizării serviciilor te transport 
aerian defi nesc noţiunea de „companie ae-
riană desemnată” şi specifi că modalitatea 
notifi cării privitor la desemnarea compa-
niei aeriene. 

Într-un mod miraculos, legislaţia naţională lasă 
fără nicio reglementare această procedură impor-
tantă. De fapt, piaţa serviciilor aeriene pen-
tru companiile moldoveneşti o formează 
în exclusivitate oportunităţile derivate din 
acordurile internaţionale (drepturi comer-
ciale de operare).

Republica Moldova, în virtutea dimensiunii, nu 
sugerează nici măcar iluzia că va există cândva o 
piaţa interioară a transportului aerian de pasa-
geri.

Evident că toată intriga legată de accesul la pia-
ţa serviciilor de transport aerian de pasageri se 
concentrează pe segmentul care nu are nici cea 
mai vagă acoperire juridică. Dreptul la obţinerea 
unei autorizaţii pentru cursele regulate (aşa cum 
se deduce din Legea aviaţiei civile şi este descris 
în RAC- AZ) este o fi cţiune în absenţa unor regle-
mentări transparente şi echitabile privitor la de-
semnarea companiilor pentru anumite rute. Dacă 
continuăm şirul logic, vom ajunge la concluzia 
că şi RAC-AZ este o fi cţiune, or odată desemnată 
compania (nu se ştie în virtutea cărei legi) nu mai 
are nevoie de o autorizare suplimentară – aceasta 
deja s-a produs.

e) Analiza RAC–AZ „autorizarea 
zborurilor”. Implicaţii asupra 
competitiviăţii pe piaţa serviciilor 
transportului aerian de pasageri şi 
mărfuri. 

Vorbind despre reglementările ce ţin de autori-
zarea zborurilor trebuie să menţionăm că MTID, 
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totuşi, a făcut o tentativă de a clarifi ca situaţia şi 
a introduce unele reglementări privind procedura 
desemnării operatorului aerian, dar confuză, de 
fapt.

Prin Ordinul MTID nr. 7 din 11. 01.2011 a fost 
aprobată „Ediţia nr. 2 al Reglementărilor Aero-
nautice Civile RAC-AZ „Autorizarea Zborurilor”. 
Documentul în cauză a fost în vigoare de la 28 ia-
nuarie 2011 (data publicării în Monitorul Ofi cial) 
până la 12.04.2011 fi ind abrogat de către MTID (în 
temeiul avizului Ministerului Justiţiei şi a Agenţi-
ei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei), acţi-
une ce a lăsat segmentul „autorizarea zborurilor” 
fără nicio reglementare juridică.

În fond, a fost o tentativă neinspirată, aceasta de-
oarece segmentul cel mai important - „desemna-
rea operatorilor aerieni”, a fost expus ”stângaci” 
(anexa nr. 1 la documentul de bază), sugerând ide-
ea că este un element facultativ al procedurii de 
bază; mai mult ca atât, acesta nu a oferit soluţiile 
regulatorii aşteptate.

Explicaţia este următoarea: la moment toate des-
tinaţiile (cursele regulate) prevăzute de acordurile 
internaţionale sunt deja ocupate. Probabilitatea 
că vor fi  semnate alte acorduri sau că vor apărea 
destinaţii profi tabile noi este redusă, respectiv, 
posibilitatea utilizării normei conţinute la p.2 
din anexa nr.1 este aproape inexistentă. De fapt, 
MTID a mimat crearea condiţiilor pentru 
concurenţă. 

Intervenţia MTID cu noua redacţie a RAC-AZ 
a fost nefericită, dar şi mai nereuşită a fost ab-
rogarea actului normativ. Ordinul MTID nr. 88 
din 12.04.2011, prin care a fost abrogat Ordinul 
MTID ce a aprobat Ediţia nr.2 a RAC-AZ, conţi-
ne o prevedere lipsită de fundamentarea juridică 
şi coerenţă logică: p.2 „Din momentul intrării în 
vigoare a prezentului ordin se vor aplica preve-
derile Ordinului Administraţiei de Stat a Aviaţiei 
Civile cu privire la aprobarea Reglementării ae-
ronautice civile – RAC–AZ – “Autorizarea zbo-
rurilor” nr. 33/GEN din 19.06.2002, cu modifi -
cările şi completările ulterioare aprobate până 
la 11.01.2011.”

Această stipulaţie reprezintă o eroare juridică, or 
documentul la care se face trimitere nu mai există 
în cadrul normativ naţional, dat fi ind că a încetat 

să producă efecte, fi ind abrogat prin p.3 al Ordi-
nului MTDI nr.7 din 11.01.2011. Conform art.19 
din Legea nr. 317 din 18.07.2003 cu privire la ac-
tele normative ale Guvernului şi ale altor autori-
tăţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 
abrogarea semnifi că încetarea acţiunii documen-
tului. Cu alte cuvinte, actul nu mai există pentru 
viitor.

Pentru a reglementa raporturile sociale legate de 
autorizarea zborurilor nu se poate recurge la o 
„revitalizare” a unui act normativ desfi inţat, doar 
aprobarea unui document din nou îi va conferi do-
cumentului valabilitate legală. 

Este apreciabil că MTID a realizat că există o pro-
blemă legată de procedura desemnării, dar nu 
este clar de ce nu s-a mers pe calea corectă. Dat 
fi ind faptul că „desemnarea” este un concept 
nedefi nit de lege, urma ca în primul rând acesta să 
fi e inclus şi descris în Legea aviaţiei civile, aceas-
ta pentru a avea temeiul juridic pentru începerea 
construcţiei detaliate a procedurilor. Modul în 
care a procedat MTID este în contradicţie cu prin-
cipiile Legii nr.235 şi e fi resc că Ministerul Justi-
ţiei şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Concu-
renţei au dezaprobat actul emis de MTID.

Deşi din punct de vedere legal la moment nu exis-
tă un act normativ care ar reglementa autoriza-
rea zborurilor, totuşi, merită sa accentuăm câte-
va momente importante legate de reglementarea 
segmentului în cauză, eventual ar putea servi la 
prevenirea unor erori.

De fapt, prin reglementarea accesului pe piaţa 
serviciilor aeriene (desemnarea şi autorizarea) 
sunt stabilite regulile de acces la piaţa servicii-
lor de transport aerian. În acest sens, actul ce ar 
reglementa acest domeniu trebuie să fi e elaborat 
în conformitate cu prevederile Legii nr.317, Legii 
nr.235 şi Legii nr.424.

RAC-AZ „Autorizarea Zborurilor”, aprobat de că-
tre ASAC la 19.06.2002, care, conform Ordinu-
lui MTID nr. 88 din 12.04.2011 se pretinde că ar 
reglementa domeniul, a reuşit să scape de „ghi-
lotina I”, şi în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 424 să fi e inclus în Registrul actelor ofi ciale 
de reglementare a activităţii de întreprinzător 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1030 din 
03.10.2005 din greşeală. Comisia de stat pen-
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tru reglementarea activităţii de întreprinzător 
instituită de Legea în cauză nu a sesizat că „auto-

rizarea zborurilor” este derivată din „desemnarea 

companiei aeriene” astfel ca ambele să fi e regle-

mentate împreună. În consecinţă au fost încălca-

te mai multe prevederi ale Legii nr. 424 (art. 2 lit.

a, e, g ), art. 7 alin.2).

RAC-AZ este destul de inconsistent ca substanţă 

de reglementare, iar tehnica expunerii este con-

trară prevederilor Legii nr. 317. Pe lângă faptul 

că nu satisface rigorile expuse în Legile nr. 235 şi 

424, documentul conţine foarte puţine elemente 

regulatorii ca atare. În multe cazuri documentul 

reiterează cerinţe deja conţinute în alte acte regu-

latorii, de exemplu RAC–AOC. Tehnica expunerii 

textului este în contradicţie vădită cu prevederile 

Legii nr. 317, drept exemplu, a se vedea comparti-

mentele „Reguli de Amendare” şi „Lista de control 

a paginilor”.

Norma din RAC-AZ 01 50 „Condiţii pentru ad-

miterea cererii pentru acordarea Autorizaţiei 

pentru zborurile neregulate” privitor la obţinerea 

acordului companiei aeriene desemnate pe ruta 

pentru care se solicită o serie de zboruri charter 

este nu doar în contradicţie cu prevederile Le-

gilor nr. 424 şi nr. 235 dar şi este o susţinere 

directă a concurenţei neloiale: să ceri de la 

competitor acordul pentru ca să accezi la piaţa pe 

care activează acesta pare a fi  lipsit de logică. În 

aceste condiţii nu este clar ce criterii trebuie să 

aplice concurentul care va da acordul şi pentru 

ce trebuie un astfel de acord. Astfel, ca urmare a 

lipsei unei reglementări transparente şi echitabile 

privind zborurile neregulate, MTID şi ASAC s-au 

confruntat cu apariţia unui confl ict cu Moldavi-

an Airlines, care a solicitat autorizarea unei serii 

de zboruri charter pentru destinaţia Antalia. Ur-

mând procedura descrisă în RAC-AZ, Moldavian 
Airlines a primit refuzul concurentului său (Air 
Moldova) privind acordarea autorizaţiei pentru 
aceste zboruri. Prin prescripţia emisă la acest 
subiect, ANPC a constat obstrucţionarea concu-
renţei de către MTID prin reglementările RAC-
AZ, însă până în prezent reprezentanţii MTID şi 
ASAC nu au considerat necesar să se conformeze 
Prescripţiei ANPC prin găsirea unei soluţii viabile 
(eliminarea obstrucţionării concurenţei) pentru 
reglementarea acestui tip de zboruri.

f) Reglementarea pieţei şi rolul MTID 
şi ASAC

Vorbind despre reglementarea pieţei serviciilor 
aeriene trebuie în primul rând să menţionăm ma-
rea confuzie privind competenţele de reglementa-
re. După cum am arătat, MTID în calitate de or-
gan care formulează politicile şi reglementările în 
domeniu nu dispune deocamdată de capacităţile 
instituţionale necesare, fapt care îşi lasă ampren-
ta asupra modului în care este administrat dome-
niul.

Analiza de mai sus relevă clar că la moment siste-
mul de administrare publică în domeniul aviaţiei 
civile este într-o incertitudine totală. Ceea ce pre-
vede legea nu există în fapt, ceea ce există în fapt, 
are un statut juridic compromis. 

Pe lângă cele descrise, trebuie să menţionăm că, 
deşi intenţia de a separa competenţele în elabora-
rea politicilor de cele de control şi prestare a ser-
viciilor, aşa cum este prevăzut de Legea nr. 424 şi 
Legea nr. 235, este apreciată pozitiv, aceasta a ră-
mas nerealizată (după cum a fost demonstrat). To-
tuşi, în condiţiile Republicii Moldova, când există 
un defi cit al resurselor umane califi cate, această 
separare se vede oarecum nejustifi cată din punct 
de vedere al costurilor. Menţinerea a două entităţi 
care vor avea atribuţii interdependente este un lux 
care costă.

Dacă comparăm atent atribuţiile MTID cu cele ale 
Autorităţii Aeronautice Civile, stipulate în Legea 
aviaţiei civile, vom găsi suprapuneri şi prevederi 
prin care se compromite conceptul separării com-
petenţelor, de exemplu, art. 5 alin. 3 lit.r) prevede 
că Autoritatea Aeronautică Civilă „emite, în limi-
tele competenţei sale, decizii cu caracter admi-
nistrativ, aprobă regulamente, instrucţiuni, alte 
acte cu caracter tehnic, care conţin standarde şi 
proceduri executorii (!) pentru persoanele fi zice şi 
juridice care activează în domeniul aviaţiei civi-
le”. Având în vedere că reglementările aeronautice 
sunt act tehnico-normativ (art.3 din Legea aviaţiei 
civile) apare întrebarea ”cu ce se deosebesc com-
petenţele MTID de cele ale Autorităţii Aeronauti-
ce Civile?”. 

Trebuie să accentuăm că discuţia privitor la co-
relarea atribuţiilor MTID şi AAC este una strict 
teoretică, or AAC nu există de facto. Având în 
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vedere că obiectivul studiului este examinarea 
posibilităţilor pentru îmbunătăţirea mediului de 
afaceri pe piaţa serviciilor transportului aerian de 
pasageri vom menţiona că, din perspectiva ori-
cărui participant la această piaţă, cu certitudine 
cel mai important este să existe în faţă un set de 
reguli clare şi adecvate specifi cului tehnologic 
al ramurii.

În prezent, un astfel de set de reguli nu există, iar 
confuzia este exacerbată de faptul că domeniul 
este administrat de o entitate nedefi nită de Legea 
aviaţiei civile.

ASAC face ce i se cere, dar nu are niciun 

drept să pretindă că face acest lucru în 

conformitate cu legea.

Confl ictele de interese şi modalităţi de eli-

minare a acestora. Existând logica pieţei, in-

evitabil există şi vor exista confl icte de interese 

privitor la drepturile de exploatare a rutelor aerie-

ne. Pentru Republica Moldova situaţia se prezintă 

mai grav/se simt mai intens din cauza dimensiunii 

pieţei, neclarităţii şi inechităţii regulilor de joc, in-

teresului statului de a menţine poziţia dominantă 

a întreprinderilor de stat din domeniu, factorilor 

de natură subiectivă. Toate acestea pot şi urmea-

ză a fi  atenuate prin stabilirea unui mecanism 

echitabil de acces la piaţa.

g) Rezerve în regularizarea pieţei în 
contextul negocierii viitorului Acord 
de Asociere şi creării Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 
între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană

Prin prisma raţionamentelor de mai sus apare 

elocvent că discuţia despre rezervele privind regu-

larizarea pieţei este un avans făcut autorităţilor. 

Existând intenţia declarată a Republicii Moldova 

de accedere la spaţiul european comun de aviaţie, 

este important ca în modul cel mai serios să fi e 

abordată problema reformei instituţionale, clar 

defi nite competenţele şi formulat aparatul regula-

tor pentru fi ecare componentă a domeniului avi-

aţiei civile. În acest context, trebuie clar distinse 
aspectele ce ţin de siguranţa şi securitatea zboruri-
lor, cele care se referă la interesele comercianţilor 
şi cele care se referă la interesele consumatorilor. 

Marea provocare pentru legiuitor este să găsească 
formula de compromis.

În comunicarea „Crearea unui spaţiu aerian co-
mun cu Republica Moldova ” emisă la 02.05. 2011 
de Comisia Europeană, menţionează în concluzii, 
printre altele, că „Pieţele deschise necesită un ca-
dru care garantează concurenţa loială şi stan-
darde ridicate de securitate şi siguranţă”. Dacă 
la compartimentul securitatea şi siguranţa zboru-
rilor Republica Moldova a reuşit să se realizeze de 
mult, la capitolul garantarea unei concurenţe loia-
le suntem abia la începutul drumului. 

Putem afi rma că Republica Moldova are în faţă o 
foaie albă pe care urmează să scrie cum se va asi-
gura concurenţa. Având în vedere că aceasta im-
plică reglementarea mai multor aspecte:

− separarea reglementărilor tehnice de cele 
normative, astfel încât să fi e clar: care sunt 
reglementările ce vizează siguranţa şi secu-
ritatea şi care sunt cele privind aspectele 
comerciale;

− stabilirea clară a condiţiilor de admitere pe 
piaţa serviciilor de transport aerian;

− stabilirea modalităţilor de control şi penali-
zare pentru concurenţa neloială;

− asigurarea intereselor consumatorilor fi -
nali.

Sarcina se prezintă destul de complicată şi cere o 
atenţie importantă din partea statului. 

Concluzia CE refl ectată în Comunicarea din 
02.05.2011 indică foarte tranşant: ”Pieţele deschi-
se necesită un cadru care să garanteze concurenţa 
loială şi standarde ridicate de securitate şi sigu-
ranţă. Un mandat complet în vederea negocierilor 
cu Moldova s-ar baza pe două componente la fel 
de importante: pe de o parte, pe deschiderea şi 
liberalizarea pieţelor şi, pe de altă parte, pe 
armonizarea normativă a standardelor de siguran-
ţă şi de securitate dincolo de graniţele UE.”. Din 
această perspectivă, paşii extrem de realişti dar şi 
efi cienţi pe care îi poate face Guvernul Republicii 
Moldova sunt iniţierea procesului de liberalizare 
graduală, element descris şi în studiul precedent: 
”Perspectivele de reformare a sectorului servici-
ilor de transport aerian din Republica Moldova 
în contextul negocierii viitorului Acord de liber 
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schimb între Republica Moldova şi Uniunea Eu-
ropeană”. Acesta va contribui la crearea unei pieţe 
competiţionale şi va demonstra seriozitatea afi r-
maţiilor privind dorinţa de accedere la ECAA.

h) Experienţa altor state privind 
eliminarea normelor restrictive în 
domeniul serviiilor de transport 
aerian

Statele care au experienţa eliminării barierelor 
privind libera concurenţă în domeniul transpor-
tului aerian sunt, de fapt, statele semnatare ale 
acordului multilateral privind ECAA. Condiţiile 
de liberalizare impuse prin acest acord prevăd 
eliminarea oricăror restricţii privind frecvenţele, 
destinaţiile, tarifele, capacităţile pentru piaţa co-
mună pentru membrii ECAA.

O descriere amplă a acestui gen de experienţă a 
fost prezentată în studiul precedent ”Perspective-
le de reformare a sectorului serviciilor de trans-
port aerian din Republica Moldova în contextul 
negocierii viitorului Acord de liber schimb între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană”.

Perioada în care au fost eliminate normele restric-
tive sunt diferite, de la o ţară la alta, cunoscând 
uneori perioade foarte scurte (2-3 luni) de confor-
mare la condiţiile de accedere la ECAA. Rezultatul 
obţinut de fi ecare stat care a negociat accederea 
la ECAA este, de asemenea, diferit din punct de 
vedere al avantajelor obţinute. Acest aspect a fost 
dependent strict de conjunctura negocierilor şi 
echipa de negociatori.
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a) Reglementarea limitativă a pieţei 
serviciilor de transport aerian şi 
impactul acesteia asupra mediului 
competitiv din ramură

Corelaţia dintre reglementări şi preţuri. 

Aşa cum a fost descris şi în partea privind relaţia 

MTID – piaţa serviciilor de transport aerian, ro-

lul reglementărilor este decisiv în partea ce ţine de 

crearea mediului concurenţial şi implicit impactul 

asupra nivelului de preţuri. Un cadru normativ 

favorabil creării condiţiilor de accedere liberă pe 

piaţa serviciilor de transport aerian pentru ori-

ce companie aeriană va stimula evident creşterea 

gradului de concurenţă dintre actorii de pe piaţă. 

Astfel, prin reglementări echitabile pentru toţi 

operatorii aerieni apare conjunctura de piaţă favo-

rabilă consumatorului, adică reducerea preţurilor 

la serviciile de transport aerian sau îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor prestate.

Reglementarea limitativă. La moment sche-

ma de împărţire a pieţei serviciilor de transport 

aerian de pasageri este fundamentată pe princi-

piul „Primul venit – primul desemnat” (ac-

centuăm, fără niciun suport legal); ceilalţi sunt ex-

cluşi din competiţie. Logica este următoarea: avem 

companie desemnată deja şi punct. Acest model 

înlătură orice posibilitate pentru concurenţă di-

rectă pentru anumite destinaţii, redirecţionând 

competiţia doar în zona în care se formează rutele 

noi, în acest fel încercând o deturnare a trafi cului 

competitorului.

Este evident că acest principiu nu are nimic comun 

cu o concurenţă loaială, iar statul apare invo-

luntar drept susţinător al unui model al concuren-

ţei neloiale. Mai sus a fost demonstrat, că încerca-

rea MTID de a institui un model al reglementării 
accesului la piaţa serviciilor de transport aerian a 
fost compromisă în esenţă, deoarece se conservă 
starea de lucruri existentă.

În prezent asistăm, totuşi la o reglementare re-
strictivă a pieţei transportului aerian din Repu-
blica Moldova. Pe de o parte, în cazul zborurilor 
regulate, nu avem un cadru normativ care ar re-
glementa clar regulile pentru desemnarea opera-
torilor aerieni pentru o destinaţie sau alta. Pe de 
altă parte, obstrucţionarea concurenţei, în partea 
ce ţine de zborurile neregulate, a fost constatată de 
ANPC şi s-a solicitat remedierea situaţiei de către 
MTID. În aceste condiţii, impactul reglementărilor 
asupra mediului competitiv din ramura transpor-
tului aerian poartă un caracter negativ, limitând 
concurenţa de pe piaţă.

O soluţie pentru îmbunătăţirea mediului competi-
tiv, în limita cadrului normativ existent, ar putea 
fi  organizarea ”concursului periodic anual 
pentru obţinerea drepturilor de operare a 
unei destinaţi”. Conform situaţiei actuale (nu 
spunem reglementărilor, or ele nu există) autori-
zaţia pentru exploatarea rutei aeriene se eliberea-
ză anual. În acelaşi regim ar putea fi  efectuată şi 
desemnarea companiilor aeriene, iar procedura de 
autorizare să fi e dizolvată în procedura desemnă-
rii.

În aceeaşi ordine de idei, o atenţie deosebită me-
rită subiectul reglementării curselor charter. În 
primul rând trebuie să fi e defi nit clar regimul juri-
dic al cursei charter, or legislaţia ”tace” în această 
privinţă. Fiind declarată direcţia de promovare a 
principiului concurenţei, urmează să fi e excluse 
orice restricţii ce ar viza operarea rutelor charter 
pe aceleaşi destinaţii pe care operează cursele re-

4. Corelaţia 

între reglementări şi preţuri
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gulare, în situaţia în care acestea corespund condi-

ţiilor care defi nesc cursele charter/neregulate.

b) Competiţia între companiile aeriene 
şi efectele acesteia asupra preţului 
fi nal la biletele de avion. Condiţii de 
reducere a preţurilor la biletele e avion

Experienţa pieţelor care au trecut prin procesul 

de liberalizare a serviciilor de transport aerian in-

dică, în cele mai multe cazuri, o sporire a gradului 

de competiţie între companiile aeriene. Intensi-

fi carea concurenţei a determinat multe companii 

aeriene să-şi revadă strategia de dezvoltare pe 

piaţă şi implicit politica comercială privind mo-

dalitatea de stabilire a preţului pentru biletele de 

avion. Unii operatori au preluat modelul econo-

mic de tip low-fare, alţii şi-au intensifi cat efortu-

rile privind optimizarea activităţii companiei, iar 

o parte din ei s-au concentrat pe dezvoltarea de 

noi destinaţii.

Urmare a acestei competiţii sporite s-au înregis-

trat reduceri importante ale preţurilor la biletele 

de avion, iar consumatorul fi nal a benefi ciat din 

plin de aceste schimbări.

Un exemplu relevant şi recent al impactului com-

petiţiei dintre companiile aeriene asupra preţuri-

lor la biletele de avion este cel al zborurilor Chi-

şinău-Istanbul. După intrarea din 15.09.2010 a 

operatorului naţional Moldavian Airlines pe acest 

segment de piaţă, unde deja erau prezente alte 

două companii: Air Moldova şi Turkish Airlines, 

preţurile la biletele de avion au scăzut cu 27%-

34%, funcţie de momentul şi datele pentru care s-a 

făcut rezervarea.

Astfel, pentru rezervarea făcută pe 06.06.11, zbor 

dus-întors Chişinău-Istanbul-Chişinău, cu plecare 

pe 17.08.11 şi retur pe 24.08.11, oferta de preţuri 

este: Moldavian Airlines 186 euro, Air Moldova 

279 euro, Turkish Airlines 283 euro. Diferenţa 

procentuală dintre oferta cea mai scumpă şi oferta 

cea mai ieftină este de 34%. Această cifră repre-

zintă expresia cuantifi cată a impactului 

sporirii gradului de competiţie asupra preţului la 

biletele de avion, înregistrat pe piaţa serviciilor de 

transport aerian din Republica Moldova pe o des-

tinaţie concretă şi cu evoluţie vizibilă.

FIGURA 4. Impactul intrării ”Moldavian Airlines” pe 
destinaţia Istanbul asupra preţurilor la biletele de avion

Sursa: Moldavian Airlines

c)  Condiţii de reducere a preţurilor la 
biletele de avion

Condiţiile obiective de reducere a preţurilor au 
fost expuse de către reprezentanţii Air Moldova, 
Moldavian Airlines şi ai Aeroportului Chişinău pe 
parcursul intervievărilor. Astfel sunt identifi cate 
următoarele instrumente de reducere a preţuri-
lor la biletele de avion:

1. Crearea cadrului normativ echitabil şi trans-
parent privind accederea operatorilor aeri-
eni pe piaţa serviciilor de transport aerian 
din Republica Moldova, în condiţiile limi-
tărilor existente ale sistemului acordurilor 
bilaterale;

2. Îmbunătăţirea mediului competiţional prin 
iniţierea renegocierii acordurilor bilaterale;

3. Asigurarea unui principiu transparent de 
calcul al taxelor aeroportuare şi aplicarea 
unui nivel de profi t rezonabil în cazul calcu-
lării taxelor aeroportuare în Chişinău;

4. Renegocierea de către operatorii aerieni a 
preţurilor serviciilor de deservire la sol în ae-
roportul de bază şi aeroporturile de destina-
ţie sau mutarea pe aeroporturi secundare;

5. Sporirea fl exibilităţii programului Aeropor-
tului Chişinău de stimulare a companiilor 
aeriene bazate pe acest aeroport;

6. Optimizarea unor servicii oferite de către 
companiile aeriene;

7. Reanimarea tehnică a aeroporturilor regi-
onale (Bălţi, Mărculeşti, Cahul), în vederea 
creării opţiunilor ”ieftine” de operare pen-
tru companiile aeriene locale şi externe.
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5. Concluzii și recomandări

Reforma instituţională din transportul aerian 
din Republica Moldova este în prezent suspenda-
tă. Aceasta deoarece raţiunea de bază care a stat la 
originea „reformei” în aviaţie, adică de separare 
a competenţelor de formulare a politicilor (emi-
te a reglementărilor) de cele de autorizare şi con-
trol, a fost compromisă:

1. din punt de vedere instituţional: Autorita-
tea Aeronautică Civilă a fost concepută ca un organ 
ce se subordonează direct Ministerului Transpor-
turilor şi în acest fel separarea de competenţe în 
termeni practici nu există. Anume, MTID numeşte 
directorul AAC (art.6 al.2 din Legea aviaţiei civile) 
şi stabileşte regimul juridic de activitate al sub-
diviziunilor AAC (art.4. alin.3 lit. t)), dispoziţiile 
MTID sunt obligatorii conform Legii (art.4 alin.4). 
Nu poate exista o separare de competenţe reală în 
cazul în care autoritatea de politici are toate 
pârghiile elocvente de a infl uenţa activitatea au-
torităţii de control, în primul rând de a destitui 
conducătorul organului de control.

2. din punct de vedere al delimitării atri-
buţiilor: în varianta actuală a Legii, MTID are o 
multitudine de atribuţii de natură „tehnică”: auto-
rizarea rutelor regulate - cea mai „valoroasă” acti-
vitate în domeniu (art.4, alin.3 lit. c); desemnează 
(nu este clar ce înseamnă acest termen) organele 
specializate pentru diferite activităţi în aviaţie 
(art.4 alin.3 lit. d şi g), investighează accidentele 
(art.4 alin.3 lit. i), înregistrează aerodromurile şi 
reconstrucţia acestora (art.4 alin.3 lit. o şi p) şi al-
tele. De fapt, toate acestea sunt activităţi concrete 
ce ţin de autorizare, control şi verifi care. Tentativa 
de a reforma structura instituţională existentă în 
ramură a bulversat lucrurile, înrăutăţind situaţia; 
drept exemplu poate servi şirul de scandaluri re-
cente legate de emiterea de autorizaţii pentru rute-
le regulate şi neregulate.

3. din punct de vedere conceptual: separa-
rea competenţelor, văzută drept condiţie pentru 
îmbunătăţirea climatului de afaceri şi promovată 
de cele două legi ale ghilotinei (Legea nr. 424 şi 
Legea nr. 235) nu trebuie văzută drept polivalen-
tă, care ar servi ca panacee. Aviaţia este un dome-
niu foarte tehnic şi din cauza aceasta specialiştii 
din ramură costă foarte scump, atât la pregătire 
cât şi la ”menţinere”. Nu există destule resurse 
pentru a menţine două structuri funcţionale în 
care ar activa specialişti califi caţi, mai ales că ce-
rinţele ICAO specifi că ”remuneraţia specialiştilor 
în autoritatea aeronautică (oricare ar fi  ea) să fi e 
la nivelul remuneraţiei specialiştilor din compa-
niile aeriene”. E fi resc să fi e aşa, or în caz contrar 
ideea unei supravegheri imparţiale nu are nicio 
şansă.

4. din punct de vedere operaţional: tehno-
logia supravegherii siguranţei şi securităţii zboru-
rilor are o logică clar defi nită şi o serie de conse-
cutivităţi tehnologice care se subordonează unei 
coerenţe. În acest sens, autoritatea care determină 
că un oarecare subiect întruneşte capacităţile teh-
nice pentru a fi  „în aer” (adică corespunde cerinţe-
lor tehnice pentru a efectua oarecare din operaţi-
unile ce au incidenţă asupra siguranţei zborurilor 
şi securităţii) trebuie să aibă toate instrumentele 
juridice necesare pe tot parcursul lanţului teh-
nologic, inclusiv penalizările. Aceasta presupune 
adoptarea operativă a normativelor tehnice (nu 
juridice), aceste normative se adoptă prin „Re-
glementări aeronautice”, care, conform art. 3 din 
Legea aviaţiei sunt acte tehnico-normative. Din 
această perspectivă se vede clar, că autoritatea pu-
blică abilitată cu aceste competenţe de reglemen-
tare nu este justifi cată să se ocupe şi de formularea 
normelor tehnice. Mai ales că nu are nici resursele 
necesare pentru aceasta.
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La momentul actual ASAC funcţionează într-
o nebulozitate juridică, Regulamentul ASAC 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1057 din 
19.10.1998 este de fapt, caduc (art. 19 lit. e ) din 
Legea nr. 317, or norma din Legea aviaţiei civile 
care sprijinea valabilitatea Regulamentului a fost 
acrobată. Guvernul care a iniţiat reforma şi-a dat 
seama că există prea multe consecinţe negative 
şi a renunţat să promoveze idea, lăsând lucruri-
le ”suspendate”. Guvernul care a venit a avut alte 
priorităţi stringente, în consecinţă ASAC s-a po-
menit din punt de vedere juridic suspendat, iar 
din punct de vedere operaţional un apendice al 
MTID care nu rezolvă nimic fără aprobarea preli-
minară a MTID.

Din 2009 MTID nu a iniţiat nicio renegociere a 
acordurilor bilaterale în vederea creării condiţii-
lor de sporire a competitivităţii dintre companiile 
aeriene şi reducerii, prin utilizarea acestui meca-
nism, a preţurilor la biletele de avion. Mai mult, 
prin noile reglementări aeronautice RAC-AZ ediţia 
2, a fost menţinut instrumentul de obstrucţionarea 
a concurenţei în partea ce ţine de zborurile nere-
gulate.

Experienţa pieţei serviciilor de transport din Re-
publica Moldova a demonstrat, prin exemplu eloc-
vent, efectul creşterii mediului competitiv. După 
intrarea pe un segment exact al pieţei (Chişinău-
Istanbul) a unui nou operator aerian, preţurile la 
biletele de avion scad până la 34% în primul an de 
operare.

Recomandări

1. Guvernul trebuie să asigure o delimitare 
clară a normelor care stabilesc anumite ce-
rinţe tehnice şi urmează să fi e edictate sub 
formă de Reglementări aeronautice şi nor-
me ce stabilesc reguli pentru diferite situaţii 
sociale. Urmează să fi e făcute clare separări, 
or în multe Reglementări aeronautice civile 
se conţin norme juridice care sunt infi ltrare 
printre normative tehnice. Din această per-
spectivă se vede clar că Autorizarea Zboruri-
lor nu poate fi  decât un act normativ aprobat 
la nivel de Hotărâre de Guvern, în prealabil 
având stabilite principalele elemente deja în 
corpul Legii aviaţiei civile.

2. MTID poate iniţia renegocierea acorduri-
lor bilaterale pentru anumite destinaţii, în 
vederea asigurării liberalizării graduale a 
pieţei serviciilor de transport din Republica 
Moldova. Astfel se va evita ”şocul” probabil, 
pentru operatorii naţionali, în partea ce ţine 
de pierderea semnifi cativă a ponderii pe 
anumite pieţe.

3. Aeroportul Chişinău va asigura transparenţa 
calculării taxelor aeroportuare şi va respecta 
solicitarea operatorilor aerieni de a aplica un 
profi t rezonabil pentru serviciile prestate.

4. Operatorii aerieni naţionali vor examina 
posibilitatea mutării zborurilor pe aeropor-
turile secundare, în cazul unui trafi c intens 
point-to-point, în vederea reducerii costuri-
lor de operare.
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Metodologie

Obţinerea unei imagini complete privind rezerve-
le existente ale pieţei serviciilor de transport ae-
rian de pasageri din Republica Moldova din per-
spectiva reducerii preţurilor la biletele de avion a 
fost realizată prin utilizarea metodei de cercetare 
directă selectivă, prin aplicarea instrumentelor 
specifi ce:

1. acumularea informaţiei;
2. observarea;
3. modelul economic (simularea situaţiilor de 

piaţă);

În vederea unei mai bune înţelegeri a situaţiei 
existente din ramura transportului aerian, s-a ape-
lat la informaţii obţinute prin metode de cerceta-
re directă. Aceste metode au presupus culegerea 
informaţiilor direct de la purtătorii lor: utilizatori 
instituţionali, generatorii de servicii de transport 
aerian, consumatori fi nali, intermediarii.

1. Informaţiile pentru studiu au fost 
obţinute prin următoarele căi de bază:

− investigarea surselor legislative şi statistice;

− cercetarea directă;

− modelări de evoluţie a pieţei serviciilor de 
transport aerian din Republica Moldova.

În cadrul studiului au fost utilizate ambele cate-
gorii ale metodei de cercetare directă selectivă a 
subiecţilor de piaţă, grupate după modul de antre-
nare al acestora:

I. Metode ce implica participarea conştien-
tă a purtătorilor de informaţii;

Tehnica de cercetare care a fost utilizată, specifi că 
acestei metode, a fost cea a interviului.

Tehnicile de interogare pe bază de interviu struc-
turat au un grad de complexitate superior proce-

deelor de interogare exploratorie . Instrumentele 
de culegere a informaţiilor au fost :

– chestionarul scris, autoadministrat:
– la locul cercetării;
– chestionare verbală cu notarea răspunsuri-

lor.

În cadrul studiului au fost intervievaţi reprezen-
tanţii următoarelor instituţii/ întreprinderi/orga-
nisme:

1. Compania aeriană Air Moldova: Mircea Ma-
leca - Director Financiar, Vladimir Cebotari 
– Director Departament Juridic;

2. Compania aeriană Moldavian Airlines: Ni-
colae Petrov – Director General, Anatolie 
Bzovîi – Director Executiv;

3. Aeroportul internaţional Chişinău: Roman 
Podcorîtov – Director General

Reprezentanţii următoarelor instituţii au refuzat 
să prezinte răspunsurile la întrebările formulate în 
chestionar:

1. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor

2. Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
3. Agenţia Turismului

II. Metode ce nu implica participarea în 
mod conştient a subiecţilor în cercetare.

Principala metodă de cercetare a fenomenelor eco-
nomice, care nu implica participarea în mod con-
ştient a purtătorilor de informaţii în cercetare o 
constituie observarea.

2. Observarea s-a realizat direct (personală) 
şi a fost utilizată în combinaţie cu metodele de cer-
cetare directă, care presupun antrenarea subiec-
tului investigat. Avantajul îl reprezintă faptul că 
aceasta a permis înregistrarea comportamentului 
efectiv şi nu a celui declarat.
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După natura surselor de informaţie au fost utili-
zate ambele tipologii de cercetări: de birou şi de 
teren.

După obiectul cercetării existente, a fost utilizată 
următoarea gamă de cercetări:

a. cercetări exploratorii – pentru identifi carea 
coordonatelor fenomenului de piaţă specifi c 
transportului aerian şi a factorilor de infl u-
enţă;

b. cercetări explicative cauzale – se bazează pe 
principiul cauză-efect;

c. cercetări predictive – au urmărit scopul pre-
vizionării fenomenului dezvoltării competi-
ţiei în transportul aerian, pe termen scurt şi 
mediu.

Observarea a contribuit la obţinerea de informaţii 
necesare pentru soluţionarea problemelor decizi-
onale.

3. Modelul serveşte atât pentru analiza cali-
tativă a fenomenului, cât şi pentru analiza canti-
tativă a acestuia; el asigură dezvăluirea relaţiilor 
celor mai ascunse ale fenomenului economic, con-
stituindu-se drept instrumentul cel mai evoluat.

Au fost elaborate modele care au fost folosite pen-
tru a structura examinarea opţiunilor disponibile 
urmare a modifi cării cadrului normativ restrictiv 
existent al serviciilor de transport aerian din Re-
publica Moldova.

Prin defi niţie, nu poate exista un punct de vedere 
unic asupra unui proces care se modelează în ca-
drul ramurii vizate – toate viziunile vor fi  diferite. 
În aceste condiţii trebuie să recunoaştem că orice 
model va reprezenta un compromis dintre obiec-
tivele de atins şi instrumentele disponibile pentru 
acest proces.
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