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Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile 

1052 O R D I N 
cu privire la introducerea modificărilor 
în cerinţele tehnice „Transportul aerian 
al bunurilor periculoase" (CT-TABP) 

în temeiul art. 7 alin.(3) subpct.1) lit.b), art. 7 alin. 
(3) subpct.5) lit.j) din Codul aerian al Republicii Moldova 
nr.301/2017 şi al pct. 10 subpct.1) lit.b) din Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 133/2019 cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile; 
întru executarea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice 
Civile în calitate de autoritate administrativă de certificare, 
supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile şi în 
scopul asigurării corespunderii Standardelor şi Practicii 
recomandate (SARPS) din Anexa 18 „Transportul aerian 
al bunurilor periculoase" la Convenţia privind aviaţia civilă 
internaţională (Chicago, 1944), 

DIRECTORUL AUTORITĂŢII 
AERONAUTICE CIVILE 
Nr. 27/GEN. Chişinău, 28 mai 2019. 

ORDON: 
1. Se aprobă amendamentul nr.3 la cerinţele tehnice 

„Transportul aerian al bunurilor periculoase" (CT-TABP), 
conform anexei la prezentul ordin. 

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia 
tuturor persoanelor interesate anexa la prezentul ordin prin 
publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la compar
timentul „Cadrul normativ/cerinţe tehnice". 

3. Se abrogă Directiva operaţională nr.07 din 16.05.2019. 
4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Octavian NICOLAESCU 

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

1053 D E C I Z I E 
cu privire la anularea Deciziei nr. 15/3561 din 
30.12.2016 cu privire la abrogarea Deciziei 
nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind avizarea 
organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe în partea 
ce ţine de avizarea Asociaţiei Obşteşti "ReproMold" 

Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată în temeiul 
Ordinului Directorului General nr. 234-1 din 29.12.2015, cu 
modificările ulterioare, 

acţionând în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. h) şi 
art. 48 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea 
nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, art. 254 şi art. 255 din Codul de 
procedură civilă al Republicii Moldova, 

întru executarea hotărârii Judecătoriei Chişinău (sediul 
Rîşcani) din 29.06.2018 (dosar nr. 3-655/17), menţinută 
prin decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău din 
23.01.2019 (dosar nr. 3a-1701/18), în cauza de contencios 
administrativ, la cererea de chemare în judecată depusă 
de Asociaţia Obştească "ReproMold" împotriva Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind contestarea 
actelor administrative, 

PREŞEDINTELE COMISIEI AGENŢIEI 
DE STAT PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ 
Nr. 25/1355. Chişinău,17 iunie 2019 

ţinând cont de încheierea Colegiului civil, comercial şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
din 22.05.2019 (dosar nr. 3ra-604/19), 

DECIDE: 
1. Se anulează Decizia nr. 15/3561 din 30.12.2016 

(publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 9-18 
din 13.01.2017) cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/1566 
din 20.09.2013 privind avizarea organizaţiilor de gestiune 
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe în 
partea ce ţine de avizarea Asociaţiei Obşteşti "ReproMold". 

2. Decizia nr. 15/3561 din 30.12.2016 cu privire la 
abrogarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind 
avizarea organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe în partea ce ţine de 
avizarea Asociaţiei Obşteşti "ReproMold" nu va produce 
efecte juridice de la data adoptării ei. 

3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova şi pe pagina web a AGEPI. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării. 

Lilia BOLOCAN 

wwwjmonitoruLmd 5 5 

http://www.caa.md

