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Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

1 5 1 7 D E C I Z I E 
cu privire la suspendarea Deciziei nr.1/57 din 1 2 . 0 1 . 2 0 1 2 
privind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia 
Creaţiei Intelectuale 

Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată şi 
convocată în temeiul Ordinului Directorului General nr.107 
din 11.06.2012, 

întru executarea încheierii executorului judecătoresc, 
Stoian Grigore, nr.176-1145/14 din 08.10.2014, privind 
intentarea procedurii de executare a documentuiui execu
toriu nr.3c/a-1514/13-41-3-1534-20022013 din 21.02.2013, 
emis de Judecătoria sectorului Rîşcani, prin care s-a dispus 
de a obliga Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec
tuală (AGEPI) să emită decizie de suspendare a Deciziei 

PREŞEDINTELE COMISIEI 
AGENŢIEI DE STAT PENTRU 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Nr. 5/2285. Chişinău, 21 octombrie 2014. 

nr.1/57 din 12 01 2012 privind avizarea Asociaţiei Naţionale 
pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) cu publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

DECIDE: 
Se suspendă Decizia Comisiei de avizare a organizaţiilor 

de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/ 
sau conexe a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelec
tuală nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociaţiei 
Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-18 din 
20.01.2012, pînă la rămTnerea definitivă a hotărîrii judecă
toreşti pe cauza dată. 

Lilia BOLOCAN 

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova 
1 5 1 8 O R D I N 

cu privire la aprobarea documentului „Performance 
Based Navigation Operational Approval (PBN)" 

în temeiul art. 5 alin. (3) ht.e) din Legea aviaţiei civile nr. la prezentul ordin. 
1237-XIII din 09.07.1997 şi punctuiui 7 subpunctul 5) din 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 645 din 07.08.2014, întru executarea 
atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate 
de autoritate publică care aprobă regulamente, instrucţiuni, 
alte acte cu caracter tehnic care conţin standarde şi 
proceduri executorii pentru persoanele fizice si juridice 
care activează în domeniul aviaţiei civile, în scopul stabilirii 
procedurilor pentru aprobările specifice "Operaţiuni de 
navigaţie bazată pe performantă (PBN)", 

ORDON: 
1. Se aprobă documentul „Performance - Based 

Navigation Operational Approval (PBN)", conform anexei 
DIRECTORUL AUTORITĂŢII 
AERONAUTICE CIVILE 

Nr. 36/GEN. Chişinău, 20 octombrie 2014. 

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 - Alte acte normative". 

3. Din data intrării în vigoare a prezentului ordin, se 
abrogă Ordinul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile nr. 
125 din 03.09.1999 «Cu privire la aprobarea Reglementărilor 
aeronautice civile RAC-RNAV - Autorizarea operatorilor 
aerieni pentru zboruri pe rute RNAV". Autorizaţiile pentru 
zboruri pe rute RNAV, care au fost eliberate în baza 
Reglementărilor aeronautice civile RAC-RNAV, rămîn 
valabile în continuare. 

4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Iurie ARMAŞ 

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
1 5 1 9 O R D O N A N Ţ Ă 

cu privire la aplicarea unor restricţii 
Urmare a sesizării Serviciului de Informaţii st Securitate 

a Republicii Moldova şi în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4, 
art.9 alin.{1) lit.h), lit.n) şi lit.r) din Legea nr.192-XIV din 
12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare" 
{republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr.117-126 BIS), 

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE 
DECIDE: 

1 . Se suspendă în registrele ţinute de registra-

PREŞEDINTELE COMISIEI 
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE 

torii independenţi şi deţinătorii nominali operaţiunile cu 
2.270.000 acţiuni emise de Banca Comercială "EuroCre-
ditBank" S.A. la contul noului proprietar, obţinute în urma 
licitaţiei efectuate la Bursa de Valon a Moldovei la data de 
17.10.2014, pe termen de 10 zile. 

2. Controlul asupra executării prezentei ordonanţe 
se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori 
mobiliare. 

3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare din data adoptării. 

Artur G HER MAN 
Nr. 51/1-0. Chişinău, 23 octombrie 2014. 

http://www.caa.md

