ADMINISTRATIA
. DE STAT A AVIATIEI
. CIVILE
A REPUBLICII MOLDOVA
CIRCULARĂ OPERAŢIONALĂ
Nr. 01 - 01/08/2007
Cu privire la Planul de zboruri pe perioada

de 24 ore

1. Prezenta Circulară operaţională este emisă În conformitate cu Legea aviaţiei
civile o Republicii Moldova nr.1237-XIII din 09.07.1997 art. 5 III lit. j şi
Regulamentul Administraţiei de SloI o Aviatiei Civile. aprobat prin Hotărărea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1057 din 19.10.1998.
2. Prezenta Circulară operaţională este emisă În scopul ridicării nivelului de
siguranţă a zborurilor prin supravegherea zilnică de către Administratia de
Stat a Aviaţiei Civile asupra planificării zborurilor şi stabileşte cerinţele minime
faţă de informatia necesară pentru indeplinirea obligaţiilor de căutare şi
salvare a aeronavelor care suferă Iau suferit un occident, conform Anexei.
3. Conducătorii întreprinderilor din ramura aviaţiei civile sunt responsabili pentru
studierea de către personalul subordona! şi executarea prezentei Circulare
operaţionale.
4. Prezenta Circulară operaţională

Prim-vicedirector

general

intră in vigoare din data semnării.

lurie ZIDU

Anexă la Circulara operaţională
Nr. 01 - 01 /OB/2007
Cerintele fată de informatia prezentată În Planul de zboruri pe perioada de 24 ore
1. Operatorii aerieni sunf obligaţi să prezinte Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile
"Planul de zboruri pe perioada de 24 ore" core contine informaţia privind toate
aeronavele incluse În Certificatul Operatorului Aerian {AOe)/Autorizatia de Operator
Aerian (ACA). Acest plan se prezintă zilnic pînă la orele 16.00 pentru zborurile
planificate În ziua următoare. În cazul În care aeronava nu execută zboruri se indică
În compartimentul "Note" locul aflării oeronavei şi cauza stationării. În ajunul zilelor de
sarbătoare şi zilelor de sărbătoare planurile se prezintă pentru perioada care cuprinde
aceste zile. În cazul modificării planului de zboruri după orele 16.00 sau În zilele de
odihnă (de sărbătoare) informaţia se prezintă În termen pentru a reflecta executarea
reală a zborurilor.
2. Planul de zboruri pe perioada

de 24 ore contine următoarea

informatie:

2.1. Denumirea companiei aeriene
2.2. Titlul "Planul de zboruri pe perioada de 24 ore pe "
2.3. Numărul zborului curent (1,2.3 etc.)
2.4. Numărul cursei (de exemplu, MLD 777}
2.5. Tipul aeronavei
2.6. Numărul de Înmatriculare a aeronavei
2.7. Operatorul aeronavei (pentru aeronavele Închiriate)
2.8. Numele comandantului aeronavei
2.9. Numele altor membri ai echipajului
2.10. Cursa (pentru operatiuni de lucru aerian se indică locul de dislocore, localitatea
de efectuare a zborurilor şi genul de activitate)
2.11. Tipul de zbor (regulat, charter, zbor de fraining /testare a personalului navigant.
zbor de testare tehnică, ferry flight, operatiuni
de lucru aerian) şi caracterul
Încărcăturii
2.12. Ora presupusă pentru decolare / aterizare
2.13. Note
2.14. Numele persoanei care o aprobat planul, data şi semnătura
3. Informaţia indicată
anexat.

În punctul 2 se prezintă În forma de tabel conform

specimenului

4. Planul de zboruri pe perioada de 24 ore se prezintă pe e-mail: operations@caa.md
formatul anul/luna
/ ziua. pdf.

În

5. Echipajele aeronavelor
care activează
peste hotarele
Republicii Moldova
prezentarea Planului de zboruri la capitolul adresa indică suplimentar lUKKY A YX.

la

6. Conducătorii companiilor
sunt responsabili pentru
Operaţional de Zbor.

aeriene, Întru executarea prezentei Circulare operationale
introducerea
modificărilor corespunzătoare
În MelnuafUi

