AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
DIRECTIVĂ DE SIGURANȚĂ AERONAUTICĂ
Nr. 05 – 16/05/2019
Cu privire la raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă
Prezenta Directivă de siguranță aeronautică este emisă în temeiul articolului 7 alineatul (3)
subpunctul 1) litera c) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, punctului 10 alineatul 1)
litera c) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile,
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 133/2019 și Reglementărilor Aeronautice
Civile RAC-REAC – Raportarea evenimentelor de aviație civilă, aprobate prin Ordinul A.S.A.C.
nr.06/GEN din 14.01.2007, în scopul îmbunătățirii continue a siguranței zborurilor și prevenirii
accidentelor și incidentelor de aviație civilă prin asigurarea raportării, colectării, analizei, stocării,
protejării și diseminării informației relevante privind siguranța zborurilor.
1. Agenții aeronautici din Republica Moldova sunt obligați să raporteze Autorității Aeronautice Civile
orice eveniment de aviație civilă, conform procedurilor stabilite în RAC-REAC, la adresa
safety@caa.gov.md și info@caa.gov.md.
2. Fără a aduce atingere prevederilor din Reglementările Aeronautice Civile
RAC-REAC –
Raportarea evenimentelor de aviației civilă, persoanele specificate la punctul RAC-REAC 0025,
subpunctul (3), vor raporta cât mai curând posibil Autorității Aeronautice Civile despre producerea
oricăror evenimente de aviației civilă, la numărul de telefon 067208015.
3.

Î.S. MoldATSA va raporta Autorității Aeronautice Civile orice transfer al operațiunilor de pe pista
08/26 pe pista 09/27 și/sau de pe pista 09/27 pe pista 08/26 de pe aerodromul Chișinău (KIV).
Raportarea se va realiza prin poșta electronică la adresele: ad@caa.gov.md, safety@caa.gov.md și
telefonic la numărul 067208015.
Punctul 3 modificat prin Directivă de siguranță aeronautică Nr. 09 – 03/06/2019

4. Agenții aeronautici deținători de certificate AOC/AOA vor raporta AAC orice eveniment de aviație
civilă produs cu aeronave luate cu chirie în sistem „Wet lease” în conformitate cu prevederile
Reglementărilor aeronautice civile RAC-LS, utilizând procedurile stabilite în RAC-REAC, indiferent
de termenul pentru care au fost închiriate aeronavele respective.
5. Conducătorii agenților aeronautici sunt responsabili de executarea prezentei Directive de siguranță
aeronautică.
6. Prezenta Directivă de siguranță aeronautică se publică pe pagina web a Autorității Aeronautice
Civile www.caa.md, la compartimentul ”Cadru normativ/Directive”.
7. Din momentul intrării în vigoare a prezentei Directive, Directiva de siguranță aeronautică nr.04 din
19.11.2018 se abrogă.
8. Prezenta Directiva de siguranță aeronautică intră în vigoare din data semnării.
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