AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

CIRCULARĂ
Nr. 04 - 27/03/2020
Cu privire la executarea Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale
a Republicii Moldova

1. Prezenta Circulară este emisă în temeiul art.7 alin.(3) pct.1) lit. d) al Codului
Aerian nr.301/2017, în scopul executării prevederilor punctului 9 a Dispoziţiei
nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova;
2. Actele permisive eliberate agenţilor aeronautici, precum şi actele eliberate
personalului aeronautic care activează în domeniu aviaţiei civile, şi care sunt
eliberate exclusiv de către Autoritatea Aeronautică Civilă, prevăzute în Anexa
nr.1, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării de urgenţă (17
martie - 15 mai 2020), se prelungesc cu 60 zile.
3. Prezenta circulară (ataşamentul în copie simplă) constituie temei de
confirmare tacită a prelungirii termenului de valabilitate cu 60 de zile pentru
actele permisive, precum şi actele eliberate personalului aeronautic prevăzute
la punctul 2.
4. Informaţiile privind decizia specificată la punctul 2 poate fi accesată pe pagina
web a Guvernului Republicii Moldova „https://www.gov.md/ro".
5. Prezenta Circulară se plasează pe pagina web a Autorităţii Aeronautice Civile
www.caa.md la compartimentul "Cadrul normativ/circulare" şi se aduce la
cunoştinţă tuturor conducătorilor agenţilor aeronautici şi instituţiilor implicate
în transportul aerian, responsabili pentru asigurarea aplicării recomandărilor
prezentei Circulare.
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Anexa nr. 1
la Circulara nr.4 din 27/03/2020

Autorizaţii
1.
2.

Autorizaţie de operator aerian (AOA - aviaţia generală şi/sau lucru
aerian)
Certificat de operator aerian

3.

Certificat de operator de aerodrom/heliport

4.

Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană

5.

Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică

6.

Certificat al întreprinderii de deservire la sol

7.

Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din
străinătate)

Certificate
8.

Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio

9.

Certificat de navigabilitate

10.

Autorizaţie pentru zbor special

Certificate a personalului aeronautic
11.

Pilot avion (PPL, CPL, ATPL)

12.

Pilot elicopter (PPL, CPL, ATPL)

13.

Pilot planor

14.

Pilot balon liber

15.

Echipaj cabina (însoţitori de bord)

16.

Controlori trafic aerian

17.

Certificat medical de clasa 1, 2, 3

18.

Personal de întreţinere tehnică a aeronavelor

