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Republica Moldova

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
ORDIN Nr. OAAC29/2021
din 07.06.2021

cu privire la aprobarea
Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile
Furnizarea informațiilor din Baza de date națională
(PIAC – SMS – FIBDN).
Publicat : 18.06.2021 în MONITORUL OFICIAL Nr. 147-151 art. 663 Data intrării în vigoare
În temeiul art. 7 alin.(3), sbp.1), lit. b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 şi
pct. 10, sbp.1), lit. b) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019 cu privire la
organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile, întru executarea atribuțiilor ce îi revin
Autorității Aeronautice Civile (denumită în continuare AAC) în calitate de autoritate administrativă
de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, în scopul implementării unei
metode standard de eliberare a informației din Baza de date națională privind evenimentele de
aviație civilă,
ORDON:
1. Se aprobă Ediția 01 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile Furnizarea
informațiilor din Baza de date națională (PIAC – SMS – FIBDN), conform anexei la prezentul ordin.
2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate anexa la
prezentul ordin prin publicarea ei pe pagina web oficială www.caa.md, la compartimentul „Cadrul
Normativ/ Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC)”.
3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
DIRECTOR Octavian NICOLAESCU
Nr. 29/GEN. Chişinău, 7 iunie 2021.

Республика Молдова

ОРГАН ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ПРИКАЗ № OAAC29/2021
от 07.06.2021

об утверждении процедур и инструкций
гражданской авиации «Распространение
информации из национальной базы данных»
(PIAC-SMS-FIBDN)
Опубликован : 18.06.2021 в MONITORUL OFICIAL № 147-151 статья № 663 Data intrării în vigoare
На основании подпункта b) пункта 1) части (3) статьи 7 Авиационного кодекса Республики
Молдова № 301/2017 г. и подпункта b) части 1) пункта 10 Постановления Правительства №
133/2019 г., об организации и функционирования Органа гражданской авиации, для
выполнения обязанностей, возлагаемых на Орган гражданской авиации в качестве
административного органа по сертификации, постоянного надзора и контроля в области
гражданской авиации, в целях обеспечения стандартного метода распространения
информации из национальной базы данных ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить издание №1 процедур и инструкций гражданской авиации «Распространение
информации из национальной базы данных» (PIAC-SMS-FIBDN), согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Приложение к настоящему приказу предоставляется всем заинтересованным лицам
посредством опубликования на официальном сайте в сети Интернет www.caa.md, в разделе
«Законодательная база/процедуры и инструкции гражданской авиации (PIAC)».
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования в Официальном мониторе
Республики Молдова.
ДИРЕКТОР Октавиан НИКОЛАЕСКУ
№ 29/GEN. Кишинэу, 7 июня 2021 г.
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REGULI DE AMENDARE
(1) Modificarea prevederilor PIAC se poate face numai prin amendament.
(2) După aprobarea amendamentului, deținătorul PIAC în cauză va introduce noile pagini emise
și va distruge paginile înlocuite.
(3) Se emite o nouă ediție a PIAC dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul
acesteia;
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1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Definiții și abrevieri
1.1.1. Abrevieri
AAC
RAC-RAASEAC

Autoritatea Aeronautică Civilă
Reglementări aeronautice civile – Regulamentul privind raportarea
analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație
civilă, aprobat prin Ordinul MEI nr. 119/2020

1.1.2. Definiții
În sensul prezentului PIAC, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
Baza de date națională – baza de date care cuprinde rapoarte de evenimente din aviația civilă,
stabilită în temeiul punctului 26 din RAC-RAASEAC;
Parte interesată – orice persoană fizică sau juridică ori organism oficial, cu sau fără personalitate
juridică, care este în măsură să contribuie la îmbunătățirea siguranței aviației prin accesul la
informațiile privind evenimentele raportate și care este inclusă în una dintre categoriile de părți
interesate stabilite în Anexa 2 din RAC-RAASEAC;
Punct de contact – autoritatea administrativă de implementare și realizare a politicilor în
domeniul aviației civile, în cazul în care informațiile sunt solicitate de către o parte interesată
stabilită în Republica Moldova sau organul central de specialitate, în cazul în care informațiile
sunt solicitate de către o parte interesată stabilită în afara Republicii Moldova.
1.2. Obiectul și domeniul de aplicare
1.2.1. Obiectul
Prezentul regulament prevede stabilirea unei metode standard de eliberare a informației din Baza
de date națională și reglementează modalitatea de examinare a cererilor de solicitare a
informațiilor cuprinse în Baza de date națională înaintate de către părțile interesate.
Totodată, sunt stabilite condițiile și procedura conform căreia AAC își formulează opinia și decizia
privind acceptul sau refuzul de a furniza informațiile solicitate.
1.2.2. Aplicabilitate
Prezenta procedură se aplică în cazul solicitării informațiilor din Baza de date națională privind
evenimentele de aviație civilă astfel cum sunt prevăzute de RAC-RAASEAC.
1.3. Înregistrarea solicitărilor de informații din baza de date națională
În scopul asigurării trasabilității toate cererile depuse pentru furnizarea informațiilor din baza de
date națională cât și informația privind decizia de satisfacere a cererii, vor fi introduse într-un
Registru. Ținerea Registrului se va efectua în conformitate cu cerințele prevăzute în Anexa 2.
Registrul nu este de interes public.
3. PROCESUL ȘI ETAPELE
Procesul de furnizare a informației din Baza de date națională este constituit din mai multe
etape, care urmate consecutiv rezultă cu acceptul sau refuzul de acordare a informației.
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3.1. Etapa nr. 1 – Solicitarea
Solicitantul studiază minuțios prevederile reglementării aeronautice civile RAC-RAASEAC și
standardelor naționale și internaționale în domeniu și fundamentează corespunzător solicitarea
sa.
Solicitările de informații cuprinse în Baza de date națională trebuie să cuprindă cel puțin
elementele prevăzute în Anexa 3 din RAC-RAASEC și să fie transmise în adresa AAC utilizând
formularul din Anexa 1 la prezentele proceduri.
Partea interesată utilizează informațiile primite, sub rezerva următoarelor condiții:
1) partea interesată utilizează informațiile exclusiv în scopul specificat în formularul de solicitare,
care ar trebui să fie compatibil cu obiectivul expus la Capitolul I din RAC-RAASEAC, și
2) partea interesată nu dezvăluie informațiile primite fără consimțământul scris al persoanei care
le-a furnizat și ia măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea necesară a informațiilor
primite.
Cererea de solicitare se examinează de către AAC în termen de 30 de zile calendaristice din
momentul recepționării. La cererea solicitantului și cu prezentarea unei argumentări justificate
acest termen poate fi redus până la 5 zile.
Din motive justificate legate de complexitatea obiectului cererii, termenul poate fi prelungit cu cel
mult 15 zile. Această prelungire are efect doar dacă este comunicată în scris solicitantului în
termen de 30 de zile, împreună cu motivele prelungirii.
3.2. Etapa nr – 2 Examinarea solicitării
AAC evaluează, fiecare caz în parte, dacă solicitarea este realizabilă și suficient de justificată, și
verifică dacă:
1) solicitarea provine de la o parte interesată;
2) este competent să trateze această solicitare.
3.3. Etapa nr. 3 – Decizia privind acceptarea sau refuzul de furnizare a informației
Urmare examinării cererii, subdiviziunea responsabilă din cadrul AAC pregătește setul de
documente, care conține cel puțin următoarele:
1) răspunsul către solicitant/scrisoarea de însoțire;
2) motivarea deciziei privind acordarea sau refuzul privind furnizarea informației;
3) în cazul acceptării solicitării, informația solicitată.
4. RESPONSABILITĂȚI
4.1 Solicitantul/partea interesată
Partea interesată utilizează informațiile primite în temeiul RAC-RAASEAC și a prezentei proceduri
sub rezerva următoarelor condiții:
1) informațiile urmează a fi utilizate exclusiv în scopul specificat în formularul de solicitare, care
ar trebui să fie compatibil cu obiectivul RAC-RAASEAC, enunțat la Capitolul I al acestuia; și
2) informațiile primite nu vor fi dezvăluite fără consimțământul scris al persoanei care le-a furnizat
și va lua măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea necesară a informațiilor primite.
4.2 Subdiviziune responsabilă
În cazul în care solicitarea este acceptată, subdiviziunea responsabilă din cadrul AAC stabilește
volumul și nivelul de informații care urmează să fie furnizate. Fără a aduce atingere Capitolelor
XII și XIII din RAC-RAASEAC, informațiile se limitează la ceea ce este strict necesar pentru a
servi scopului solicitării.
Evaluează, în fiecare caz în parte, dacă solicitarea este justificată și realizabilă.
Poate solicita informații și documente suplimentare, dacă consideră necesar.
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Va coordona și atrage, după caz, în procesul de examinare a solicitării alte subdiviziuni ale AAC.
5. INFORMAȚIILE DIN BAZA DE DATE NAȚIONALĂ
Informațiile care nu privesc domeniul de activitate, echipamentele sau operațiunile părții
interesate se furnizează numai în formă agregată sau cu asigurarea anonimatului. Informațiile în
formă neagregată pot fi furnizate dacă partea interesată prezintă o justificare scrisă detaliată.
Aceste informații sunt utilizate în conformitate cu Capitolele XII și XIII din RAC-RAASEAC.
Părților interesate enumerate în Anexa 2 punctul 2 din RAC-RAASEAC, se furnizează doar
informații referitoare la domeniul de activitate, echipamentele sau operațiunile proprii.
AAC, urmare recepționării unei solicitări de la o parte interesată care figurează în lista din Anexa
2 punctul 1 din RAC-RAASEAC, poate lua o decizie generală pentru furnizarea de informații în
mod regulat către partea interesată respectivă, în următoarele condiții:
1) informațiile solicitate sunt legate de echipamentele și operațiunile proprii ale părții interesate
sau domeniul său de activitate;
2) decizia generală nu acordă acces la întregul conținut al bazei de date;
3) decizia generală se referă numai accesul la informații care permit asigurarea anonimatului.
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Anexa 1
La PIAC-SMS-FIBDN
Domnului Nume Prenume
Director al Autorității Aeronautice Civile

CERERE
privind solicitarea furnizării informației din Baza de date națională
Numele și prenumele solicitantului_______________________________________________,
Denumirea organizației_____________________________,Funcția____________________,
Tipul de activitate____________________________________________________________,
Adresa____________________________________________________________________,
Telefon____________________, E-mail__________________________________________
Stimate domnule/Stimată doamnă ______________________________________________,
Prin prezenta, formulez o cerere conform punctului 38 din „Regulamentul privind raportarea,
analiza și acțiunile subsecvente cu privire la aviația civilă”(RAC-RAASEAC) aprobat prin Ordinul
Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 119/2020, prin care solicit respectuos să primesc din
Baza de date națională următoarele informații (solicitantul este rugat să furnizez detalii cât mai
concrete, specificând data/perioada care vă interesează):______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Informațiile solicitate urmează să fie utilizate în scopul (solicitantul urmează să descrie clar care
este scopul și motivul solicitării de informații):________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Semnătura___________________
Data________________________
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Anexa 2
la PIAC–SMS-FIBDN
Cerințe privind Registru electronic al cererilor și
informațiilor furnizate din baza de date națională.
1. Registru electronic al cererilor și informațiilor furnizate din baza de date națională este creat
și ținut de către AAC și va conține următoarea informație:
a) Nr. de ordine a cererii
b) Numărul de înregistrarea a cererii
c) Solicitantul
d) Date de contact solicitant
e) Evenimentul pentru care a fost solicitată informația
f) Decizia AAC privind acordarea informației
g) Numărul scrisorii de ieșire prin care a fost transmisă informația
h) Note privind solicitarea
Nr.
d/o

Nr. de
Solicitant Date
Eveniment
înregistrare
de
contact

Decizia
(Da/Nu)

Nr.
scrisorii
de ieșire

Note

2. Registrul este ținut în limba română și în format electronic, cu asigurarea protecției împotriva
accesului neautorizat la acesta.
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