AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA
A REPUBLICII MOLDOVA

.

DIRECTIV A OPERATIONALA
DO - 04 - 07/08/2015

Cu privire la unele masuri privind certificarea aerodromurilor din Republica Moldova
utilizate pentru zboruri interne in cadrul operatiunilor de lucru aerian !ji/sau aviatie
generala

1.

Prezenta Directiva operationala este emisa in conformitate cu Legea aviatiei civile nr.
1237-XIII din 09.07.1997 ~i Regulamentul privind organizarea ~i functionarea Autoritatii
Aeronautice Civile, aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova NQ 645 din
07.08.2014, in baza Reglementarilor Aeronautice Civile RAC-CAO Certificarea
aerodromurilor (operatorilor de aerodrom), aprobate prin Ordinul nr. 48/GEN din
16.08.2002, cu amendamentele ulterioare.

2.

Prezenta Directiva este elaborata in scopul asigurarii procesului de certificare a
aerodromurilor din Republica Moldova utilizate pentru zboruri interne Tn cadrul
operatiunilor de lucru aerian sau aviatie generala ~i se aplica suprafetelor pe teritoriul
Republicii Moldova destinate utilizarii, totale sau partiale, pentru decolarea, aterizarea,
deplasarea ~i stationarea aeronavelor civile .

3.

IncepTnd cu data de 17.08.2015 se interzice efectuarea zborurilor interne ale aeronavelor
civile pel de pe suprafetele destinate utilizarii , totale sau partiale, pentru decolarea,
aterizarea, deplasarea ~i stationarea aeronavelor, care nu sunt certificate conform
Reglementarilor Aeronautice Civile RAC-CAO Certificarea aerodromurilor (operatorilor de
aerodrom).

4.

Administratorii/proprietarii suprafetelor mentionate in punctul
la data de 17.08.2015 sa coordoneze cu MC un plan al
Tntreprinse, cu indicarea termenelor pentru fiecare etapa
conform Reglementarilor Aeronautice Civile RAC-CAO
(operatorilor de aerodrom).

5.

Prin derogare de la punctul 3 din prezenta Directiva, din data de 17.08.2015 suprafetele
mentionate pot fi utilizate pentru efectuarea zborurilor interne Tn cadrul operatiunilor de
lucru aerian sau aviatie generala doar Tn baza unei decizii individuale de derogare ale
MC, emise pentru fiecare caz concret, in baza planului de masuri aprobat de MC,
prevazut la punctul 4 din prezenta Directiva, doar in cazul in care nu se va afecta
siguranta zborurilor.

6.

Prezenta Directiva intra in vigoare din data semnarii ~i urmeaza a fi pusa la dispozitia
administratorilor/proprietarilor suprafetelor mentionate Tn punctul 3, conform listei
prezentate de Sectia aviatie u~oara ~i ultrau~oara.
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