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REGULI DE AMENDARE
Prezenta reglementare este amendabilă în următoarele condiţii:
1) Modificarea prevederilor prezentei reglementări se poate face numai prin amendament.
2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul Directorului general al Administraţiei de Stat a
Aviaţiei Civile.
3) După aprobarea amendamentului, fiecare deţinător al reglementării în cauză va
introduce noile pagini emise şi va distruge paginile înlocuite.
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PREAMBUL

RAC-CAO

PREAMBUL
(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian al Republicii Moldova este
reglementată prin Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 23 octombrie 1997, prin actele
normative în domeniu în vigoare, elaborate în conformitate cu Legea aviaţiei civile şi
prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7
decembrie 1944 şi ale altor convenţii şi acorduri la care Republica Moldova este parte.
(2) Toate persoanele juridice şi fizice care execută zboruri şi exploatează aerodromuri sunt
obligate să respecte reglementările aeronautice civile elaborate de către Administraţia de
Stat a Aviaţiei Civile. Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile efectuează supravegherea
executării prevederilor prezentelor reglementări.
(3) Operatorul de aerodrom destinat utilizării publice şi care este supus certificării, trebuie să
obţină documentul de certificare al aerodromului înainte ca pe acesta să se execute zboruri.
Este interzis executarea zborurilor de pe aerodromul care nu deţine documentul valabil de
certificare al aerodromului.
(4) În scopul asigurării siguranţei şi regularităţii zborurilor, precum şi eficienţei activităţii
aerodromurilor aviaţiei civile, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, în calitatea sa de organ
de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul aviaţiei civile, emite
reglementarea de certificare a aerodromurilor RAC-CAO.
(5) Reglementarea aeronautică civilă RAC-CAO reglementează şi stabileşte aplicarea pe
teritoriul Republicii Moldova a Anexelor O.A.C.I. la Convenţia privind aviaţia civilă
internaţională şi Manualelor O.A.C.I. în partea ce ţine de certificarea şi exploatarea
aerodromurilor.
(6) Pentru punerea în aplicare a reglementării aeronautice RAC-CAO, Administraţia de Stat a
Aviaţiei Civile emite directive, ordine, instrucţiuni şi norme tehnice.
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CAPITOLUL 1

RAC-CAO

CAPITOLUL 1

PREVEDERI GENERALE

RAC-CAO 0001

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

RAC-CAO 0001(a) Definiţii
Termenii utilizaţi în prezenta reglementare semnifică următoarele:
(1) Acceptat/acceptabil (Accepted/acceptable) – aviz pozitiv referitor la subiectele şi
propunerile pe care Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile le consideră compatibile cu scopul
propus.
(2) Aerodrom (Aerodrome) - o suprafaţă terestră delimitată (inclusiv orice clădiri,
instalaţii şi echipamentele), destinată utilizării, totale sau parţiale, pentru aterizarea,
decolarea şi deplasarea aeronavelor pe suprafaţa respectivă.
(3) Aerodrom certificat (Certified aerodrom) – aerodromul, operatorul căruia dispune de
documentul de certificare al acestuia.
(4) Banda pistei de rulare (Taxiway strip) – o porţiune, care include pista de rulare şi
este destinată pentru protecţia aeronavei, operată pe pista de rulare şi pentru reducerea
riscului de deteriorare a aeronavei, accidental ieşită în afara acesteia.
(5) Capacitate maximală de pasageri (Maximum passengers-seating) – cu referire la
aeronavă, înseamnă numărul maxim de locuri pentru pasageri, permis conform certificatului
aprobat pe tipul de aeronavă respectiv.
(6) Capacitate maximală de transportare (Maximum carrying capacity) – cu referire la
aeronavă, înseamnă numărul maxim de locuri pentru pasageri sau sarcina maximă de
transport, permisă conform certificatului aprobat pe tipul de aeronavă respectiv.
(7) Document de certificare al aerodromului (Certificat) (Aerodrom Certificate) –
certificatul de exploatare al aerodromului (Certificatul operatorului de aerodrom) acordat de
către A.S.A.C., conform prevederilor prezentelor reglementări după aprobarea Manualului
operaţional al aerodromului respectiv.
(8) Manual operaţional al aerodromului (Aerodrom Manual ) – manualul care constituie
o parte componentă a cererii pentru acordarea documentului de certificare al aerodromului
conform prezentelor reglementări, inclusiv orice amendamente la acesta, aprobate de către
A.S.A.C.
(9) Marcher (Marker) – obiect fixat deasupra nivelului solului pentru marcarea
obstacolelor sau a extremelor.
(10) Mijloace şi echipament de aerodrom (Aerodrom facilities) – mijloace şi echipament
amplasat în zona aerodromului sau în afara acestuia, construite sau montate şi sunt
întreţinute în scopul asigurării sosirii, plecării şi deplasării aeronavelor pe suprafaţa
aerodromului.
(11) Obstacol (Obstacle) – toate obiectele fixe (temporare sau permanente) şi mobile,
sau părţi ale acestora care sînt situate în zona destinată mişcării aeronavelor pe suprafaţă
sau care se înalţă deasupra unei suprafeţe determinate, destinate asigurării siguranţei
aeronavelor în zbor.
(12) Operator de aerodrom (Aerodrome operator) – în contextul certificării aerodromului
înseamnă deţinătorul documentului de certificare a aerodromului.
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(13) Peron (Apron) – o suprafaţă determinată a aerodromului terestru, destinată pentru
poziţionarea aeronavelor în scopul îmbarcării şi debarcării pasagerilor, poştei sau
încărcăturilor, în scopul alimentării, parcării sau întreţinerii tehnice.
(14) Pistă (Runway strip) – o suprafaţă determinată care include pista de decolareaterizare şi pista finală de frînare, în cazul în care există, şi care este destinată:
a)
b)

reducerii riscului de deteriorare a aeronavelor, ieşite în afara pistei de
decolare-aterizare; şi
asigurării siguranţei aeronavelor care survolează această suprafaţă în timpul
decolării şi aterizării.

(15) Semn de marcaj (marcaj) (Marking) – un simbol sau un grup de simboluri amplasate
pe suprafaţa de manevrare pentru transmiterea informaţiei de navigaţie aeriană.
(16) Sistemul de asigurare a siguranţei zborurilor (Safety management system, SMS)
– o abordare reglementată, destinată asigurării siguranţei zborurilor, care include structura
organizatorică, delimitarea responsabilităţilor, politica şi procedurile.
(17) Suprafaţa de limitare a înălţimii obstacolelor (Obstacle height restriction surface)
– un şir de suprafeţe care determină mărimea spaţiului aerian pe aerodrom şi în jurul
acestuia, fără obstacole în scopul asigurării sigure a executării zborurilor planificate ale
aeronavelor şi neadmiterii faptului de transformare a aerodromului într-o stare improprie, ca
urmare a creşterii numărului de obstacole în jurul aerodromului.
(18) Suprafaţă neutilizată (Unused surface) – o parte a suprafeţei de mişcare, improprie
şi care nu este adaptată pentru utilizarea acesteia de către aeronave.
(19) Suprafaţă de manevrare (Manoeuvring area) – o parte a aerodromului, cu excepţia
peroanelor, destinată pentru decolarea, aterizarea şi rularea aeronavelor.
(20) Suprafaţă de mişcare (Movement area) – o parte a aerodromului destinată pentru
decolarea, aterizarea şi rularea aeronavelor constînd din suprafaţa de manevrare şi peron
(peroane).
(21) Zonă de desfăşurare a lucrărilor (Operational zone) – o parte a aerodromului pe
care se desfăşoară lucrări de construcţie sau reparaţie.
(22) Zonă fără obstacole (Obstacle free zone) – spaţiul aerian situat deasupra suprafeţei
interioare de intrare la aterizare, suprafeţelor de trecere interioare, deasupra suprafeţei
plecării pe al doilea tur în cazul efectuării unei aterizări ratate şi deasupra unei părţi a pistei
de zbor, delimitată de aceste suprafeţe, în care nu se află nici un obstacol fix, cu excepţia
celor uşoare în ceea ce priveşte greutatea şi pe o bază fragilă, necesare pentru navigaţia
aeriană.
RAC-CAO 0001(b) Abrevieri
(1) A.S.A.C.
(2) AIP
(3) CAO
(4) O.A.C.I.
(5) RAC-CAO
(6) ATS
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RAC – CAO 0005 Standarde şi practici
Activitatea aerodromurilor pe teritoriul Republicii Moldova se desfăşoară în conformitate
cu Standardele şi Practica recomandată (SARPS) cuprinse în Anexa 14 la Convenţia privind
aviaţia civilă internaţională, Manualul de asigurare a siguranţei zborurilor (Doc.9859,
O.A.C.I.).
Orice trimitere din prezentele reglementări la standardele şi practica aplicabilă
aerodromurilor, presupune o trimitere la Standardele şi Practica recomandată (SARPS)
cuprinse în Anexa 14, volumul 1 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, care este
supusă amendării.
RAC-CAO 0010 Scopul
Scopul acestor reglementări constă în crearea unui sistem normativ pentru asigurarea
corespunderii mijloacelor, echipamentului şi procedurilor de exploatare pe aerodromurile
certificate a Standardelor şi Practicii recomandate, expuse în volumul I, Anexa 14 la
Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, precum şi standardelor şi practicii naţionale în
vigoare. Suplimentar, în prezentele reglementări sînt expuse procedurile aplicate la
certificarea aerodromurilor, precum şi la supravegherea ulterioară asupra respectării
cerinţelor şi executării funcţiilor sale de către operatorul de aerodrom.
RAC- CAO 0015 Aplicabilitate
Prezentele reglementări sunt aplicabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
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CAPITOLUL 2 RESPONSABILITĂŢILE OPERATORULUI DE AERODROM
Operatorul de aerodrom este responsabil de asigurarea siguranţei şi ordinii pe
aerodromul deschis spre utilizarea publică şi care se află pe teritoriul Republicii Moldova.
RAC-CAO 0020 Conformarea cu standarde şi practici
(1) Operatorul de aerodrom asigură conformarea cu standardele şi practica menţionată în
reglementările RAC-CAO 0005, precum şi respectarea oricăror condiţii confirmate prin
documentul de certificare al aerodromului.
(2) Operatorul de aerodrom va corespunde:
(a)
cerinţelor stabilite de standardele şi practica recomandată O.A.C.I., aplicabile
aerodromurilor;
(b)
cu referire la orice mijloace şi echipament al aerodromului, care corespunde
cerinţelor stabilite de către standardele şi practica recomandată O.A.C.I.,
aplicabile aerodromurilor.
RAC-CAO 0025

Calificarea personalului care asigură exploatarea şi întreţinerea
tehnică

(1) În scopul desfăşurării tuturor lucrărilor importante, legate de exploatarea şi întreţinerea
tehnică a aerodromurilor, operatorul de aerodrom angajează la serviciu un număr necesar de
colaboratori care dispun de calificarea şi experienţa de muncă respectivă.
(2) În cazul în care A.S.A.C. solicită colaboratorilor menţionaţi în RAC-CAO 0025 (1)
deţinerea certificatelor de calificare, atunci operatorul aerian de aerodrom va angaja la
serviciu doar persoane care dispun de astfel de certificate.
(3) Operatorul de aerodrom elaborează şi pune în aplicare programul de ridicare a
calificării colaboratorilor menţionaţi în RAC-CAO 0025 (1).
RAC-CAO 0030

Exploatarea şi întreţinerea tehnică a aerodromului

(1) Operatorul de aerodrom efectuează exploatarea şi întreţinerea tehnică a aerodromului
în conformitate cu procedurile expuse în Manualul operaţional al aerodromului, respectând
orice instrucţiune aprobată de către A.S.A.C.
(2) În scopul asigurării siguranţei zborurilor aeronavelor, A.S.A.C. poate emite Directive
Aeroportuare sau expedia operatorului de aerodrom instrucţiuni scrise care prevăd
modificarea procedurilor, expuse în Manualul operaţional al aerodromului.
(3) Operatorul de aerodrom va asigura o întreţinere tehnică corespunzătoare şi eficientă
a mijloacelor de aerodrom.
(4) Deţinătorul CAO va coordona acţiunile sale cu organul împuternicit ATS pentru a se
convinge de faptul că acesta prestează servicii de trafic aerian corespunzătoare care asigură
siguranţa zborurilor aeronavelor în spaţiul aerian care se referă la acest aerodrom.
Coordonarea se extinde şi asupra altor organe şi servicii responsabile de asigurarea
siguranţei zborurilor, precum Serviciul de informare aeronautică, organele meteorologice
desemnate şi Serviciul securitate aeronautică.
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RAC-CAO

Sistemul operatorului de aerodrom privind asigurarea siguranţei
zborurilor

(1) Operatorul de aerodrom stabileşte Sistemul de asigurare a siguranţei zborurilor (SMS)
descriind structura organizatorică, precum şi obligaţiile, împuternicirile şi responsabilităţile
persoanelor de răspundere în cadrul acestei structuri, în scopul asigurării unui control
concret asupra operaţiunilor desfăşurate şi introducerii, în caz de necesitate, a unor
îmbunătăţiri respective.
(2) Operatorul de aerodrom obligă toţi utilizatorii aerodromului respectiv, inclusiv operatorii
aerieni cu dislocare permanentă, întreprinderile de deservire la sol a aeronavelor şi alte
organizaţii care efectuează pe aerodrom deservirea de sine stătătoare a curselor sau
aeronavelor, să respecte cerinţele stabilite de către operatorul de aerodrom cu referire la
asigurarea siguranţei zborurilor. Operatorul de aerodrom verifică respectarea acestor cerinţe.
(3) Operatorul de aerodrom solicită tuturor utilizatorilor aerodromului respectiv, inclusiv
operatorilor aerieni cu dislocare permanentă, întreprinderilor de deservire la sol a
aeronavelor şi altor organizaţii, menţionate în RAC-CAO 0035 (2) să colaborează în cadrul
programului pentru asigurarea siguranţei zborurilor pe aerodrom şi utilizării sigure a
acestuia, prezentând neîntârziat informaţia privind orice evenimente, incidente, deteriorări şi
deficienţe care afectează siguranţa zborurilor.
RAC-CAO 0040 Controalele interne ale operatorului de aerodrom privind nivelul de
siguranţă a zborurilor şi prezentarea rapoartelor ca urmare a
acestora
(1) Operatorul de aerodrom organizează controlul ce ţine de asigurarea siguranţei
zborurilor, care prevede controlul mijloacelor şi echipamentului de aerodrom. Controlul
cuprinde funcţiile executate de către operatorul de aerodrom. În afara de aceasta, operatorul
de aerodrom organizează executarea programului controalelor externe şi inspecţiilor pentru
evaluarea altor utilizatori, inclusiv operatorii aerieni cu dislocare permanentă, întreprinderile
de deservire la sol a aeronavelor şi alte organizaţii care activează pe aerodrom, menţionate
în RAC-CAO 0035 (2).
(2) Controalele, menţionate în RAC-CAO 0040 (1) se desfăşoară la fiecare 6 luni sau mai
frecvent, conform graficului controalelor, coordonat cu A.S.A.C.
(3) Operatorul de aerodrom asigură ca toate rapoartele privind rezultatele controalelor,
inclusiv raportul privind rezultatele controlului mijloacelor, serviciilor şi echipamentului să fie
întocmite de experţi în domeniul siguranţei zborurilor şi care dispun de calificarea respectivă.
(4) Operatorul de aerodrom păstrează exemplarele rapoartelor sus-menţionate pe
parcursul a 3 ani. A.S.A.C. poate solicita un exemplar al raportului (rapoartelor) pentru a fi
examinat sau în scop informaţional.
(5) Raportul (ele) menţionat (e) în RAC-CAO 0040 (3) va fi întocmit (e) şi semnat (e) de
către persoanele care au efectuat controalele şi inspecţiile.
RAC-CAO 0045

Accesul pe aerodrom

(1) Anterior acordării documentului de certificare al aerodromului sau prelungirii
termenului de valabilitate al acestuia, iar ulterior oricând, în scopul asigurării siguranţei
zborurilor pe aerodrom, persoanele împuternicite de către A.S.A.C. cu drepturi
corespunzătoare, pot efectua inspecţii şi verifica mijloacele de aerodrom, serviciile şi
echipamentul, pot controla documentele şi înscrierile operatorului de aerodrom, precum şi
sistemul de asigurare a siguranţei zborurilor.
Ediţia 01

2-2

Amendamentul 2
Mai 2008

CAPITOLUL 2

RAC-CAO

(2) Operatorul de aerodrom, la solicitarea persoanelor menţionate în RAC-CAO 0045 (1)
le acordă acces în orice parte a aerodromului sau la orice mijloc de aerodrom, inclusiv, la
echipament, înscrieri, documente, precum şi la personalul operatorului de aerodrom, în
scopul menţionat în RAC-CAO 0045 (1).
(3) Operatorul de aerodrom este obligat să acorde sprijin la desfăşurarea acţiunilor
menţionate în RAC-CAO 0045 (1).
RAC-CAO 0050

Prezentarea informaţiilor şi rapoartelor

Operatorul de aerodrom respectă cerinţele privind prezentarea către A.S.A.C., organul
împuternicit de dirijare a traficului aerian şi piloţilor a informaţiilor şi rapoartelor respective,
conform termenelor stabilite mai jos:
RAC-CAO 0050(a) Informarea privind inexactităţile din publicaţiile Serviciului de
Informare Aeronautică
La primirea de către operatorul de aerodrom a publicaţiei de informare aeronautică (AIP),
a completărilor şi amendamentelor la AIP, informaţiilor pentru piloţi (NOTAM), buletinelor de
informaţie înainte de zbor şi circularelor de informare de navigaţie aeriană, emise de către
Serviciul de informare aeronautică, efectuează controlul şi imediat după un astfel de control
informează Serviciul de informare aeronautică despre orice inexactităţi în conţinutul acestei
informaţii, cuprinse în documentele sus-menţionate şi care se referă la aerodromul respectiv.
RAC-CAO 0050(b) Informarea privind modificările planificate anticipat referitoare la
mijloacele, echipamentul de aerodrom şi nivelul de deservire
Operatorul de aerodrom informează în scris Serviciul de informare aeronautică şi A.S.A.C.
cu 15 zile înainte de introducerea oricărei modificări referitoare la mijloacele, echipamentul
de aerodrom sau nivelul de deservire pe aerodromul exploatat de către acesta, care au fost
planificate anticipat şi care, după toate probabilităţile, se vor răsfrânge asupra exactităţii
informaţiei conţinute în Publicaţia de informare aeronautică.
RAC-CAO 0050(c) Aspecte care necesită o informare neîntârziată
În cazul respectării cerinţelor RAC-CAO 0050 (d), operatorul de aerodrom expediază
urgent către Serviciul de informare aeronautică o informaţie cu expunere amănunţită a
datelor cunoscute de către acesta, referitoare la oricare dintre circumstanţele menţionate mai
jos şi întreprinde măsuri ca această informaţie să fie imediat primită de către organele de
dirijare a traficului aerian şi organele responsabile de asigurarea siguranţei zborurilor. Aceste
circumstanţe includ:
(1) În partea referitoare la obstacole, bariere şi pericole:
(i)
orice înălţare a obiectului deasupra suprafeţei de limitare a obstacolelor,
referitoare la aerodromul respectiv, şi;
(ii) prezenţa pe aerodrom sau în apropierea acestuia a unei bariere sau unor
condiţii periculoase care afectează siguranţa zborurilor.
(2) În partea referitoare la deservire:
(i)
scăderea nivelului de deservire pe aerodromul, menţionat în orice publicaţie al
Serviciului de informare aeronautică, stipulate în RAC-CAO 0050 (a).
(3) În partea referitoare la suprafaţa de mişcare:
(i)
închiderea oricărei părţi a suprafeţei de mişcare a aerodromului şi
(4) Oricare alte condiţii care pot afecta siguranţa zborurilor pe aerodrom şi cu referire la
care se întreprind măsuri de precauţie.
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RAC-CAO 0050(d) Informarea neîntârziată a piloţilor
În cazurile în care operatorul de aerodrom nu este în stare să întreprindă măsuri pentru ca
organele de dirijare a traficului aerian şi cele de asigurare a zborurilor să primească
informaţia privind circumstanţele menţionate în RAC-CAO 0050 (c), operatorul de aerodrom,
în conformitate cu prezentele reglementări, va informa imediat piloţii despre astfel de
circumstanţe, asupra activităţii cărora acestea se pot răsfrânge.
RAC-CAO 0050(e) Controalele speciale de inspecţie
Operatorul de aerodrom, în caz de necesitate, desfăşoară controale de inspecţie a
aerodromului în scopul asigurării siguranţei zborurilor:
(a) la prima ocazie, îndată după oricare eveniment aeronautic sau incident, în sensul în
care aceşti termeni sunt definiţi în Anexa 13 la Convenţia privind aviaţia civilă
internaţională de la Chicago;
(b) în timpul desfăşurării lucrărilor de construcţie sau reparaţie a mijloacelor sau
echipamentului de aerodrom, care au o însemnătate importantă pentru siguranţa
zborurilor aeronavelor; şi
(c) în oricare altă perioadă de timp, când pe aerodrom se creează anumite condiţii care
pot afecta negativ siguranţa zborurilor.
RAC-CAO 0050(f) Înlăturarea obstacolelor de pe suprafaţa aerodromului
Operatorul de aerodrom înlătură de pe suprafaţa aerodromului orice mijloace de transport
sau alte bariere care pot prezenta pericol.
RAC-CAO 0050(g) Avertizări
În acele cazuri când aeronavele care zboară la o altitudine joasă deasupra aerodromului
sau aeronavele din apropiere, rulează şi pot prezenta pericol pentru oameni sau deplasarea
transportului auto, operatorul de aerodrom va întreprinde următoarele măsuri:
(a) plasează pe orice drum public, adiacent suprafeţei de manevrare avertizări privind
pericolul; sau
(b) în cazul în care un astfel de drum public nu este controlat de către operatorul de
aerodrom, acesta informează organul împuternicit, responsabil de prezentarea
informaţiei privind prezenţa pericolului pe astfel de drumuri.
RAC-CAO 0052

Cerinţe privind deţinerea asigurării de răspundere civilă

Solicitantul este obligat să încheie un Contract de asigurare de răspundere civilă care să
cuprindă riscurile de aviaţie, referitoare la exploatarea aerodromului.
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CAPITOLUL 3 CERINŢE PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI
RAC-CAO 0053

Cerinţe generale pentru certificarea, prelungirea termenului de
valabilitate a Certificatului de operator al aerodromului

În scopul certificării, prelungirii termenului de valabilitate a Certificatului de operator al
aerodromului, Solicitantul/Operatorul de aerodrom trebuie să:
(a) dispună de o structură a personalului de conducere capabilă să efectueze controlul
operativ şi supravegherea întregii activităţi de exploatare solicitate/desfăşurate;
(b) dispună de un Manager responsabil desemnat (accountable manager) acceptat de
către A.S.A.C., împuternicit în mod corespunzător şi care să asigure că toate lucrările
extrem de importante referitoare la exploatarea şi întreţinerea tehnică a aerodromului
să fie finanţate şi desfăşurate în conformitate cu standardele şi reglementările
aprobate în vigoare şi să aloce mijloace şi resurse suficiente, să întreprindă acţiuni
corespunzătoare în scopul înlăturării neajunsurilor depistate în cadrul Sistemului de
asigurare a siguranţei zborurilor;
(c) dispună de persoane desemnate, subordonate nemijlocit Managerului responsabil
(accountable manager) acceptate de către A.S.A.C. care vor exercita funcţii ce prevăd
responsabilitatea faţă de:
-

-

-

organizarea activităţii şi managementului Serviciului de avarie şi salvare şi
de pompieri;
controlul şi organizarea desfăşurării în siguranţă a activităţii pe peron,
inclusiv deplasării operative a aeronavelor pe teritoriul aerodromului (în
zonele de responsabilitate corespunzătoare);
organizarea activităţii Serviciului telecomunicaţii;
exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor de iluminat, de
semnalizare şi alimentare cu energie electrică;
organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor sistemelor de iluminat, de
semnalizare şi alimentare cu energie electrică;
exploatarea şi întreţinerea suprafeţelor de mişcare a aerodromului;
organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor suprafeţelor de mişcare a
aerodromului;
întreţinerea tehnică şi exploatarea tuturor mijloacelor de transport şi
mijloacelor speciale mobile, inclusiv mijloacelor de avarie şi salvare şi
mijloacelor speciale de transport, echipamentului de deszăpezire şi
echipamentului pentru tractarea aeronavelor care nu se pot deplasa;
asigurarea serviciilor aerodromului/aeroportului cu mijloace de transport şi
mijloace speciale mobile;
Sistemul de asigurare a siguranţei zborurilor.

(d) implementeze şi să asigure funcţionarea Sistemului de asigurare a siguranţei
zborurilor, care asigură durabilitatea întregii activităţi de exploatare în conformitate cu
reglementările aeronautice aplicabile, precum şi informarea permanentă şi oportună a
Managerului responsabil desemnat conform RAC-CAO 0053 (b), în scopul
întreprinderii acţiunilor necesare. Aceste acţiuni vor ţine cont de procedurile stabilite,
în scopul verificării conformării activităţii de exploatare cerinţelor, standardelor şi
procedurilor aprobate în vigoare;
(e) asigure executarea lucrărilor ce ţin de exploatarea şi întreţinerea tehnică a
aerodromului, în conformitate cu Manualul operaţional al aerodromului, coordonat cu
A.S.A.C.
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RAC-CAO 0055 Cerere pentru acordarea CAO
(1) Cererea pentru acordarea CAO va fi prezentată de către solicitant conform modelului
prezentat în Anexa 1 la prezentele reglementări.
(2) La cerere se anexează documentele enumerate în RAC-CAO 0060.
(3) Datele introduse în cerere vor corespunde reglementărilor în vigoare, standardelor şi
practicii recomandate O.A.C.I. aplicabile pentru aerodromuri.
RAC-CAO 0060

Documente anexate la cerere

(1) Persoana care solicită acordarea CAO va prezenta către A.S.A.C, împreună cu
cererea, următoarele documente:
(a) documentele de constituire ale organizaţiei cu toate modificările şi completările;
(b) extrasul contului bancar;
(c) documentul care confirmă achitarea taxelor percepute de către A.S.A.C pentru
expertiza cererii în scopul acordării CAO;
(d) procura, în cazul în care solicitantul este reprezentat de către o altă persoană;
(e) Manualul operaţional al aerodromului, coordonat cu A.S.A.C;
(f) declaraţia semnată de către conducătorul organizaţiei-solicitant pentru acordarea
CAO privind exactitatea informaţiei prezentate în Manualul operaţional al
aerodromului;
(g) Programul de securitate aeronautică al operatorului de aerodrom, aprobat de
către A.S.A.C.;
(h) copiile tuturor documentelor care permit desfăşurarea activităţii, emise de către
organele publice de conducere ale Republicii Moldova, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
(i) business-planul privind exploatarea aerodromului cu o perspectivă de cel puţin 1
an.
(2) Suplimentar la documentele enumerate, solicitantul poate prezenta şi altă informaţie
şi/sau documente care ar putea, după părerea sa, să faciliteze procedura de certificare.
RAC-CAO 0065 Manualul operaţional al aerodromului
Prezenţa Manualului operaţional al aerodromului constituie o condiţie fundamentală a
procesului de certificare. În acesta vor fi incluse toate datele necesare, referitoare la
amplasarea aerodromului, mijloacelor, echipamentului, procedurilor operaţionale,
organizarea şi dirijarea aerodromului. Datele, prezentate în Manualul operaţional al
aerodromului, vor reflecta concret faptul că aerodromul respectiv corespunde standardelor şi
practicii de certificare în cazul în care nu sunt atestate careva deficienţe evidente şi care pot
afecta siguranţa zborurilor aeronavelor.
Manualul operaţional al aerodromului prezintă în sine un document de informare în care
se conţine lista de control a standardelor de certificare a aerodromurilor care vor fi respectate
şi în care se prevede nivelul de deservire în zona de control a aerodromului. Manualul
operaţional al aerodromului va fi coordonat cu A.S.A.C.
Solicitantul care a prezentat cererea pentru acordarea CAO este întru totul responsabil de
exactitatea informaţiei, prezentate în Manualul operaţional al aerodromului.
RAC-CAO 0065 (a) Întocmirea Manualului operaţional al aerodromului
(1) Operatorul aerodromului certificat va dispune de manualul, cunoscut drept Manual
operaţional al aerodromului.
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(2) Manualul operaţional al aerodromului:
(a) este întocmit în formă scrisă, cules la calculator sau la maşina de tapat şi este
semnat de către operatorul de aerodrom;
(b) este alcătuit într-un format potrivit pentru a introduce modificări;
(c) cuprinde sistemul de înregistrare a paginilor existente şi a amendamentelor,
inclusiv pagina pentru înregistrarea modificărilor; şi
(d) este întocmit astfel încât să faciliteze procesul de pregătire, examinare şi aprobare
al acestuia.
RAC-CAO 0065 (b) Locul de păstrare a Manualului operaţional al aerodromului
(1) Operatorul de aerodrom va prezenta către A.S.A.C. un exemplar valabil şi complet al
Manualului operaţional al aerodromului.
(2) Operatorul de aerodrom va păstra pe aerodrom, cel puţin, un exemplar complet şi
valabil al Manualului operaţional al aerodromului, iar un alt exemplar – la locul de
desfăşurare a activităţii de producţie de bază a operatorului de aerodrom, în cazul în care
acest loc nu este un aerodrom.
(3) Operatorul de aerodrom va prezenta exemplarul menţionat în p.2 RAC-CAO 0065 (b),
pentru a fi examinat de către colaboratorii împuterniciţi ai A.S.A.C.
RAC-CAO 0065 (c) Informaţia care urmează a fi inclusă în
Manualul operaţional al aerodromului
(1) Operatorul aerodromului certificat va include în Manualul operaţional al aerodromului
cel puţin datele expuse mai jos în măsura în care acestea se aplică în cazul aerodromului
respectiv, divizate în următoarele secţiuni:
Secţiunea 1. Informaţia de ordin general, expusă în Manualul de certificare al
aerodromurilor în vigoare (Doc. 9774 AN/969), referitoare la scopurile domeniului de
activitate al Manualului operaţional al aerodromului respectiv; cerinţele juridice referitoare la
documentul de certificare al aerodromului şi Manualului operaţional al aerodromului, stipulate
în prezentele reglementări; condiţiile de utilizare a aerodromului; procedurile de prezentare a
informaţiei Serviciului de informare aeronautică; sistemul de înregistrare a operaţiunilor
efectuate de aeronave, precum şi responsabilităţile operatorului de aerodrom, prevăzute în
Capitolul 2 din prezentele reglementări.
Secţiunea 2. Date detaliate privind amplasarea aerodromului, după cum este menţionat
în Manualul de certificare al aerodromurilor în vigoare (Doc. 9774 AN/969).
Secţiunea 3. Date detaliate despre aerodrom, care vor fi comunicate Serviciului de
informare aeronautică, după cum este menţionat în Manualul de certificare al aerodromurilor
în vigoare (Doc. 9774 AN/969).
Secţiunea 4. Procedurile de operare a aerodromului şi măsurile de asigurare a securităţii
după cum este menţionat în Manualul de certificare al aerodromurilor în vigoare (Doc. 9774
AN/969). Acestea pot conţine trimiteri la procedurile de asigurare a traficului aerian, precum
sânt procedurile referitoare la executarea zborurilor în condiţii cu vizibilitate redusă.
Procedurile de organizare a traficului aerian sânt publicate în manualele privind asigurarea
traficului aerian cu trimiteri în lanţ la Manualul operaţional al aerodromului.
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Secţiunea 5. Informaţii detaliate despre administrarea aerodromului şi Sistemul de
asigurare a siguranţei zborurilor.
Anexe:


Regulamentul privind asigurarea şi evidenţa regularităţii plecărilor aeronavelor;



Instrucţiunea de întocmire a planului zilnic de zbor;



Instrucţiunea privind normele de întocmire a radiotraficului în timpul efectuării
activităţii de exploatare pe peron.

(2) În cazul în care unele date nu sunt incluse în Manualul operaţional al aerodromului, ca
urmare a faptului că acestea nu sunt aplicabile pentru aerodromul respectiv, operatorul de
aerodrom va indica în Manual motivul neincluderii datelor menţionate.
(3) Structura Manualului operaţional al aerodromului şi datele care urmează a fi incluse în
acesta se vor conforma Suplimentului 1 la Manualul de certificare al aerodromurilor în
vigoare (Doc. 9774 AN/969).
RAC-CAO 0065 (d) Modificarea Manualului operaţional al aerodromului
(1) Operatorul aerodromului certificat va introduce în Manualul operaţional al aerodromului
modificările sau amendamentele de fiecare dată când este necesar de a menţine exactitatea
datelor conţinute în Manualul respectiv.
(2) În scopul menţinerii exactităţii datelor care se conţin în Manualul operaţional al
aerodromului, A.S.A.C. poate expedia operatorului de aerodrom Directive aeroportuare prin
care să solicită de la acesta introducerea în Manual a modificării sau amendamentului
respectiv.
RAC-CAO 0065 (e) Notificare privind modificările în
Manualul operaţional al aerodromului
Operatorul de aerodrom va informa neîntârziat A.S.A.C., cel puţin cu 7 zile calendaristice
până la data planificată de intrare în vigoare a modificărilor planificate, despre orice
modificări pe care acesta doreşte să le introducă în Manualul operaţional al aerodromului.
RAC-CAO 0065 (f) Coordonarea de către A.S.A.C. a
Manualului operaţional al aerodromului
A.S.A.C. coordonează Manualul operaţional al aerodromului şi oricare alte amendamente
la acesta, cu condiţia că ele corespund cerinţelor prezentelor reglementări.
RAC-CAO 0070 Termenele de prezentare a documentelor
(1) Cererea iniţială şi documentele anexate pentru acordarea CAO vor fi prezentate către
A.S.A.C. cu cel puţin 60 de zile până la data planificată pentru începerea zborurilor pe
aerodrom.
(2) Cererea pentru introducerea modificării (lor) în CAO valabil se prezintă către A.S.A.C.
cu cel puţin 30 de zile până la data planificată de aplicare a modificării.
(3) Cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate CAO se prezintă către A.S.A.C.:
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(a) în cazul în care nu există modificări în documentele prezentate împreună cu
cererea iniţială pentru acordarea CAO (sau ultimii prelungiri CAO) în conformitate
cu RAC-CAO 0060 (a), (e), (f), (g) – cu cel puţin 30 de zile până la data expirării
termenului de valabilitate stabilit al COA;
(b) în cazul modificărilor în oricare dintre documentele prezentate împreună cu
cererea iniţială pentru acordarea CAO (sau ultimii prelungiri CAO) în conformitate
cu RAC-CAO 0060 (a), (e), (f), (g) – cu cel puţin 60 de zile până la data
planificată de prelungire a COA;
(4) Cu excepţia circumstanţelor de forţă majoră, cererea din partea operatorului de
aerodrom referitoare la modificările planificate ce ţin de managerii responsabili desemnaţi în
conformitate cu prevederile RAC-CAO 0053 (b), (c) este transmisă către A.S.A.C. cu cel
puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor respective. Cererea respectivă
nu este examinată de către A.S.A.C. drept cerere pentru modificarea CAO.
În cazul în care operatorul de aerodrom prezintă pentru examinare o nouă candidatură
pentru oricare dintre posturi, desemnată în conformitate cu RAC-CAO 0053 (b), (c) acesta
va prezenta în scris către A.S.A.C. informaţia privind calificările persoanei propuse. A.S.A.C.
îşi păstrează dreptul de a desfăşura un interviu cu candidatul şi de a solicita operatorului de
aerodrom informaţie suplimentară care ar putea facilita soluţionarea chestiunii ce ţine de
acceptarea acestuia de către A.S.A.C.
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PROCESUL DE CERTIFICARE

Procesul de certificare a aerodromului constă din următoarele etape:
(a) colaborarea cu operatorul de aerodrom interesat în obţinerea documentului
de certificare a aerodromului;
(b) examinarea cererii prezentate oficial, inclusiv expertiza Manualului operaţional al
aerodromului;
(b) evaluarea mijloacelor şi echipamentului de aerodrom;
(d) acordarea sau refuzul de a acorda documentul de certificare; şi
(e) publicarea în AIP a statutului de certificare a aerodromului şi a datelor
detaliate suplimentare, necesare.
Schema procesului de certificare a operatorului de aerodrom este prezentată în Anexa 4
la prezentele reglementări.
RAC-CAO 0075 Examinarea prealabilă a cererii
(1) A.S.A.C. a Republicii Moldova examinează în prealabil cererea.
(2) Cererea prezentată şi documentele anexate la aceasta vor fi examinate ]n cadrul
A.S.A.C pe parcursul a 15 zile calendaristice din momentul prezentării, cu scopul de a
verifica respectarea cerinţelor stabilite în prezentele reglementări pentru perfectarea
documentelor, precum şi de a verifica disponibilitatea întregii informaţii, necesare pentru
soluţionarea chestiunii ce ţine de certificare. În cazul în care nu sunt obiecţii, se va comunica
organizaţiei-solicitant în termenul indicat mai sus (15 zile) decizia de aprobare spre
examinare a cererii în cadrul Comisiei de certificare.
(3) În cazul în care sunt obiecţii referitoare la documente, acestea sunt restituite
solicitantului pentru definitivare. După înlăturarea obiecţiilor documentele se supun
reexaminării.
(4) În cazul în care nu sunt obiecţii referitoare la documente, acestea sunt trimise spre
examinare Comisiei de certificare, desemnate conform RAC-CAO 0080.
RAC-CAO 0080 Desemnarea Comisiei de certificare
(1) În scopul examinării documentelor prezentate de către solicitant se desemnează prin
ordinul Directorului general al A.S.A.C. Comisia de certificare (în continuare – Comisia).
Preşedintele comisiei şi secretarul executiv sunt desemnaţi dintre membrii acesteia.
(2) În componenţa Comisiei intră reprezentanţii direcţiilor A.S.A.C. a R.M.
(3) Comisia de certificare va examina chestiunea ce ţine de certificarea întreprinderii de
deservire la sol şi în caz de necesitate, poate antrena specialişti necesari în calitate de
consultanţi şi experţi.
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Examinarea documentelor prezentate

(1) Comisia purcede la examinarea cererii în cazul în care sunt respectate cerinţele RACCAO 0075 (2) şi RAC-CAO 0075 (4).
(2) În procesul expertizei, comisia se va asigura de faptul că:
(a) Manualul operaţional al aerodromului, întocmit de către solicitant şi prezentat
împreună cu cererea conţine toate datele necesare;
(b) mijloacele şi echipamentul de aerodrom corespund standardelor şi practicii
recomandate, menţionate în RAC-CAO 0005;
(c) pe aerodrom funcţionează Sistemul de asigurare a siguranţei zborurilor acceptat;
(d) solicitantul dispune de calificarea necesară şi experienţă, care permit exploatarea
şi întreţinerea tehnică a aerodromului în mod corespunzător; şi
(e) procedurile de exploatare a aerodromului asigură siguranţa corespunzătoare a
zborurilor aeronavelor.
(3) Comisia de certificare va supune expertizei documentele prezentate, şi în măsura
necesităţii, va desfăşura şedinţe la care examinează:
(a) cererea întreprinderii pentru certificare, documentele anexate la aceasta şi ia
decizii corespunzătoare;
(b) probleme actuale şi de perspectivă privind dezvoltarea activităţii de exploatare a
aerodromului în baza documentelor prezentate în procesul certificării.
(4) Evaluarea cererii oficiale prezentate pentru acordarea documentului de certificare al
aerodromului se desfăşoară în conformitate cu Manualul de certificare al aerodromurilor
(Doc. 9774 AN/969).
(5) Solicitantul este notificat în scris despre deficienţele depistate în procesul expertizei
documentelor, în scopul înlăturării acestora în termenul stabilit.
RAC-CAO 0090 Inspectarea aerodromului
(1) Comisia de certificare va inspecta aerodromul după desfăşurarea expertizei
documentelor prezentate pentru certificare şi după înlăturarea neajunsurilor depistate.
(2) Organizaţia-solicitant pune la dispoziţia Comisiei mijloace de transport pentru
asigurarea deplasării acesteia către/de pe aerodromul inspectat.
(3) Solicitantul este notificat în scris despre deficienţele depistate în timpul inspecţiei, în
scopul înlăturării acestora în termenul stabilit.
RAC-CAO 0095 Refuzul de acordare a CAO
În cazul în care solicitantul pentru acordarea CAO, chiar şi după ce a primit o notificare
despre faptul că trebuie să întreprindă măsuri suplimentare în scopul înlăturării neajunsurilor,
după cum este prevăzut în RAC-CAO 0075 (3), RAC-CAO 0085 (5), RAC-CAO 0090 (3) nu
poate să asigure în continuare respectarea reglementărilor stabilite, A.S.A.C. poate refuza
acestuia acordarea certificatului. Refuzul poate să se bazeze pe unul dintre următoarele
considerente:
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(1) în rezultatul inspecţiei mijloacelor şi echipamentului de aerodrom s-a stabilit că
acestea nu asigură un nivel satisfăcător al siguranţei zborurilor aeronavelor;
(2) rezultatele evaluării procedurilor operaţionale ale aerodromului au demonstrat că
acestea nu asigură un nivel satisfăcător al siguranţei zborurilor aeronavelor;
(3) rezultatele evaluării Manualului operaţional al aerodromului au demonstrat faptul că
acesta nu conţine prevederile, menţionate în RAC-CAO 0065(c);
(4) rezultatele evaluării calificării şi experienţei solicitantului şi personalului acestuia au
demonstrat că acestea nu permit să efectueze exploatarea şi deservirea tehnică a
aerodromului în mod corespunzător;
(5) rezultatele evaluării Sistemului de asigurare a siguranţei zborurilor pe aerodrom au
demonstrat că sistemul nu asigură un nivel satisfăcător de siguranţă.
În cazul în care nu sunt înlăturate obiecţiile menţionate, la propunerea Comisiei, prin
decizia Directorului general al A.S.A.C. procesul de certificare se suspendă. Solicitantul este
informat despre refuzul în acordarea certificatului printr-o scrisoare semnată de către
Directorul general al A.S.A.C. la care se anexează toate documentele prezentate de
solicitant, în conformitate cu RAC-CAO 0055 şi RAC-CAO 0060.
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CAPITOLUL 5 CERTIFICATUL OPERATORULUI DE AERODROM
RAC-CAO 0100

Acordarea CAO

(1) După desfăşurarea expertizei documentelor şi inspectarea aerodromului, Preşedintele
Comisiei de certificare, în baza concluziilor prezentate de către membrii comisiei, va stabili
ordinea ulterioară de certificare, în special:
(a) soluţionarea problemei de certificare în baza documentelor prezentate, scrise fără
examinarea chestiunii la şedinţa Comisiei; sau
(b) luarea deciziei după discutarea problemei la şedinţa Comisiei în baza opiniilor
expuse de către părţi.
(2) În cazul în care aerodromul nu se conformează cerinţelor unuia dintre standarde sau
practici, prevăzute în Reglementările RAC-CAO 0005, la iniţiativa Preşedintelui Comisiei sau
la cererea scrisă a solicitantului poate fi examinată posibilitatea de acordare operatorului de
aerodrom a derogării de la cerinţe (în conformitate cu RAC-CAO 0140).
(3) Decizia în baza documentelor scrise fără examinarea chestiunii la şedinţa Comisiei
poate fi luată în cazul în care în cerere, materialele anexate la aceasta şi concluziile
prezentate de către direcţiile şi serviciile A.S.A.C. lipsesc informaţii privind circumstanţele
care ar împiedica acordarea CAO fără examinarea acesteia la şedinţa Comisiei.
(4) Preşedintele Comisiei va propune Directorului general al A.S.A.C. decizia de acordare
a CAO fără discutarea acesteia la şedinţa Comisiei. În cazul acceptării, decizia se
perfectează printr-un proces-verbal, aprobat de către Preşedintele Comisiei şi semnat de
secretarul executiv şi membrii acesteia, care reprezintă baza acordării CAO. Copia
procesului-verbal este transmisă solicitantului în cel mai apropiat timp, cu cel puţin 7 zile
după aprobarea acestuia.
(5) În cazul în care chestiunea acordării CAO va fi examinată la şedinţa Comisiei,
Preşedintele stabileşte ora şi locul de desfăşurare a şedinţei. Avizul privind şedinţa se
comunică părţilor interesate cu cel puţin 10 zile calendaristice până la data planificată pentru
desfăşurarea şedinţei.
(6) Reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului care au prezentat cererea de certificare către
A.S.A.C., au dreptul să participe la şedinţele comisiei, şi, în caz de necesitate, să ia cuvânt
justificând poziţia susţinută de ei, să prezinte materiale suplimentare şi să ceară includerea
acestora în procesul-verbal al şedinţei.
(7) Membrii comisiei pot pune întrebări reprezentanţilor solicitantului, dacă atare apar, iar
aceştia la rândul lor vor da răspunsuri de care se va ţine cont la luarea deciziei de acordare a
Certificatului. În cazul în care vor exista obiecţii referitoare la documente, acestea vor fi
restituite solicitantului pentru definitivare. După înlăturarea acestor obiecţii, documentele vor
fi reexaminate. Dacă solicitantul nu este capabil să înlăture obiecţiile, procesul de certificare
va fi suspendat şi toate documentele, prezentate anterior, vor fi restituite solicitantului.
(8) La examinarea chestiunii privind acordarea Certificatului, Comisia va lua în
consideraţie următoarele criterii:
(a) respectarea de către întreprinderea-solicitant a cerinţelor actelor normative
şi regulilor, instrucţiunilor, reglementărilor, standardelor, etc. emise în baza
acestora;
(b) situaţia financiară a întreprinderii, suficienţa mijloacele de care aceasta dispune
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pentru asigurarea exploatării în siguranţă a aerodromului, precum şi perspectivele
dezvoltării;
(c) calitatea deservirii agenţilor economici care acţionează pe teritoriul şi/sau în
infrastructura aerodromului, precum şi conformarea acestora standardelor
internaţionale, precum şi cerinţelor în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova;
(d) asigurarea siguranţei zborurilor;
(e) asigurarea siguranţei în timpul prestării tuturor serviciilor aeronautice care se
conformează standardelor internaţionale, precum şi cerinţelor în vigoare pe
teritoriul Republicii Moldova.
(9) Decizia Comisiei de certificare privind examinarea cererii poate include propunerea de
a refuza acordarea Certificatului, în cazul în care în timpul examinării au fost depistaţi factori
care nu permit acordarea acestuia.
(10) La finalizarea lucrărilor, Comisia prezintă Directorului general al A.S.A.C.:
(a) procesul-verbal de verificare a întreprinderii;
(b) şi, în cazul luării deciziei la şedinţa Comisiei - procesul-verbal al şedinţei Comisiei
de certificare, semnat de către membrii Comisiei şi secretarul executiv şi aprobat
de Preşedintele Comisiei;
(c) avizul Comisiei;
(d) copia documentului care confirmă achitarea taxei faţă de A.S.A.C. pentru
acordarea CAO.
(11) În baza documentelor descrise în RAC-CAO 0100 (10) Directorul general al A.S.A.C.
va lua decizia de acordare sau refuz de acordare a Certificatului.
(12) În cazul în care se decide acordarea CAO, această decizie se va comunica
Solicitantului printr-o înştiinţare oficială.
(13) Certificatul va fi perfectat conform Anexei 3 la prezentele reglementări şi va fi
prezentat Directorului general al A.S.A.C. pentru aprobare.
(14) După semnarea Certificatului de către Directorul general al A.S.A.C., acesta va fi
eliberat persoanei de încredere a întreprinderii-solicitant sub semnătură timp de 5 zile
lucrătoare de la data prezentării către A.S.A.C. din partea Solicitantului a copiei dispoziţiei de
plată de achitare pentru acordarea CAO.
(15) Eliberarea Certificatului acordă dreptul de a începe executarea zborurilor pe
aerodrom.
RAC-CAO 0105 Publicarea în AIP a statutului de certificare a aerodromului
şi a informaţiei detaliate despre acesta
După încheierea cu succes a procesului de certificare, A.S.A.C. în termen de 5 zile
prezintă către Serviciul de informare aeronautică informaţia privind aerodromul respectiv
pentru publicarea în AIP a statutului de certificare a aerodromului şi a informaţiei detaliate
suplimentare necesare.
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RAC-CAO 0110 Termenul de valabilitate al Certificatului operatorului de aerodrom
Documentul de certificare al aerodromului este valabil până la momentul suspendării,
revocării (anulării Certificatului) sau expirării termenului de valabilitate, în dependenţă de
precedenţa acestora.
Termenul iniţial pentru care se acordă CAO nu poate depăşi 12 luni. În cazul în care sunt
respectate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezentele reglementări, şi în baza rezultatelor
pozitive stabile ale inspectării şi supravegherii efectuate de către A.S.A.C., termenul de
valabilitate al CAO poate fi prelungit pe o perioadă de 2 ani.
RAC-CAO 0115 Prelungirea termenului de valabilitate al
Certificatului operatorului de aerodrom
(1) A.S.A.C. va prelungi termenul CAO numai în cazul în care sunt respectate cerinţele
RAC-CAO 0070 (3) şi condiţiile de certificare.
(2) A.S.A.C. va examina posibilitatea de a prelungi termenul de valabilitate al CAO în
baza Cererii operatorului de aerodrom. În cerere operatorul de aerodrom este obligat să
declare lipsa modificărilor în documentele prezentate la certificarea iniţială (conform
cerinţelor RAC-CAO 0060). În caz contrar, procedura de modificare a CAO poate fi
examinată conform RAC-CAO 0120.
(3) În cazul respectării cerinţelor RAC-CAO 0070 (3) procedurile de prelungire a
termenului de valabilitate al CAO corespund întru totul procedurilor de acordare a CAO,
descrise în Capitolul 4 şi Capitolul 5 din prezentele Reglementări.
(4) În cazul în care cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate al CAO va fi
prezentată către A.S.A.C. mai târziu de termenul stabilit în RAC-CAO 0070 (3), procedurile
de prelungire a termenului de valabilitate al CAO corespund întru totul procedurilor de
acordare a CAO, descrise în Capitolul 4 şi Capitolul 5, dar solicitantul este obligat să achite
faţă de A.S.A.C. taxele stabilite ca şi în cazul expertizei şi acordării iniţiale a acestuia.
(5) Prelungirea termenului de valabilitate a Certificatului de aerodrom, acordat până la
momentul intrării în vigoare a prezentelor reglementări, se desfăşoară în conformitate cu
cerinţele certificării iniţiale, în conformitate cu prezentele reglementări (Capitolul 3, 4 şi 5
RAC-CAO).
(6) Termenul de valabilitate al Certificatului va fi prelungit fără ca această chestiune să fie
discutată în cadrul Comisiei dacă în rezultatul examinării preliminare a activităţilor legale,
tehnice, de procedură şi financiare ale operatorului de aerodrom dacă nu vor fi depistate
modificări ale informaţiei privind activitatea întreprinderii, prezentată anterior în scopul
acordării Certificatului. Decizia de prelungire a termenului de valabilitate al Certificatului fără
ca chestiunea să fie discutată în cadrul şedinţei Comisiei va fi propusă Directorului general al
A.S.A.C. de către Preşedintele Comisiei. Preşedintele Comisiei va prezenta către Directorul
general al A.S.A.C. decizia de prelungire a termenului de valabilitate al CAO fără discutarea
acesteia la şedinţa Comisiei. După acceptare decizia se perfectează printr-un proces-verbal,
aprobat de către Preşedintele Comisiei şi semnat de secretarul executiv şi membrii acesteia,
care reprezintă baza prelungirii termenului de valabilitate al CAO.
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RAC-CAO 0120 Modificarea Certificatului
(1) A.S.A.C. poate introduce modificări în CAO în cazul în care sunt respectate cerinţele
stabilite în RAC-CAO 0070 (2) dacă au fost schimbate condiţiile, conform Capitolului 3 din
prezentele reglementări.
(2) A.S.A.C. examinează posibilitatea de a introduce modificări în CAO în baza cererii
operatorului de aerodrom. La cerere operatorul de aerodrom este obligat să anexeze
documente ce argumentează necesitatea introducerii modificărilor.
(3) Procedurile de modificare a CAO corespund întru totul procedurilor de acordare a
CAO, descrise în Capitolul 4 şi Capitolul 5 ale prezentelor reglementări.
RAC-CAO 0125 Suspendarea Certificatului
(1) A.S.A.C. suspendă CAO în cazul în care conform rezultatelor inspecţiei, investigaţiilor
sau controlului, efectuate în cadrul desfăşurării supravegherii asupra activităţii operatorului
de aerodrom, s-au depistat următoarele:
(a) nu sunt respectate legile şi/sau reglementările în vigoare în aviaţia civilă;
(b) nu sunt respectate cerinţele şi condiţiile în baza cărora a fost acordat CAO;
(c) nu sunt înlăturate deficienţele depistate în procesul desfăşurării supravegherii
permanente, conform RAC-CAO 0045;
(d) deţinătorul CAO a solicitat suspendarea valabilităţii certificatului.
(2) A.S.A.C. va informa în scris operatorul de aerodrom despre decizia de suspendare a
CAO cu indicarea cauzelor, timp de 5 zile calendaristice din data luării deciziei şi se va
adresa instanţei de judecată competente în conformitate cu ordinea stabilită de legislaţia
Republicii Moldova, cu excepţia suspendării valabilităţii Certificatului parvenite la solicitarea
deţinătorului acestuia.
(3) În cazul suspendării CAO, operatorul de aerodrom va prezenta, pe parcursul a 5 zile
din data suspendării, către A.S.A.C. CAO în original.
(4) Contestarea deciziei de suspendare a CAO se efectuează în ordinea stabilită de
legislaţia Republicii Moldova.
RAC-CAO 0130 Revocarea Certificatului
(1) A.S.A.C. va revoca CAO, în cazul în care:
(a) organizaţia-deţinătorul CAO nu mai activează ca persoană juridică şi/sau
(b) aerodromul este transmis din posesiunea unui deţinător în posesiunea altuia şi/sau
(c) funcţiile de exploatare a aerodromului sunt transmise de la un operator la altul
şi/sau
(d) responsabilitatea pentru exploatarea aerodromului este transmisă de la un organ
(aşa cum este, de exemplu, administraţia aerodromului/aeroportului sau judeţeană
sau administraţia municipală) la altul şi/sau
(e) prezentele reglementări nu mai sunt valabile pentru aerodromul respectiv şi/sau
(f) operatorul de aerodrom nu satisface sau nu mai este capabil să satisfacă cerinţele
RAC-CAO şi/sau
(g) operatorul de aerodrom nu respectă condiţiile şi restricţiile pentru care a fost
acordat CAO şi/sau
(h) deţinătorul CAO a cerut revocarea certificatului.
(2) A.S.A.C. va informa în scris operatorul de aerodrom despre revocarea CAO cu
indicarea cauzei în prealabil cu cel puţin 10 zile calendaristice până la data suspendării
valabilităţii CAO şi se va adresa instanţei de judecată competente în conformitate cu ordinea
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stabilită de legislaţia Republicii Moldova, cu excepţia suspendării valabilităţii Certificatului
parvenite la solicitarea deţinătorului acestuia.
(3) Contestarea deciziei de revocare a CAO se efectuează în ordinea stabilită de legislaţia
Republicii Moldova.
RAC-CAO 0135 Acţiunile operatorului de aerodrom la revocarea Certificatului
La revocarea Certificatului, operatorul de aerodrom este obligat:
(a) să prezinte către A.S.A.C. CAO revocat în original, timp de 5 zile de la data revocării
acestuia;
(b) să publice NOTAM corespunzător nu mai târziu de data revocării CAO în scopul
informării despre modificarea statutului aerodromului, în cazul în care aerodromul
rămâne a fi deschis;
(c) să expedieze un aviz către Serviciul de informare aeronautică nu mai târziu de data
revocării CAO pentru a lua măsurile necesare privind statutul aerodromului
corespunzător, indicându-l în AIP Moldova ca necertificat sau închis.
(d) în cazul în care aerodromul va fi închis pentru toate tipurile de zboruri, în timp de 5 zile
de la data revocării CAO să fie scoase toate indicatoarele de direcţie a vânturilor şi să
fie scos marcajul şi să fie aplicat marcajul corespunzător care va indica închiderea
aerodromului şi să fie aduse în stare de repaus marcajul şi alte mijloace vizuale.
RAC-CAO 0140 Derogarea
(1) A.S.A.C. poate acorda operatorului de aerodrom în scris o derogare de la cerinţe
conform prevederilor concrete ale prezentelor reglementări.
(2) Înainte de a lua decizia privind acordarea derogării operatorului de aerodrom, A.S.A.C.
va lua în consideraţie toate aspectele ce ţin de siguranţa zborurilor.
(3) Derogarea este acordată operatorului de aerodrom cu condiţia asigurării corespunderii
condiţiilor şi procedurilor prevăzute de către A.S.A.C. în documentul de certificare a
aerodromului (CAO), fapt care este necesar în scopul siguranţei zborurilor.
(4) În cazul în care aerodromul nu corespunde cerinţei unor standarde sau practici,
prevăzute în RAC-CAO 0005, după efectuarea investigaţiilor aeronautice A.S.A.C. poate
stabili (numai în cazul în care acest lucru este permis prin standarde şi practici) condiţii şi
proceduri necesare pentru asigurarea nivelului de siguranţă a zborurilor, echivalent celui
stabilit, reieşind din respectarea standardelor şi practicii corespunzătoare.
(5) Derogările de la standarde şi practici, precum şi de la condiţiile şi procedurile indicate
în RAC-CAO 0005, sunt stipulate la confirmarea documentului de certificare al aerodromului.

Ediţia 01

5-5

Amendamentul 2
Mai 2008

CAPITOLUL 6

RAC-CAO

CAPITOLUL 6 ÎNREGISTRAREA AERODROMURILOR
RAC - CAO 0145 Înregistrarea aerodromurilor
(1) În conformitate cu prevederile documentelor O.A.C.I. care reglementează cerinţele
faţă de exploatarea aerodromurilor, operatorul de aerodrom prezintă către A.S.A.C. date cu
privire la amplasarea, marcarea, iluminarea, exploatarea şi utilizarea aerodromului (conform
Anexei 2 la prezentele reglementări).
(2) A.S.A.C. înregistrează aerodromul şi introduce informaţia în Registrul aerodromurilor
civile ale Republicii Moldova.
(3) Aerodromul inclus în Registrul aerodromurilor civile până la intrarea în vigoare a
prezentelor reglementări, va fi considerat ca fiind înregistrat.
RAC-CAO 0150 Registrul aerodromurilor civile
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova păstrează şi ţine evidenţa
Registrului aerodromurilor civile ale Republicii Moldova.
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Directorului general al Administraţiei de Stat
a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение Сертификата эксплуатанта
аэродрома

CERERE
pentru obţinerea Certificatului de operator al
aerodromului
Numele şi prenumele Solicitantului / Фамилия, Имя Заявителя

Telefonul / Телефон

Adresa / Адрес

Codul poştal / Почтовый индекс

Amplasarea aerodromului / Месторасположение аэродрома

Direcţia şi distanţa pînă la
localitatea mai apropiată

Расстояние до ближайшего
населенного пункта

Latitudinea / Широта

Longitudinea / Долгота

Se anexează un crochiu sau o fotografie / Приложить эскиз или фотографию
Destinaţia aerodromului / Назначение аэродрома
Аeronavelе admise (tipurile) / Принимаемые воздушные суда (типы)
Denivelare / Превышение

Orele de exploatare / Время работы

Clasificarea aerodromului / Классификация аэродрома
Privat
Частный

Ziua
День

IFR

Terestru
Сухопутный

Public
Общественный

Noaptea
Ночь

VFR

Aerodromul de
decolare şi
aterizare rapidă
Аэродром КВП

Heliport
Вертодром

Permanent
Постоянный
Temporar
Временный

Titluri de proprietate a aerodromului / Принадлежность аэродрома
Drepturile de folosinţă, posesie asupra teritoriului aerodromului (în detalii) / Права на владение территорией аэродрома (в деталях)

Durata valabilităţii drepturilor respective / Период действия соответствующих прав

Denumirea şi adresa Proprietarului, care a acordat drepturile de utilizare a terenului indicat în calitate de aerodrom
Имя и адрес Собственника, наделившего правами использовать указанный участок в качестве аэродрома

Avize locale / Местные сообщения
Au fost avizate autorităţile locale despre utilizarea sectorului respectiv în
calitate de aerodrom?
Были ли извещены местные власти об использовании данного участка
под аэродром ?
Da
Да

Au apărut obiecţii referitoare la utilizarea sectorului respectiv în calitate de
aerodrom?
Возникали ли какие-либо замечания по поводу использования
данного участка под аэродром ?

Nu
Нет

Da
Да

Denumirea şi adresa autorităţilor competente notificate / Имя и адрес уведомленных полномочных органов

Nu
Нет
Data notificării / Дата уведомления

Informaţii suplimentare / Дополнительные сообщения

Autentificare / Заверение
Prin prezenta se confirmă că informaţia prezentată în cererea respectivă este completă şi veridică
Настоящим заверяется, что информация в данном заявлении представлена в полном объеме и не содержит искажений.

___________________________________
Data / Дата

___________________________________________
Semnătura Solicitantului / Подпись Заявителя
L. Ş. / М. П.
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Raport de date pentru determinarea hărţii de aerodrom
Cвод данных по схеме аэродрома

Raportul respectiv este destinat pentru întocmirea hărţii aerodromului, precum şi pentru
întocmirea schemei suplimentare VRF (Reguli de zbor la vedere). Obiectele aflate în proces
de construcţie sau obiectele şi serviciile care se planifică urmează să fie incluse la rubrica
“Se prevede dezvoltarea ulterioară” (se prezintă separat în formă liberă).
PENTRU INDICAREA PRECISĂ A AMPLASĂRII GEOGRAFICE A AERODROMULUI ŞI
RACORDAREA ÎN RAPORT CU OBIECTELE ADIACENTE ESTE NECESAR SĂ SE
ANEXEZE URMĂTOARELE DATE:
▪
▪
▪
▪

Aerodromul să fie indicat pe o hartă la o scară de 1: 500 000 sau mai mare;
Planul aerodromului la o scară mare;
Aerofotogrammetria localităţii şi a terenului de construcţii;
Descrierea conform cadastrului de amplasare a aerodromului.

Denumirea aerodromului – Название аэродрома

Свод данных предназначен для составления карты аэродрома, а также для
составления дополнительной схемы ПВП (правила визуальных полетов).
Строящиеся или планируемые объекты и службы включаются только в рубрику
«Предусматривается дальнейшее развитие» (представляется отдельно в
произвольной форме).
ДЛЯ ТОЧНОГО УКАЗАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
АЭРОДРОМА И ПРИВЯЗКИ К ОКРУЖАЮЩИМ ОБЪЕКТАМ НЕОБХОДИМО
ПРИЛОЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:
▪ Аэродром, отмеченный на карте с масштабом 1: 500 000 и более;
▪ План аэродрома в крупном масштабе;
▪ Аэрофотосъемка местности и поля застройки;
▪ Описание по кадастру месторасположения аэродрома.

Latitudinea - Широта

Longitudinea - Долгота

Distanţa şi direcţia în raport cu localitatea cea mai apropiată
Удаленность и направление от ближайшего населенного пункта

Date generale - Общие данные
PISTELE
Dacă toate elementele
terenului de zbor sînt
nepavate, trebuie
indicate dimensiunile
exterioare şi lungimea
benzilor.

Da
Да
Direcţia magnetică
Магнитный курс

lumini de aterizare
ОСВЕЩЕНИЕ

INDICATORI DE
DIRECŢIE
A VÎNTULUI
ВЕТРОУКАЗАТЕЛИ

Огни приближения
Balizajul luminos al
pistei
Светосигнальная
система ВПП

Da
да

Altitudinea
topografică a
pragului
Превышение
порогов

Nu
нет

Orele de iluminare
Часы работы
освещения

Nu
Нет
Starea pavajului
Состояние поверхности покрытия

Tipul de iluminare necesară
Тип требуемого светообеспечения
Amplasarea - Расположение

Tipul (de la intensitatea redusă pînă la intensitatea medie a axului central, etc.)
Тип (от малой до средней интенсивности, центральной оси и пр.)
Vasis

Amplasarea - Расположение
Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Direcţia şi distanţa
Направление и Удаление

Serviciul de salvare
АварийноDa
спасательная служба
Да
(АСС)
Numărul Количество
HANGAR
АНГАР
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Numărul Количество

Calea de rulaj
Рулѐжные
дорожки

Iluminate - Освещаемые

Înălţimea deasupra
nivelului pavajului
Высота над уровнем
основания

Înălţimea deasupra
nivelului mării
Превышение
основания над
уровнем моря

Nu
Нет

TIPUL
ТИП

Iluminate
Освещаемые

Marcaj
Маркировка

ПРЕПЯТСТВИЯ
В ЗОНЕ АЭРОДРОМА

СЛУЖБЫ

RILS

Nu
Нет

OBSTACOLE
ÎN ZONA
AERODROMULUI

SERVICII

PAPI

Tipul (intensitatea variată de la intensitate redusă pînă la intensitate medie)
Тип (варьирование от малой до средней интенсивности)

Da
Iluminare circulară
Да
Круговое освещение
Indicatoare - Индикаторы
Indicatori de
direcţie a vîntului
Da
КонусыДа
ветроуказатели
Indicatori de
direcţie a vântului
Da
КонусыДа
ветроуказатели
Alte
Tipul
Другие
Тип

Obstacol
Препятствие

Lărgimea, m
Ширина, м

Lungimea, m
Длина , м

ВПП
Если все элементы
летного поля грунтовые
- указать внешние
размеры и
протяженность полос.
Necesitatea de asigurare
cu lumină
Потребность в
светообеспечении

ILUMINAREA

Construcţie finisată
Завершенное строительство

Altitudinea aerodromului
Превышение аэродрома

Da
Да

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

CATEGORIE
КАТЕГОРИЯ

Amplasarea - Расположение
Amplasarea - Расположение
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Reparaţie
Ремонт

Da
да

Deservirea tehnică
Техобслуживание

Nu
Нет

Carburanţi
Горючее

Tipul, marca
Тип, марка

Lubrifianţi
Масла

Tipul, marca
Тип, марка

Întreţinere la linie (minoră)
Оперативное

Existenţa în localitate a altor
tipuri de carburanţi
Da
Nu
Наличие в окрестности
Да
Нет
горючего других марок
Alţi indici disponibili în
localitate
Da
Nu
Наличие в окрестности
Да
Нет
масел других марок
Încăperi de depozitare
disponibile
Da
Nu
Имеются складские
Да
Нет
помещения
Dimensiunea şi Configurarea - Размеры и расположение

DESERVIREA
TEHNICĂ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Servicii la sol disponibile
Наземное обслуживание

Da
Да

Periodică (majoră)
Периодическое

Nu
Нет

Suprafaţă de amerizare – Площадь приземления на воду
Bazine - Порт

Rampă – Перрон

Amarare - Швартование

HIDROBAZĂ

Tras pe uscat - Причал

Adîncimea - Глубина

Tipul fundului - Тип дна

ВОДНЫЙ
АЭРОДРОМ

Condiţiile maritime – Морские условия

Limită de influenţa maritimă - Влияние приливов

Dezgheţul de primăvară
Весеннее таяние

Îngheţarea de
iarnă
Промерзание

Primejdiile (locuri de mică adâncime, stînci, bancuri de nisip, transport fluvial )
Помехи (отмели, скалы, дюны, движение лодочного транспорта)
Hoteluri disponibile – Предоставляемые гостиницы
Distanţa de la
aeroport

Cabine sau camere din
vecinătate pentru turişti
POSIBILITATEA
DE CAZARE ŞI
DESERVIREA
ПРЕДОСТАВЛЕН
ИЕ ЖИЛЬЯ И
СЕРВИС

Da
Да

Номера или комнаты
для туристов в
окрестности

Nu
Нет

Расстояние
от аэропорта
Distanţa de la
aeroport

Cazarea în vecinătate
Представление
общественного жилья

Telegraf disponibil
Наличие телеграфа

Transport public
Общественный
транспорт

Da
Да

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Da
Да

Расстояние
от аэропорта
Distanţa de la
aeroport
Расстояние от
аэропорта
Serviciu
taxi
Da
Tакси
Да

Nu
Нет

Facilităţi de
alimentare publică
din vecinătate
Ближайшие
заведения
общепита

Da
Да

Telegraful
disponibil
Наличие
телеграфа

Da
Да

Fax disponibil în
aeroport
Наличие факса в
аэропорту

Расстояние от
аэродрома
Distanţa de la
aerodrom
Nu
Нет

Da
Да

Расстояние от
аэродрома

Nu
Нет

Închirierea
autoturism
Аренда
автомобиля

Nu
Нет

Distanţa de la
aerodrom

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Denumirea şi distanţa către cea mai apropiată gara feroviară
Ближайшая железнодорожная станция, расстояние
Transportul fluvial
(dacă este necesar)

Amplasarea bazinelor – Размещение портов
Frecvenţa de deservire şi localităţile deservite – Периодичность обслуживания и пункты назначения

Речной транспорт
(где необходим)
Denumirea operatorului – Эксплуатант

Nr. de telefon – Номер телефона

Nr. de Fax - Факс

Adresa – Адрес
Adresa de internet - Адрес в интернете

INFORMAŢII
DIVERSE
ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Certificat
Da
СертифицированДа
ный
Este utilizat aerodromul anul întreg?
Используется ли аэродром круглый год?
Deservirea tehnică
în perioadă de iarnă
Зимнее техобслуживание аэродрома

Da
Да

Deservirea aerodromului este
permanentă ?
Обслуживается ли аэродром
регулярно?
Sînt avertizate condiţiile de teren prin
NOTAM ?
Публикуется ли NOTAM о состоянии
рабочей площади?

Nu
Нет

Public
Общественный

Da
Да

Nu
Нет
Este zăpada
presată?
Утрамбованный
снег?

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Simboluri pentru hărţi aeronautice
Символы аэронавигационных карт

PNR

Dacă «NU» – explicaţi - Если «НЕТ», дать пояснения
Se curăţă
pista de
Da
Nu
zăpadă?
Да
Нет
Убирается
снег?
Dacă "NU", cînd se efectuează deservirea - Если «НЕТ» , когда он
обслуживается?

Da
Да

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

Da
Да

Nu
Нет

INDICAŢI
ОБОЗНАЧЬТЕ

H
Este în vigoare circulaţia pe partea
dreaptă a pistei?
В действии ли правостороннее
движение по ВПП?
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Да
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Нет
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Planuri de zbor – Планы полетов

Numere de telefon 
Телефонные номера
FACILITĂŢI RADIO
(Turn de control,
staţia de recepţie
aer/sol sau
alte servicii radio
aeronautice)

Serviciul – Служба

ИНФРАСТРУКТУРА
СРЕДСТВ
РАДИОСВЯЗИ
(смотровая вышка,
станция приема
воздух/земля, другие
службы
аэронавигационной
радиосвязи)

NAV AIDS

Recepţia – Прием

Frecvenţa
Частота

Meteorologie - Метеорология
Transmiterea -Передача

Orele de operare – Часы
работы

Clasa
Класс

Operatorul
Эксплуатант

Puterea
Мощность

NDB
VOR
TACAN

Data completării:

____________________________________

Дата заполнения

Completat de către:

____________________________________

Заполнено

(Nume, prenume, funcţia – Фамилия, Имя, Должность)

Organizaţia:

____________________________________

Организация
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Certificat de operator al aerodromului
Aerodrome Certificate
Titularul Certificatului (Numele şi Adresa)
Certficate Holder (Name and Address)

Denumirea aerodromului
Name of aerodrome

Clasa:
Class:
Terestru
Land

Acvatic
Water

Heliport
Aerodromul de
decolare şi
aterizare rapidă
Stolport
Latitudinea
Latitude

Gheaţă
Ice

Longitudinea
Longitude

Certificatul Nr. :
Certificate No. :

Secţiunea I
Section I
Certificatul respectiv este eliberat sub autoritatea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii
Moldova conform RAC-CAO şi certifică că aerodromul respectiv corespunde standardelor stabilite
pentru aerodromuri, cu excepţiile care constituie obiectul oricăror proceduri speciale stipulate în
Secţiunea III, cu respectarea următoarelor condiţii:
This certificate is issued under the authority of the State Aviation Administration of the Republic of Moldova pursuant to the RAC-CAO
and certifies that this aerodrome meets the aerodrome standards, except as noted, subject to any special procedures specified in Section
III, under conditions of:

Public
Public Use

Ziua
Day

VFR

Privat
Private Use

Noaptea
Night

IFR

xxxxxxxxxxx
Director general al Administraţiei de Stat a
Aviaţiei Civile a Republicii Moldova

Data(anul /luna /ziua)
Date (yy/mm/dd)

General director of Civil Aviation Administration
of the Republic of Moldova
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Secţiunea II
Section II
Acest Certificat sau orice parte componentă poate fi anulat în orice timp de către Administraţia de
Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova în cazul nerespectării (încălcării) de către operator,
angajaţii sau agenţii săi a condiţiilor stipulate în acest Certificat sau a prevederilor RAC-CAO.
This certificate or any part, thereof, may be cancelled at any time by the CAA of Republic of Moldova for
failure on the part of the operator, his servants or agents to comply with the terms and provisions of this
certificate, or the RAC – CAO.

Prezentul Certificat este valabil atât timp cât:
This certificate shall remain valid as long as:

a)

aerodromul este menţinut în conformitate cu standardele stabilite pentru aerodromuri şi
procedurile operaţionale, serviciile şi facilităţile de trafic aerian sînt respectate în
corespundere cu nivelul serviciilor descrise în Manualul Operaţional al Aerodromului;
the aerodrome is maintained in accordance with aerodrome standards and operational procedures, air
side services and air side facilities are provided in accordance with the level of service described in the
Aerodrome Operations Manual;

b) sînt respectate condiţiile aplicabile pentru aprobare şi sînt respectate procedurile
speciale conform Secţiunii III;
conditions applicable for approval and special procedures as specified in Section III are observed;

c)

titularul Certificatului notifică, în scris, către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile despre
intenţia de a efectua orice modificare a caracteristicilor fizice, terenurilor destinate
pentru mişcare sau a suprafeţelor de delimitare a obstacolelor ale aerodromului în
scopul publicării modificărilor respective prin NOTAM sau Publicaţia de Informare
Aeronautică (AIP);
the certificate holder notifies CAA of Moldova in writing prior to making any changes in the physical
characteristics, movement areas or obstacle limitation surfaces of the aerodrome for the purpose of
publishing such changes by NOTAM and Aeronautical Information Publications;

sau pînă la expirarea termenului sau anularea Certificatului
or until the certificate validity expire or is cancelled.
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VALABILITATEA CAO
VALIDITY OF THE CAO

Nr.
No.

Ediţia 01

Perioada
Period
de la
from

la
till

Semnătura autorizată
Authorized signature

1.

L. Ş. ______________________

2.

L. Ş. ______________________

3.

L. Ş. ______________________

4.

L. Ş. ______________________

5.

L. Ş. ______________________
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Secţiunea III
Section III
Lista devierilor de la standardele OACI şi procedurile speciale
List of differences from the ICAO standards and special procedures

Lista devierilor de la standardele OACI
Differences from the ICAO standards

Procedurile speciale
Special procedures

xxxxxxxxxxx
Director general al Administraţiei de Stat a
Aviaţiei Civile a Republicii Moldova

Data(anul /luna /ziua)
Date (yy/mm/dd)

General director of Civil Aviation Administration of
the Republic of Moldova
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