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REGULI DE AMENDARE

(1) Modificarea prevederilor PIAC se poate face numai prin amendament.
(2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul general al Directorului Autorității Aeronautice Civile.
(3) După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, fiecare deţinător al PIAC în cauză va introduce noile pagini emise şi va distruge paginile
înlocuite.
(4) Se emite o nouă ediție a PIAC dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul acesteia.
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CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE
1. Scop și aplicabilitate
1.1 Scop
(1) Prezentul PIAC-ATCO-CCTA stabilește procedura și instrucțiunile aplicabile Autorității
Aeronautice Civile (în continuare - AAC), Furnizorilor de Servicii de Navigație Aerian (în
continuare – FSNA), controlorilor de trafic aerian (în continuare–CTA), persoanelor și
organizațiilor implicate în pregătirea, testarea, verificarea controlorilor de trafic aerian, în
conformitate cu prevederile Cerințelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor
controlorilor de trafic aerian (în continuare - CT – ATCO), cu privire la eliberarea, revocarea
și suspendarea certificatelor de controlor de trafic aerian stagiar și a certificatelor de
controlor de trafic aerian, calificărilor și autorizărilor lor asociate, precum și condițiile de
valabilitate și de utilizare a acestora.
(2) PIAC-ATCO-CCTA are drept scop facilitarea aplicării adecvate a procesului de certificare a
controlorilor de trafic aerian, în conformitate cu cerinţele esențiale stabilite în Codul aerian al
Republicii Moldova nr.301/2017 (în continuare – Codul aerian), Regulamentul de stabilire a
cerințelor și procedurilor referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.134/2019 (în continuare – Regulament). Certificatele sunt eliberate
numai după ce cerințele esențiale aplicabile sunt îndeplinite.
1.2 Aplicabilitate
PIAC-ATCO-CCTA se aplică, în părțile care le revin:
(a) personalului AAC implicat în certificarea controlorior de trafic aerian stagiari și controlorilor de
trafic aerian;
(b) controlorior de trafic aerian stagiari și controlorilor de trafic aerian care își exercită privilegiile
în temeiul Codului Aerian și Regulamentului;
(c) furnizorilor de servicii de navigație aeriană și organizațiilor cu atribuții în pregătirea, testarea,
verificarea și evaluarea lingvistică a candidaților în conformitate cu prezentul PIAC;
1.3 Mijloace de conformitate
1.3.1 Generalități
(1) AAC elaborează mijloace acceptabile de conformitate (în continuare - AMC) care pot fi utilizate
pentru a realiza conformitatea cu prevederile Codului Aerian și normelor sale de aplicare,
respectiv Regulamentul. Atunci când se respectă AMC-urile, se consideră că cerințele stabilite
prin normele de aplicare, respectiv Regulamentul, sunt îndeplinite (ATCO.AR.A.015 (a)).
(2) Pentru a stabili conformitatea cu normele de aplicare, respectiv Regulamentul de stabilire a
cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian, se
pot utiliza mijloacele de conformitate alternative (ATCO.AR.A.015 (b)).
(3) În conformitate cu prevederile ATCO.AR.A.015 (c), respectiv ATCO.OR.B.005 (b), AAC,
respectiv organizațiile și persoanele aflate sub supravegherea sa, pot dezvolta mijloace de
conformitate alternative (în continuare – AltMoC) pentru stabilirea conformării cu prevederile
Codului Aerian și normele sale de aplicare.
(4) AltMoc trebuie să respecte cerințele normelor de aplicare în domeniul certificării controlorilor de
trafic aerian, elaborate de către AAC, și trebuie să respecte cerințele specificate de
ATCO.AR.A.015 (e).
1.3.2

Aprobarea AltMoC
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(1) AltMoC la cerințele normelor de aplicare, respectiv Regulamentul, elaborate de către
organizațiile și persoanele aflate sub supravegherea AAC, trebuie să respecte cerințele
specificate de ATCO.OR.B.005.
(2) AltMoC pot fi puse în aplicare numai după aprobarea utilizării acestora de către AAC și numai
după primirea notificării în acest sens. În nicio circumstanță nu este posibilă utilizarea AltMoC
fără aprobarea prealabilă a AAC.
(3) În acest sens solicitantul înaintează AAC o cerere în conformitate cu Anexa nr.1 la prezentul
PIAC, împreună cu documentația suport. Documentația suport trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, evaluarea de risc care să demonstreze ca este atins un nivel echivalent de siguranță
cu cel stabilit prin AMC-ul adoptat de AAC (AMC1 ATCO.OR.B.005).
(4) În cazul În care documentația transmisă nu este completă sau incorect întocmită, în termen de
30 de zile de la primirea documentației, AAC informează solicitantul asupra documentelor
constatate ca neconforme.
(5) În cazul în care documentația transmisă este completă și corectă, în termen de 30 de zile de la
primirea documentației, se acceptă utilizarea AltMoC propus. AAC poate decide efectuarea unei
inspecții la sediul solicitantului cât și la eventualele facilități/baze de operare ale acestuia, în
scopul verificării modalității de punere în aplicare a AltMoC.
(6) Daca în urma analizei se constată faptul că mijlocul de conformitate propus nu reprezintă un
AltMoC, solicitantul este informat în termen de 30 de zile de la primirea documentației, asupra
faptului că propunerea sa nu reprezintă un AltMoC, iar răspunsul final înaintat de către AAC va
conține și motivarea deciziei de a nu continua procesul demarat, împreuna cu referințe din
legislația aplicabilă, procesul fiind astfel încheiat.
(7) AltMoC utilizate de AAC sau de organizațiile de pregătire aflate sub supravegherea sa, sunt
puse la dispoziția altor organizații și persoane, numai cu respectarea cerințelor
ATCO.AR.A.015(d)(e) și GM1 ATCO.AR.A.015.
1.3.3

AltMoC elaborate de AAC

(1) AAC poate identifica necesitatea de a elabora un AltMoC care se conformează cu normele de
aplicare, dar ale cărei prevederi sunt suficient de diferite față de AMC-urile cerințelor aplicabile,
sau de cerințele pentru care nu a fost publicat un AMC, caz în care acest material constituie
astfel un AltMoC (ATCO.AR.A.015 (f)).
(2) Dacă utilizarea AltMoC a fost aprobată în cadrul AAC, compartimentul responsabil va iniția
propunerea de amendare a procedurilor AAC, dacă este cazul.
(3) AAC procedează, fără întârzieri nejustificate, conform ATCO.AR.A.015 (e).
1.4 Documente de referință
(a) Codul Aerian al Republicii Moldova nr.301/2017.
(b) Hotărârea Guvernului nr.134/2019 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și
procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian.
(c) Cerințe tehnice (CT-ATCO) referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian,
aprobate prin Ordinul 24/GEN din 26.04.2019.
(d) Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile-Certificarea Organizațiilor de Pregătire (în
continuare PIAC-ATCO-COP).
(e) Mijloace acceptabile de punere în conformitate la Regulamentul de stabilire a cerințelor și
procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian.
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(f) Materiale de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor
administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian.
(g) Mijloace acceptabile de punere în conformitate la Cerințele tehnice referitoare la eliberarea
certificatelor controlorilor de trafic aerian.
(h) Materiale de îndrumare la Cerințele tehnice referitoare la eliberarea certificatelor
controlorilor de trafic aerian.
1.5 Definiții
În prezentul PIAC se utilizează noțiunile definite în Regulament.
CAPITOLUL 2. PROCEDURA DE CONTESTARE A EXAMINĂRILOR
(1) Împotriva rezultatului examinării teoretice și/sau practice, solicitantul de certificat CTA sau CTA
stagiar poate formula contestație, în scris. Contestația motivată se depune la AAC.
(2) Contestația se poate depune în termen de maxim 5 zile de la data comunicării în scris a
rezultatului examinării sau a evaluării.
(3) Analiza contestației se face de o comisie desemnată de AAC. Din comisie face parte obligatoriu
un inspector aeronautic din cadrul Secției autorizare personal aeronautic (în continuare Secția
APL), precum și un evaluator ATC.
(4) În vederea soluționării contestației, evaluatorul inițial va transmite la AAC lucrarea scrisă și
înregistrările relevante.
(5) În urma soluționării contestației, comisia poate hotărî admiterea contestației prin modificarea
rezultatului examinării/ evaluării sau prin trimiterea candidatului spre reevaluare, sau respingerea
contestației.
(6) Rezultatul contestației va fi transmis petiționarului în termen de maxim 30 de zile calendaristice
de la data depunerii cererii.
CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CERTIFICARE
(1) Prezentul Capitol detaliază procedurile aplicabile în cazul unei solicitări adresate AAC în cadrul
procesului de certificare.
(2) Orice solicitare se va transmite folosind, de regulă, un specimen stabilit. În situația în care nu
există un specimen standardizat, persoana va redacta, în scris, în formă liberă, solicitarea,
menționând cu claritate tipul de serviciu de certificare solicitat.
(3) Exemple ale specimenelor utilizate în procesul de certificare sunt conținute în anexele la
prezentul PIAC, fiind disponibile pe site-ul AAC
(4) Specimenele trebuie completate vizibil, cu litere majuscule de tipar, cu culoare albastra și
semnate de solicitant, în caz contrar acestea vor fi returnate. Solicitările trebuie să fie însoțite de
documentația aferentă completă. În cazul în care documentația este incompletă, solicitarea nu
va fi luată în evidență, procesul de certificare fiind inițiat numai la completarea tuturor informațiilor
necesare.
(5) În cazul unor solicitări pentru alte activități specifice/conexe procesului de certificare (analiza
unor programe de pregătire, analiza de manuale ale organizațiilor de pregătire, evaluări sau
echivalări nivele de pregătire, etc), acestea trebuie însoțite de documentația completă, care va
include și detalii de contact ale solicitantului.
(6) AAC asigură evidența documentelor în conformitate cu prevederile ATCO.AR.B.015 și a GM
subsecvente.
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(7) Administrarea emiterii și păstrării documentelor legate de certificatele de CTA și CTA stagiar
este efectuată de către Secția APL și se bazează pe utilizarea bazei de date.
(8) AAC pune la dispoziția celor interesați informații privind certificarea, în conformitate cu
procedurile interne de operare de date cu caracter personal.
(9) AAC menține evidențe corecte și actualizate privind toți titularii de certificate CTA și de CTA
stagiar. Aceste evidențe includ datele personale, calificările la data curentă și deținute anterior,
autorizările asociate calificărilor, autorizările de unitate, certificatele medicale și certificatele de
competență lingvistică.
(10) Fiecare titular de certificat în parte este responsabil pentru menținerea certificatului CTA în
termen de valabilitate.
(11) Datele personale includ numele și prenumele titularului certificatului, data și locul nașterii,
cetățenia, domiciliul și adresa unității (unităților) unde titularul certificatului CTA sau CTA stagiar
furnizează un serviciu ATC. Datele personale ale controlorilor trafic aerian se înregistrează în
bazele de date pentru certificare din momentul când ei încep pregătirea inițială.
(12) Fiecare certificat are un număr unic de înregistrare, iar procedurile de administrare a
certificatelor corelează numerele certificatelor cu deținătorii individuali ai acestor certificate.
(13) Specimenul certificatului CTA / CTA stagiar care include și autorizările OJTI/STDI/Evaluator
sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul PIAC.
(14) În scopul verificării informațiilor legate de certificare, unitățile ATS, organizațiile de pregătire
certificate (în continuare – OPC), furnizează AAC datele și informațiile asupra personalului și
dovezile că cerințele de certificare aplicabile au fost întrunite, precum și numele și semnăturile
persoanelor din cadrul organizațiilor respective, care sunt autorizate să certifice..
(15) Organizațiile de pregătire (în continuare – OP) care desfășoară pregătire inițială, furnizează AAC
numele controlorilor ab-initio, precum și numele și numerele certificatelor controlorilor de trafic
aerian aflați în pregătire, după cum urmează:
(a)la data începerii pregătirii inițiale;
(b)la încheierea cu succes a cursurilor de pregătire aprobate și la promovarea oricăror evaluări
sau examinări asociate;
(c)numele acelor persoane care sunt retrase din pregătire sau care nu finalizează cu succes
cursurile de pregătire aprobate și/sau nu promovează evaluările sau examinările asociate.
(16) Unitățile ATC operaționale trebuie să furnizeze AAC numele și numerele certificatelor CTA și
ale CTA stagiari atunci când:
(a) nu își mai pot exercita atribuțiile pe sectorul/ sectoarele sau poziția/pozițiile operaționale
pentru care dețin autorizare valabilă sau nu încep pregătirea la unitatea de trafic;
(b) întrerup sau sunt eliminați de la cursul de pregătire;
(c) se află în orice alte situații care nu sunt prevăzute în schema de competență la nivelul unității
(Unit Competence Scheme – în continuare UCS).
(17) La primirea unei cereri în vederea emiterii unui certificat de CTA, AAC:
a) verifică dacă datele personale cerute și dovezile privind întrunirea cerințelor de certificare au
fost furnizate;
b) înregistrează datele personale în baza de date de certificare;
c) alocă certificatului un număr;
d) completează certificatul.
(18) În cazul în care solicitantul deține deja un certificat numerotat de CTA stagiar, el trebuie să
înscrie numărul acestuia în câmpul de date dedicat, în partea superioară a specimenului. În
secțiunea datelor personale sunt necesare numai numele solicitantului și eventualele date care
s-au modificat. Responsabilul din partea unității de trafic care certifică sub semnătură că
solicitantul a încheiat cu succes Planul de pregătire în cadrul unității (Unit Training Plan în
continuare UTP) aprobat și că a promovat examinarea privind competența, trebuie să
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(19)
(20)

(21)
(22)

completeze secțiunea care precizează calificarea/calificările, autorizarea/autorizările asociate și
autorizarea/ autorizările de unitate care trebuie înscrise în certificat.
Titularul certificatului are obligația să aducă la cunoștința AAC orice modificare survenită în
actele de identitate, în termen de 30 zile de la data efectuării modificării.
În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau modificării datelor personale, AAC eliberează un
duplicat în format nou al certificatului. Pentru obținerea duplicatului, solicitantul trebuie să
prezinte alături de cerere următoarele documente:
a) doua fotografii ¾ color, identice;
b) dovada pierderii, furtului, distrugerii sau documentul care atestă modificarea datelor
personale.
Specimenul de cerere pentru emiterea duplicatului se găsește în Anexa nr.3 la prezentul PIAC.
Specimenul de cerere pentru modificarea datelor personale se găsește în Anexa nr.4 la
prezentul PIAC.

CAPITOLUL 4. EXCEPTĂRI ȘI DEROGĂRI
AAC poate acorda, în conformitate cu prevederile cadrului normativ național și internațional,
exceptări și derogări, în baza procedurii aprobate.
CAPITOLUL 5. CERTIFICATUL DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN STAGIAR
(1) Solicitanții unui certificat CTA stagiar, precum și titularii unui certificat CTA stagiar trebuie să
se conformeze prevederilor ATCO.B.001.
(2) Pentru a obține certificatul CTA stagiar, solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o cerere
individuală de acordare a certificatului CTA stagiar, la care anexează:
(a) buletinul de identitate, în copie;
(b) certificatul de absolvire a pregătirii inițiale emis de către o organizație de pregătire certificată,
în copie;
(c) certificatul medical valabil, în copie;
(d) certificatul de competență lingvistică pentru limba engleză (nivelul de competență lingvistică
este stabilit în ATCO.B.035);
(e) fotografie tip pașaport color (3/4);
(3) Solicitantul certificatului CTA stagiar completează specimenul de cerere prevăzut în Anexa nr.5
la prezentul PIAC.
(4) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile de
la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează acestuia
cererea și documentele depuse.
(5) În cazul în care AAC constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen de
30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA stagiar.
(6) AAC emite certificatul CTA stagiar în conformitate cu prevederile ATCO.B.001 (c).
(7) Titularii certificatelor CTA stagiar asigură utilizarea certificatului în conformitate cu privilegiile
sale.
CAPITOLUL 6. CERTIFICATUL DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN
(1) Solicitanții unui certificat CTA, precum și titularii unui certificat CTA trebuie să se conformeze
prevederilor ATCO.B.005.
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(2) Pentru a obține certificatul CTA solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o cerere individuală
de acordare a certificatului CTA, la care anexează:
(a) certificatul de absolvire a pregătirii la nivelul unității, emis de OPC și care atestă absolvirea
cursului și a evaluării și/sau examinării asociate, în copie;
(b) certificatul medical, în copie;
(c)autorizarea de competență lingvistică pentru limba engleza, în copie;
(d) fotografie tip pașaport color (3/4), cu excepția celor care dețin certificat CTA stagiar emisă
de AAC;
(e) certificatul CTA stagiar.
(3) Solicitantul certificatului CTA completează specimenul de cerere prevăzut în Anexa nr.5 la
prezentul PIAC și îl depune la AAC.
(4) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, AAC informează
solicitantul cu privire la acestea și returnează acestuia cererea și documentele depuse.
(5) În cazul în care AAC constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen de
30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA. La eliberarea inițială a certificatului,
solicitantul trebuie să se prezinte personal, cu un act de identitate valid, la sediul AAC.
(6) AAC emite certificatul CTA cu respectarea prevederilor ATCO.B.005(d) și ATCO.A.020(c).
(7) Titularul unui certificat CTA care furnizează servicii de trafic aerian trebuie să respecte cerințele
stabilite în Regulament, inclusiv cerințele ATCO. A. 015 (b).
(8) Potrivit cerințelor ATCO.B.005 (b), privilegiile unui certificat de CTA includ privilegiile unui certificat
de CTA stagiar conform celor stabilite la ATCO.B.001 (a).
(9) Certificatul CTA are valabilitate nelimitată, dar unele componente ale certificatului (ex.
autorizarea de unitate, autorizarea/autorizările de competență lingvistică) trebuie revalidate în
termenele notificate.

CAPITOTUL 7. CALIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI
7.1 Calificări și autorizări asociate calificărilor
(1) Solicitanții unui certificat CTA, precum și titularii unui certificat CTA trebuie să se conformeze
prevederilor ATCO.B.010, ATCO.B.015, ATCO.B.020 și ale AMC și GM aplicabile.
(2) FSNA notifică AAC cu privire la cazurile de întrerupere/neîncepere a exercitării privilegiilor
asociate calificării pentru situațiile care nu sunt prevăzute în UCS.
(3) Pregătirea destinată reactivării unei calificări după o evaluare nereușită a competenței anterioare
conform ATCO.B.010 litera (b) trebuie adaptată în funcție de rezultatul respectivei evaluări.
(4) Solicitantul unei calificări și a unei autorizări asociate calificării completează specimenul de cerere
prevăzut în Anexa nr.5 la prezentul PIAC, la momentul solicitării certificatului CTA stagiar,
respectiv certificatului CTA.
(5) Pregătirea pentru autorizarea asociată calificării - parte a cursului de autorizare de unitate - poate
fi delegată OP inițială (GM1 ATCO.D.060(d)(e)).
7.2 Autorizări de unitate
(1)

Solicitanții unui certificat CTA, precum și titularii unui certificat CTA trebuie să se conformeze
prevederilor ATCO.B.020 și ale AMC și GM aplicabile.
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Pentru obținerea autorizării de unitate se aplică prevederile Capitolelor 5 și 6 din prezentul
PIAC.
(3) AAC participă la examinarea și/sau evaluarea pentru obținerea autorizării de unitate și este
notificată în acest scop de către OP a CTA cu minimum 15 zile anterior datei programate pentru
efectuarea examinării și/sau evaluării. Nerespectarea termenului de depunere a cererii în
termen de minim 15 zile, conferă AAC dreptul de a nu lua în considerare rezultatele examinării
și/sau evaluării efectuate. AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare.
(4) Inspectorul AAC supervizează examinarea teoretica și/sau practică și stabilește dacă
examinatorii/evaluatorul CTA respectă metodologia de examinare. Inspectorul AAC
întocmește un raport de inspecție.
(5) Solicitantul revalidării autorizării de unitate completează specimenul de cerere prevăzut în
Anexa nr.5 la prezentul PIAC.
(6) Cererea pentru revalidarea autorizării de unitate este însoțită de următoarele documente:
(a) certificatul de competentă, în original;
(b) dovada care atestă absolvirea cursului de perfecționare în perioada de valabilitate a
autorizării de unitate, conform UCS, printr-un înscris emis de OP a CTA, în copie;
(c) certificatul medical valabil, în copie;
(d) certificatul de competență lingvistică pentru limba engleza, în copie.
(7) Solicitarea revalidării autorizării de unitate se depune la AAC cu maxim 60 zile, dar nu mai
târziu de 30 zile, anterior datei de expirare.
(8) Certificarea continuității competenței se efectuează de către un evaluator, printr-un înscris
numit certificat de competență.
(9) Specimenul certificatului de competență este prezentat în Anexa nr.6 la prezentul PIAC.
(10) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile
de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează acestuia
cererea și documentele depuse.
(11) În cazul în care AAC constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, AAC eliberează certificatul CTA. Eliberarea certificatului
se face conform prezentului PIAC.
(12) Reînnoirea autorizării de unitate se face cu respectarea prevederilor ATCO. B.020 (j).
(13) Pentru reînnoirea autorizării de unitate, solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o cerere
individuală de reînnoire a autorizării de unitate.
(14) Solicitantul reînnoirii autorizării de unitate completează specimenul de cerere prevăzut în
Anexa nr.5 la prezentul PIAC.
(15) Pentru reînnoirea autorizării de unitate se aplică prevederile Capitolelor 5 și 6, ca și în cazul
obținerii autorizării de unitate.
(16) Pentru reînnoirea autorizării de unitate AAC poate participa la examinarea și/sau evaluarea la
nivelul unității și este notificată în acest scop de către OP a CTA cu minimum 15 zile anterior
datei programate pentru efectuarea examinării și/sau evaluării. Nerespectarea termenului de
depunere a cererii în termen de minim 15 zile, conferă AAC dreptul de a nu lua în considerare
rezultatele examinării și/sau evaluării efectuate.
(17) Pentru optimizarea comunicării și încadrarea în termenii stabiliți, toate notificările adresate AAC
se pot comunica la adresa de e-mail pel@caa.gov.md (în formă scanată).
(2)

CAPITOLUL 8. ELABORAREA UCS
8.1 Generalități
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(1) UCS trebuie elaborate în conformitate cu prevederile ATCO.B.025, ATCO.D.075 și AMC și GM
aplicabile.
(2) În cadrul UCS evaluările/examinările trebuie desfășurate pe toate pozițiile de lucru pentru care
CTA deține autorizarea de unitate.
(3) FSNA trebuie să țină evidența orelor în care CTA își exercită privilegiile certificatului CTA și a
autorizărilor asociate cu respectarea prevederilor ATCO.B.025 (b).
8.2 Aprobarea UCS
(1) FSNA trebuie să trimită spre aprobarea AAC UCS cu minimum 45 de zile înainte de data
intenționată de punere în aplicare a acestora. Această prevedere este valabilă și pentru orice
modificări intenționate ale UCS.
(2) AAC evaluează documentația transmisă de solicitant în termen de 30 de zile de la depunerea
cererii de aprobare.
(3) În evaluarea documentației, AAC trebuie sa obțină o înțelegere adecvată a proceselor UCS, să
identifice dovezi ca cerințele de reglementare aplicabile sunt înțelese de solicitant, indicii clare
că solicitantul a stabilit aranjamente și a dezvoltat procese și practici specifice, cu scopul de a
se conforma cerințelor;
(4) AAC nu se limitează doar la analiza documentației supuse aprobării, evaluarea include, după
caz alte documentații relevante în evaluarea conformării solicitantului cu celelalte cerințe în ceea
ce privește implementarea sistemului de asigurare a calității, politica privind resursele umane,
etc.
(5) Dacă, în urma evaluării documentației, AAC constată ca solicitantul nu înțelege procesele și
cerințele de reglementare care îi sunt aplicabile în scopul realizării conformării, trebuie să le
aducă la cunoștință solicitantului cat mai curând posibil. Perioada de analiză a documentației
se prelungește în consecință, până la clarificarea tuturor aspectelor identificate.
(6) Aprobarea se transmite solicitantului sub semnătura Directorului AAC.
8.3 Supravegherea UCS
(1) AAC exercită supravegherea continuă a UCS la nivelul FSNA în conformitate cu prevederile
ATCO.AR.C.001, ATCO.AR.C.005, în scopul verificării menținerii de către FSNA a conformității
cu cerințele AMC și GM aplicabile.
(2) În scopul exercitării supravegherii continue, AAC instituie și menține un Program de
supraveghere elaborat în conformitate cu cerințele ATCO.AR.C.005, cu un ciclu de planificare
de maxim 24 de luni, cu posibilitate de extindere, după caz.
(3) În termen de 30 zile lucrătoare de la data aprobării UCS, dacă se impune, AAC
elaborează/amendează Programul de supraveghere continuă cu respectarea cerințelor
ATCO.AR.C.005.
(4) Programul de supraveghere continuă aprobat se comunică FSNA, în maximum 10 zile de la
data aprobării.
(5) Programul anual de supraveghere continuă se bazează pe analiza riscurilor și are drept scop
evaluarea sistemului de management al deținătorului autorizării și determinarea modului de
identificare a factorilor de risc, și, implicit, menținerea acestora în limite rezonabile în condițiile
conformării în permanență cu cerințele reglementarilor aplicabile.
(6) Supravegherea bazată pe risc este un proces structurat și utilizat de AAC pentru monitorizarea
deținătorilor de autorizări și prioritizarea activităților de supraveghere, în baza profilului de risc
al deținătorilor de certificate emise de AAC.
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(7) Programul de supraveghere continuă poate fi modificat sau actualizat, cu argumente
justificative (de ex., în urma aprobării unei modificări care are impact asupra supravegherii
continue).
(8) Cu excepția supravegherii desfășurării pregătirii sau a inspecțiilor neanunțate, AAC notifică cu
minimum 5 zile lucrătoare înainte asupra efectuării de audituri sau inspecții în ceea ce privește
respectarea condițiilor de aprobare.
(9) FSNA trebuie să pună la dispoziția AAC înregistrări ale schemelor de competentă, să permită
accesul la desfășurarea evaluărilor și la alte activități relevante pentru menținerea competenței
CTA.
(10) Ca urmare a supravegherii continue, AAC emite constatări în conformitate cu prevederile
ATCO.AR.E.015 și a AMC și GM aplicabile.
(11) FSNA, la primirea notificării referitoare la constatări emise de AAC, desfășoară activități în
conformitate cu ATCO.OR.B.030 și a AMC și GM aplicabile.
(12) AAC poate, după caz, să suspende, să limiteze sau să retragă certificatele CTA în cazul în care
constată, cu ocazia auditurilor sau inspecțiilor, nerespectarea parțială sau totală a cerințelor și
condițiilor de aprobare a schemelor de competență la nivelul unității, în conformitate cu
prevederile ATCO.AR.E.010 și ATCO.AR.E.015 (d).
(13) AAC decide cu privire la suspendarea, limitarea sau revocarea certificatelor CTA la unitatea
serviciilor de trafic aerian în cauză, pe baza analizei constatărilor din punctul de vedere al
semnificației acestora în materie de siguranță.
CAPITOLUL 9. EXERCITAREA PRIVILEGIILOR CERTIFICATELOR ȘI INCAPACITATEA
TEMPORARĂ
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Exercitarea privilegiilor acordate printr-un certificat depinde de valabilitatea calificărilor,
autorizărilor și a certificatului medical.
Titularii certificatelor CTA trebuie să respecte cerințele ATCO.A.015 (b) și AMC si GM aplicabile
să informeze FSNA despre starea de incapacitate temporară.
FSNA respectă cerințele ATCO.A.015 (c) și AMC si GM aplicabile cu privire la incapacitatea
temporară a titularilor de certificat CTA cu efect asupra siguranței și informează AAC în termen
de 48 de ore de la momentul în care acestea au fost constatate/declarate conform prevederilor
UCS. FSNA dezvoltă în UCS situațiile de incapacitate temporară a titularului de certificat CTA.
FSNA informează AAC cu privire la măsurile stabilite pentru a asigura capacitatea necesară și
continuitatea furnizării serviciului respectiv în condițiile existenței situațiilor de incapacitate
temporară.
Dacă în urma analizei măsurilor primite AAC constată ca acestea nu asigură îndeplinirea
cerințelor de siguranță a traficului aerian, va solicita FSNA stabilirea unor măsuri suplimentare.

CAPITOLUL 10. SUSPENDAREA ȘI REVOCAREA CERTIFICATELOR, CALIFICĂRILOR
AUTORIZĂRILOR
10.1 Suspendarea certificatelor, calificărilor și autorizărilor
(1) AAC suspendă certificatele, calificările și autorizările în conformitate cu prevederile
ATCO.A.020.(a), ATCO.AR.D.005. (b)(c)(e) și AMC și GM subsecvente.
(2) AAC, în funcție de situațiile menționate la alin. (1) poate decide suspendarea unui certificat CTA
/calificări/autorizări asociată, pe o perioadă de maxim 6 luni. Măsura suspendării se ia de către
Directorul AAC prin decizia scrisă pe bază de raport. Perioada de suspendare nu poate depăși
perioada de valabilitate a certificatului, calificării, autorizării.
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(3) Decizia de suspendare precizează condițiile pe care CTA trebuie sa le îndeplinească pentru
a-i fi ridicată suspendarea.
(4) Controlorul poate contesta suspendarea certificatului CTA sau a calificărilor și autorizărilor
asociate, în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.
10.2 Revocarea certificatelor, calificărilor și autorizărilor
(1) AAC revocă certificate, calificări sau autorizări în conformitate cu prevederile ATCO.A.020. (a),
ATCO.AR.D.005.(b)(c)(e) și AMC și GM aplicabile. Decizia de revocare se ia ca urmare a unei
evaluări administrative efectuată de AAC.
(2) Decizia de revocare poate fi contestată, în conformitate cu prevederile actelor normative
aplicabile.
(3) Atunci când certificatul titularului este revocat, acesta se conformează prevederilor
ATCO.A.020 (b).
(4) Un CTA căruia i-a fost revocat certificatul nu mai are dreptul să furnizeze servicii ATC.
(5) Certificatul CTA stagiar este revocat și se înapoiază la AAC, odată cu eliberarea certificatului
de CTA. (ATCO.A.20 (c)).
CAPITOTUL 11. AUTORIZAREA DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ
11.1 Generalități
Având în vedere prevederile Regulamentului, CTA și CTA stagiari exercită privilegiile asociate
certificatelor dacă dețin autorizări valabile de competență lingvistică la limba engleză.
11.2

Aprobarea metodei de evaluare a nivelului de competență lingvistică

(1) În conformitate cu prevederile ATCO.B.040 și a AMC și GM aplicabile, evaluarea competentei
lingvistice se desfășoară în cadrul unui organism de evaluare a competenței lingvistice acceptat
de către AAC, utilizându-se o metodă de evaluare aprobată de către AAC.
(2) Metoda de evaluare trebuie să se conformeze cerințelor ATCO.B.040 și a AMC și GM aplicabile.
11.3

Cerințe aplicabile organismelor de evaluare a competentei lingvistice

(1) Un organism de evaluare a competenței lingvistice care intenționează să ofere servicii de
evaluare în vederea acordării nivelului de competență lingvistică la limba engleză trebuie să
obțină în prealabil acceptarea AAC, în conformitate cu cerințele ATCO.AR.A.010,
ATCO.B.040 și AMC și GM aplicabile.
(2) Organizația care intenționează să devină organism acceptat de evaluare a competenței
lingvistice trebuie să înainteze către AAC o solicitare în acest sens în conformitate cu
specimenul din Anexa nr.7 la prezentul PIAC, însoțită de următoarele documente:
(a)dovada privind sediul înregistrat și locul principal, sediile subsidiare de desfășurare a
activităților de evaluare (în copie conform cu originalul);
(b)documente de organizare și funcționare a organismului de evaluare a competenței lingvistice
care să indice structura/structurile, atribuțiile și competentele în legătură cu activitatea de
evaluare intenționată;
(c) documentele referitoare la metoda de evaluare așa cum este indicat în ATCO.B.040 (a);
(d)documentele așa cum este indicat în AMC4 ATCO.B.040;
(e)documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de către personalul de evaluare a
competenței lingvistice așa cum este indicat în AMC 3 ATCO.B.040 și GM1 ATCO.B.040;
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(f) documente privind facilitățile și echipamentele utilizate în procesul de evaluare, adecvate
numărului de candidați;
g) documente prin care organizația demonstrează existența unor proceduri pentru îndeplinirea
cerințelor așa cum este indicat în AMC4 ATCO.B.040 (c);
(3) Conform AMC4 ATCO.B.040 (b), în cazul în care organismul de evaluare a competenței
lingvistice este și OP a CTA, trebuie să existe o separare clară și documentată între cele două
activități.
(4) În cazul în care organismul de evaluare a competenței lingvistice oferă și servicii de instruire
lingvistică, cursurile de instruire vor fi elaborate astfel încât să nu conțină subiecte specifice
utilizate în procesul de evaluare. Examinatorii care participă la procesul de evaluare nu vor fi
implicați și în procesul de instruire lingvistică.
(5) AAC, în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii, analizează documentația prezentată și
transmite în scris dacă este eligibilă pentru a fi acceptată ca organism de evaluare a competentei
lingvistice sau în caz contrar, observațiile sale cu privire la motivele de neeligibilitate inclusiv
legate de integralitatea documentelor înaintate.
(6) În termen de 10 zile de la data primirii analizei documentației, organizația transmite către AAC
completările/modificările pe care le consideră suficiente pentru a fi acceptată ca organism de
evaluare a competenței lingvistice.
(7) În termen de 30 zile de la data la care AAC a primit documentele/clarificările indicate, aceasta
transmite în scris răspunsul final și planifică auditul în scopul certificării.
(8) Planificarea auditului se va face la o data stabilită de comun acord între AAC și organizația ce
va fi auditată, dar nu mai târziu de 30 zile de la data transmiterii răspunsului final.
(9) Inspectorii AAC implicați atât în procesul de acceptare inițială a organizațiilor de evaluare a
competenței lingvistice cat și în procesul de supraveghere continuă trebuie să fie calificați
corespunzător și să dețină experiența adecvată în evaluarea competenței lingvistice.
(10) AAC verifică conformarea organismului de evaluare a competenței lingvistice față de prevederile
Regulamentului, precum și cu cerințele detaliate în prezentul PIAC.
(11) În termen de 30 zile de la data finalizării auditului, AAC emite Raportul de audit.
(12) Raportul de audit cuprinde cel puțin următoarele informații cu privire la procesul de acceptare al
organismului de evaluare a competenței lingvistice:
(a) informații despre vizita de audit, obiectivele, extinderea/acoperirea programului de audit;
(b) detalii ale neconformităților identificate, inclusiv măsurile corective ce se impun;
(c) detalii privind determinarea temporală a măsurilor corective ce se impun, în funcție de
nivelul/clasa de neconformitate relevată în urma auditului;
(d) concluziile rezultate în urma auditului cu privire la procesul de acceptare.
(13) În cazul în care auditul realizat de către AAC dovedește că organismul îndeplinește toate
cerințele, AAC emite scrisoarea de acceptare în conformitate cu specimenul din Anexa nr.8 la
prezentul PIAC.
(14) Organismul de evaluare a competenței lingvistice organizează sesiuni de evaluare utilizând doar
testul/metoda de evaluare pe care a solicitat-o prin specimenul din Anexa nr.7 la prezentul PIAC.
și care este indicată în scrisoarea de acceptare a AAC.
(15) În conformitate cu prevederile ATCO.AR.C.001 și ATCO.AR.C.005, AAC trebuie să
supravegheze continuu activitatea organismului de evaluare a competenței lingvistice acceptat
prin audituri sau inspecții.
(16) Organismul de evaluare a competenței lingvistice acceptat trebuie să pună la dispoziția
inspectorilor AAC înregistrări ale evaluării, dosarele candidaților care au fost evaluați,
certificatele de acreditare a competenței administratorului organismului de evaluare și a
examinatorilor, documentele și înregistrările relevante și să le permită acestora accesul la
desfășurarea sesiunilor de evaluare și la alte activități relevante pentru obiectul de activitate al
organismului acceptat pentru evaluarea competenței lingvistice.
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(17) Organismul de evaluare a competenței lingvistice trebuie să transmită către AAC planificarea
anuală și/sau periodică a sesiunilor de evaluare a competenței lingvistice, ora și locul de
desfășurare a acestora. Orice modificare a planificării anuale se comunică AAC cu 30 zile înainte
de începerea unei sesiuni de evaluare.
(18) Sesiunile de evaluare trebuie programate astfel încât să permită inspectorilor AAC să poată
efectua inspecții neplanificate.
(19) Orice modificare ulterioară survenită în perioada acceptării privind structura managementului
sau de orice altă natură care poate influența procesul de evaluare trebuie adusă la cunoștință
AAC în maximum 30 de zile înaintea datei de modificare, în vederea solicitării aprobării
modificărilor propuse.
(20) Pentru acceptarea noilor modificări, AAC trebuie să aplice aceleași proceduri ca și la acceptarea
inițială a organismului de evaluare a competenței lingvistice.
(21) AAC poate, după caz, să suspende, să limiteze sau să retragă certificatul acordat organismului
de evaluare a competenței lingvistice în cazul în care constată, cu ocazia auditurilor sau
inspecțiilor, nerespectarea parțială sau totală a condițiilor de certificare.
(22) În termen de 5 zile de la data finalizării sesiunii de evaluare a competenței lingvistice, organismul
de evaluare a competenței lingvistice trimite către AAC o listă nominală cu candidații care au
participat la evaluarea nivelul de competență lingvistică obținut de către fiecare candidat.
11.4

Pregătirea CTA în domeniul competenței lingvistice

(1) În conformitate cu prevederile ATCO.B.045, FSNA trebuie să asigure pregătirea în domeniul
competenței lingvistice.
(2) În conformitate cu AMC1 ATCO.B.045 (a) și (b) tematica minimă necesară trebuie să se axeze
pe tipuri de scenarii care implică dezvoltarea abilităților de ascultare (listening comprehension),
de comunicare în contextul activității de CTA/CTA stagiar, de coordonare în situații anormale și
de urgență precum și de îmbogățire a vocabularului și a structurilor gramaticale de bază și
complexe conform recomandărilor din Documentul OACI 9835, Apendicele B.
(3) Nivelul 1 de competență lingvistică pe care îl deține un CTA/CTA stagiar asigură plasarea
acestora în cadrul unui tip de program de pregătire adecvat nivelului deținut conform
recomandărilor din Circulara OACI nr. 323-AN/185 ”Îndrumări pentru programele de pregătire a
limbii engleze în domeniul de aviație”.
(4) Orele necesare fiecărui tip de program de pregătire se stabilesc de către OP în funcție de nivelul
de competență deținut de către fiecare CTA/CTA stagiar cursant precum și în funcție de evoluția
individuală a fiecărui cursant în parte.
(5) Pregătirea lingvistică se desfășoară pe durata valabilității nivelului de competență lingvistică
deținut de CTA/CTA stagiar, dar nu mai târziu de ultimele 90 de zile de valabilitate a nivelului
deținut.
(6) Pe durata programului de pregătire se pot utiliza teste progresive pentru a evalua progresul
fiecărui cursant.
(7) Instructorii implicați în procesul de pregătire lingvistică vor deține minimum calificările
recomandate în Documentul OACI 9835, Apendicele D:
(a) certificat de tehnici de instruire competență lingvistică - comunicare;
(b) diploma de studii superioare limba engleză sau un certificat recunoscut internațional
echivalent cu nivelul C1 sau C2 conform CEFRL;
(c) să dețină sau să fi deținut certificat CTA/ CTA stagiar și să îndeplinească cerințele de
instructor de teorie.
(8) În conformitate cu AMC4.ATCO.B.040 (b), instructorii care sunt implicați în procesul de pregătire
sau de perfecționare a nivelului de competență lingvistică nu vor fi implicați și în procesul de
examinare al CTA/ CTA stagiari pe care i-au instruit.
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CAPITOLUL 12. CERINȚE PENTRU INSTRUCTORI
12.1 Instructori CTA
12.1.1 Instructori de teorie
(1) lnstructorii de teorie implicați în pregătirea CTA trebuie să se conformeze prevederilor
ATCO.C.001 și ale AMC și GM aplicabile.
(2) OP trebuie să se asigure ca instructorii de teorie îndeplinesc cerințele ATCO.C.001 și ale AMC
și GM aplicabile.
(3) OP trebuie să dețină proceduri prin care să asigure menținerea competenței instructorilor de
teorie.
12.1.2 Instructori de practică
(1) Instructorii de practică implicați în pregătirea CTA trebuie să se conformeze prevederilor
ATCO.C.005 și ale AMC și GM aplicabile.
(2) OP trebuie să se asigure ca instructorii de practică îndeplinesc cerințele ATCO.C.005 și ale
AMC și GM aplicabile.
12.1.3 Autorizarea de Instructor - OJT (OJTI)
(1) Instructorii OJT implicați în pregătirea CTA trebuie să se conformeze prevederilor ATCO.C.010,
ATCO.C.015, ATCO.C.020 și ale AMC și GM aplicabile.
(2) Pentru a obține autorizarea de Instructor OJT solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o
cerere individuală de acordare a autorizării, la care anexează:
(a) adeverința prin care FSNA certifică faptul că titularul certificatului CTA a exercitat privilegiile
certificatului CTA în perioada de 2 ani imediat anterioare cererii de autorizare;
(b) certificatul de absolvire a cursului de tehnici de pregătire practică, în copie;
(c) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original;
(d) certificatul medical valabil, în copie.
(3) Cererea și anexele aferente trebuie depuse cu cel puțin 15 zile înainte de data de începere a
valabilității autorizării OJTI.
(4) Solicitantul autorizației de instructor OJT completează specimenul de cerere prevăzut în Anexa
nr.5 la prezentul PIAC.
(5) AAC, în situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30
zile de la depunerea cererii, informează solicitantul cu privire la acestea și returnează acestuia
cererea și documentele depuse.
(6) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea OJTI inclusă. La
eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună cu
documentele originale asociate cererii sale. AAC verifica și confirmă conformitatea cu originalul
documentelor asociate cererii de obținere a autorizației.
(7) AAC participă la evaluarea la nivelul unității/organizației de pregătire și este notificată în acest
scop de către aceasta cu minimum 30 zile anterior datei programate pentru efectuarea
evaluării. În caz contrar, AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
(8) AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare.
(9) În condițiile specificate la GM1 ATCO.C.010(c) și GM1 ATCO.C.015(b), OP poate solicita la
AAC reducerea de la 2 ani pana la 1 an a cerinței privind experiența în calificarea pe care o
deține solicitantul unei autorizări OJTI. În acest sens, OP pune la dispoziția AAC documente
din care să rezulte:
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(a) necesitatea modificării;
(b) impactul modificării asupra continuității și siguranței serviciului în condițiile concrete de
trafic ale unității de trafic aerian.
(10) În urma analizei documentelor primite, în termen de 30 zile de la depunerea cererii, AAC poate
decide aprobarea sau respingerea solicitării.
(11) Pentru revalidarea autorizării Instructor OJT, solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o
cerere individuală de revalidare a autorizației, la care anexează:
(a) adeverința prin care FSNA certifică faptul că titularul certificatului CTA a exercitat privilegiile
certificatului CTA în perioada de 2 ani imediat anterioară cererii de autorizare;
(b) certificatul de absolvire a cursului de perfecționare privind aptitudinile de pregătire practică,
în copie;
(c) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original;
(d) certificatul medical valabil, în copie.
(12) Solicitantul revalidării autorizării de instructor OJT completează specimenului de cerere
prevăzut în Anexa nr.5 la prezentul PIAC.
(13) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile de
la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează solicitantului
cererea și documentele depuse.
(14) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea OJTI inclusă. La
eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună cu
documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirma conformitatea cu originalul
a documentelor asociate cererii de obținere a autorizării.
(15) Pentru reînnoirea autorizării Instructor OJT solicitantul trebuie sa depună la sediul AAC o cerere
individuală de reînnoire a autorizării, la care anexează:
(a) adeverința prin care FSNA certifică faptul că titularul certificatului CTA a exercitat privilegiile
certificatului CTA în perioada de 2 ani imediat anterioară cererii de autorizare;
(b) certificatul de absolvire a cursului de perfecționare privind aptitudinile de pregătire practică,
în copie;
(c) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original;
(d) certificat medical valabil, în copie.
(16) Cererea și anexele aferente trebuie depuse cu cel puțin 15 zile înainte de data de începere a
valabilității autorizării OJTI.
(17) Solicitantul reînnoirii autorizării instructor OJT completează specimenul de cerere prevăzut în
Anexa nr.5 la prezentul PIAC.
(18) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile
de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează
solicitantului cererea și documentele depuse.
(19) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea OJTI inclusă. La
eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună cu
documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirmă conformitatea cu
originalul documentelor asociate cererii de obținere a autorizării.
(20) Evaluarea practică va urmări îndeplinirea obiectivelor de pregătire enunțate în documentația
cursului aprobat în prealabil de AAC și va fi efectuată de către evaluatorul CTA, care trebuie
să dețină și autorizarea asociată certificatului de instructor OJT.
(21) AAC participă la evaluarea practică la nivelul unității/OP și este notificată în acest scop de către
aceasta cu minimum 30 zile anterior datei programate pentru efectuarea evaluării. În caz
contrar, AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
(22) AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare.
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12.1.4 Autorizarea lnstructor-OJT temporară
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

AAC poate acorda o autorizare OJTI temporară atunci când, în anumite situații excepționale,
nu este posibilă conformitatea cu cerințele prevăzute la ATCO.C.010 litera (b) punctul 2, cu
respectarea cerințelor ATCO.C.025 și a AMC și GM aplicabile.
În acest sens, FSNA pune la dispoziția AAC un document din care să rezulte necesitatea
acordării autorizației temporare, propunerea pentru un număr limitat de deținători ai autorizării
de instructor OJTI, argumentată cu descrierea circumstanțelor excepționale și analiza de
siguranță.
În urma analizei documentelor primite, în termen de 30 zile de la depunerea cererii, AAC poate
decide aprobarea sau respingerea argumentată a solicitării primite și în cazul aprobării,
stabilește valabilitatea autorizării OJTI temporare acordate.
Pentru a obține autorizarea Instructor OJT temporară solicitantul trebuie să depună la sediul
AAC o cerere individuală de acordare a autorizării temporare, la care anexează adeverința
prin care FSNA certifică faptul că titularul certificatului CTA îndeplinește condițiile specificate
în argumentația de siguranță prezentată spre aprobarea AAC;
Solicitantul autorizării de instructor OJT temporară completează specimenul de cerere
prevăzut în Anexa nr.10 la prezentul PIAC.
În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30
zile de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează
solicitantului cererea și documentele depuse.
AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează autorizarea temporară de instructor OJT. La
eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună cu
documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirmă conformitatea cu
originalul documentelor asociate cererii de obținere a autorizării.
Valabilitatea autorizării temporare de instructor OJT se stabilește conform prevederilor
ATCO.C.025(c).

12.1.5 Autorizarea de Instructor-STD (STDI)
(1) Instructorii STD implicați în pregătirea CTA trebuie să se conformeze prevederilor ATCO.C.030
și AMC și GM aplicabile.
(2) Pentru a obține autorizarea STDI, solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o cerere
individuală de acordare a autorizării, la care anexează:
(a) adeverința prin care FSNA certifică faptul că titularul certificatului CTA a exercitat
privilegiile unui certificat de CTA în orice calificare timp de cel puțin doi ani;
(b)certificatul de absolvire a unui curs privind tehnicile de instruire practică, în copie;
(c) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original;
(3) Cererea și anexele aferente trebuie depuse cu cel puțin 15 zile înainte de data de începere a
valabilității autorizării STDI.
(4) Solicitantul autorizării STDI completează specimenul de cerere prevăzut în Anexa nr.5 la
prezentul PIAC .
(5) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30
zile de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează
solicitantului cererea și documentele depuse.
(6) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea STDI inclusă. La
eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună cu
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documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirmă conformitatea cu originalul
a documentelor asociate cererii de obținere a autorizației.
(7) AAC participă la evaluarea/examinarea la nivelul unității/OP și este notificată în acest scop de
către aceasta cu minimum 30 zile anterior datei programate pentru efectuarea evaluării. În caz
contrar, AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
(8) AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare/evaluare.
(9) Alte situații de obținere a autorizării STDI:
(a) titularul unei autorizări OJTI valide care în perioada de valabilitate a autorizării are suspendat
certificatul medical, nu își mai poate exercita privilegiile OJTI. Privilegiile sale OJTI se
transformă automat în privilegii STDI, fără a mai necesita modificarea certificatului;
(b) titularul unei autorizări OJTI valide, căruia în perioada de valabilitate a autorizării i se revocă
certificatul medical, nu își mai poate exercita privilegiile OJTI. Acesta obține în mod automat
autorizarea STDI, cu modificarea certificatului în care se înscrie noua autorizare.
Valabilitatea autorizării STDI se menține în interiorul valabilității autorizării OJTI până la prima
revalidare.
(10) Pentru revalidarea autorizării STDI solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o cerere
individuală de revalidare a autorizării, la care anexează:
(a) certificatul de absolvire a cursului de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică
și practicile operaționale actuale, în copie;
(b) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original;
(11) Solicitantul revalidării autorizării STDI completează specimenul de cerere prevăzut în Anexa
nr.5 la prezentul PIAC .
(12) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile de
la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează solicitantului
cererea și documentele depuse.
(13) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea STDI inclusă. La
eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună cu
documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirmă conformitatea cu originalul
documentelor asociate cererii de obținere a autorizației.
(14) Pentru reînnoirea autorizării STDI solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o cerere
individuală de reînnoire a autorizării, la care anexează:
(a) certificatul de absolvire a cursului de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică
și practicile operaționale actuale, în copie, efectuat în anul imediat anterior cererii de
reînnoire;
(b) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original;
(15) Cererea și anexele aferente trebuie depuse cu cel puțin 15 zile înainte de data de începere a
valabilității autorizării STDI.
(16) Solicitantul reînnoirii autorizării STDI completează specimenul de cerere prevăzut în Anexa nr.5
la prezentul PIAC .
(17) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile de
la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează solicitantului
cererea și documentele depuse.
(18) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea STDI inclusă. La
eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună cu
documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirmă conformitatea cu originalul
documentelor asociate cererii de obținere a autorizației.
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(19) AAC participă la evaluarea/examinarea practica la nivelul unității/OP și este notificată în acest
scop de către aceasta cu minimum 30 zile anterior datei programate pentru efectuarea evaluării.
În caz contrar, AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
(20) AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare/evaluare.
CAPITOLUL 13. EVALUATORI
13.1

Evaluator CTA

Evaluatorii CTA trebuie să se conformeze prevederilor ATCO.C.045, ATCO.C.050,
ATCO.C.055, ATCO.C.060 și ale AMC și GM aplicabile.
(2) Pentru a obține autorizării de evaluator CTA solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o
cerere individuală de acordare a autorizării, la care anexează:
(a) dovada din care reiese cel puțin 2 ani experiență în calificarea și autorizarea calificării
pentru care vor fi evaluatori;
(b) certificatul de absolvire a cursului de evaluatori conform cerințelor ATCO.C.055 (b), în
copie;
(c) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original;
(3) Cererea și anexele aferente trebuie depuse cu cel puțin 15 zile înainte de data de începere a
valabilității autorizării de evaluator.
(4) AAC participă la evaluarea/examinarea practică la nivelul unității/OP și este notificată în acest
scop de către aceasta cu minimum 30 zile anterior datei programate pentru efectuarea
evaluării. În caz contrar, AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
(5) AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare/evaluare.
(6) Solicitantul autorizării de evaluator CTA completează specimenul de cerere prevăzut în Anexa
nr.5 la prezentul PIAC.
(7) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile
de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează
solicitantului cererea și documentele depuse.
(8) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, informează solicitantul cu privire la data planificată pentru
desfășurarea examinării teoretice.
(9) Pentru revalidarea autorizării de evaluator CTA solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o
cerere individuală de revalidare a autorizării , la care anexează:
(a) adeverința prin care se certifică faptul că titularul certificatului CTA a exercitat privilegiile
certificatului CTA timp de cel puțin doi ani și are cel puțin 2 ani experiență în calificarea și
autorizarea calificării pentru care solicită autorizarea de evaluator;
(b) certificatul de absolvire a cursului de perfecționare privind competențele de evaluare și
practicile operaționale actuale, în copie;
(c) dovada evaluării de către un evaluator CTA autorizat, în original.
(10) Solicitantul revalidării autorizării de evaluator CTA completează specimenul de cerere prevăzut
în Anexa nr.5 la prezentul PIAC.
(11) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile
de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează
solicitantului cererea și documentele depuse.
(12) AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea de evaluator CTA
inclusă. La eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună
(1)
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cu documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirmă conformitatea cu
originalul documentelor asociate cererii de obținere a autorizației.
Pentru reînnoirea autorizării de evaluator CTA solicitantul trebuie să depună la sediul AAC o
cerere individuală de reînnoire a autorizării , la care anexează:
(a) adeverința prin care se certifică faptul că titularul certificatului CTA a exercitat privilegiile
certificatului CTA timp de cel puțin doi ani și are cel puțin 2 ani experiență în calificarea și
autorizarea calificării pentru care solicită autorizarea de evaluator;
(b) certificatul de absolvire a unui curs de perfecționare privind competențele de evaluare și
practicile operaționale actuale, în copie;
(c) dovada promovării evaluării competențelor de evaluator.
Cererea și anexele aferente trebuie depuse cu cel puțin 15 zile înainte de data de începere a
valabilității autorizării de evaluator.
Solicitantul autorizării de evaluator CTA completează cererea de cerere prevăzut în Anexa
nr.5 la prezentul PIAC.
În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30 zile
de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează
solicitantului cererea și documentele depuse.
AAC, în cazul în care constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în termen
de 30 zile de la depunerea cererii, eliberează certificatul CTA cu autorizarea de evaluator CTA
inclusă. La eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC împreună
cu documentele originale asociate cererii sale. AAC verifică și confirmă conformitatea cu
originalul a documentelor asociate cererii de obținere a autorizației.
Evaluarea practică va urmări îndeplinirea obiectivelor de pregătire enunțate în documentația
cursului aprobat în prealabil de AAC și va fi efectuată de către evaluatorul CTA, care trebuie
să dețină și autorizarea asociată certificatului de instructor OJT și se va realiza în prezența
unui inspector AAC.
AAC participă la evaluarea/examinarea practica la nivelul unității/OP și este notificată în acest
scop de către aceasta cu minimum 30 zile anterior datei programate pentru efectuarea
evaluării. În caz contrar, AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare/evaluare.

13.2 Autorizarea de evaluator CTA temporară
(1) În cazul în care cerința prevăzută la ATCO.C.045 litera (d) punctul 1 nu poate fi îndeplinită,
AAC poate sa autorizeze titularii unei autorizări de evaluator eliberate în conformitate cu
ATCO.C.055 să efectueze evaluările menționate la ATCO.C.045 litera (b) punctele 3 și 4,
pentru a acoperi situațiile excepționale sau pentru a garanta independența evaluării, cu
condiția îndeplinirii cerințelor ATCO.C.065 literele (b) și (c).
(2) În acest sens, FSNA pune la dispoziția AAC documente din care să rezulte necesitatea
acordării autorizării temporare, descrierea circumstanțelor excepționale și analiza de
siguranță. Propunerea de acordare a autorizării de evaluator CTA temporară se face pentru
un număr limitat de deținători ai autorizării de evaluator CTA.
(3) În urma analizei documentelor primite, în termen de 30 zile de la depunerea cererii, AAC
poate decide aprobarea sau respingerea argumentată a solicitării primite și în cazul
aprobării, stabilește valabilitatea autorizării de evaluator CTA temporare acordate în
conformitate cu cerințele ATCO.C.065(b)(c).
(4) Pentru a obține autorizarea de evaluator CTA temporară solicitantul trebuie sa depună la
sediul AAC o cerere individuală de acordare a autorizării temporare, la care anexează
adeverința prin care FSNA certifică faptul că titularul certificatului CTA îndeplinește
condițiile specificate în analiza de siguranță prezentată spre aprobarea AAC;
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(5) Solicitantul autorizării de evaluator CTA temporară completează specimenul de cerere
prevăzut în Anexa nr.10 la prezentul PIAC.
(6) În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete, în termen de 30
zile de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la acestea și returnează
solicitantului cererea și documentele depuse.
(7) În cazul În care AAC constată integralitatea și corectitudinea documentelor depuse, în
termen de 30 zile de la depunerea cererii, AAC eliberează autorizarea temporară de
evaluator. La eliberarea certificatului, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul AAC.
CAPITOLUL 14. CURSURI DE PREGĂTIRE CTA
14.1 Pregătirea inițială
(1) Structura pregătirii inițiale este cea prezentată în ATCO.D.01o și AMC și GM aplicabile.
(2) Pregătirea inițială este organizată și se desfășoară conform Planului de pregătire inițială
elaborat de OP, în conformitate cu cerințele ATCO.D.015 și AMC și GM aplicabile.
(3) Cursurile specifice pregătirii inițiale sunt în conformitate cu cerințele ATCO.D.01 și
ATCO.D.020 și AMC și GM aplicabile.
(4) Obiectivele de performanță ale pregătirii de bază sunt cele prezentate în ATCO.D.030 și
AMC și GM aplicabile.
(5) OP depune la sediul AAC o cerere de aprobare a cursului, cu cel puțin 45 de zile înainte de
data planificată de începere a acestuia.
(6) Cererea de aprobare a programului de instruire a OP este prevăzut în Anexa nr.5 la PIACATCO-COP.
(7) În termen de 15 de zile lucrătoare de la primirea solicitării de aprobare AAC evaluează
documentația anexată cererii și comunică răspunsul său.
(8) Dacă, în urma evaluării documentației AAC constată că solicitantul nu înțelege procesele
și cerințele de reglementare care îi sunt aplicabile în scopul realizării conformării, trebuie să
le aducă la cunoștință solicitantului cât mai curând posibil. Perioada de analiză a
documentației se prelungește în consecință până la clarificarea tuturor aspectelor
identificate.
(9) După finalizarea analizei și completării documentației, după caz, în termen de 30 zile de
la data la care a primit toate informațiile și documentele AAC comunică:
(a) fie acordul său, în cazul în care evaluarea demonstrează ca acestea sunt suficiente
pentru a emite aprobarea; sau
(b) dezacordul său, precum și solicitarea de a fi revizuite elemente ale documentației
neconforme cu cerințele legale.
(10) În scopul supravegherii continue organizația căreia i s-a aprobat planul de pregătire inițială
trebuie să înștiințeze AAC cu cel puțin 30 zile în prealabil privind locația, data și ora de
începere a pregătirii de către un cursant, precum și data la care se estimează încheierea
pregătirii. În absența notificării, AAC își rezervă dreptul de a nu recunoaște pregătirea
efectuată.
(11) AAC participă la examinările și evaluările efectuate la finalul cursurilor pentru pregătirea de
baza și pentru calificare, sau cursul integrat de pregătire inițială. OP trebuie să înștiințeze
AAC cu minimum 30 zile în prealabil privind locația, data și ora propuse pentru aceste
examinări/evaluări.
(12) AAC își rezerva dreptul de a nu participa la examinări/evaluări.
(13) Daca OP nu înștiințează AAC cu privire la data/datele propuse pentru examinarea finală,
AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
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14.2 Pregătirea în cadrul unității de trafic aerian
(1) Structura pregătirii în cadrul unității este cea prezentată în ATCO.D.045 și AMC
subsecvente.
(2) Condițiile prealabile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la
pregătirea în cadrul unității sunt cele prezentate în ATCO.D.050.
(3) Pregătirea în cadrul unității este organizată și se desfășoară conform Planului de pregătire
în cadrul unității elaborat de OP în conformitate cu cerințele ATCO.D.055 și AMC și GM
subsecvente.
(4) Cursurile specifice pregătirii în cadrul unității sunt cele prezentate în ATCO.D.060.
(5) Obiectivele de performanță, subiectele, temele și subtemele specifice fiecărui curs care
este parte a pregătirii în cadrul unității sunt stabilite de OP în conformitate cu cerințele
ATCO.D.060 și GM1 ATCO.D.060(d)( e).
(6) Examinările și evaluările efectuate la finalul cursurilor pentru pregătirea în cadrul unității
trebuie să se conformeze cerințelor ATCO.D.065 și ATCO.D.070, precum și
GM
subsecvente acestora.
(7) OP depune la sediul AAC o cerere de aprobare a cursului, cu cel puțin 30 de zile (conform
PIAC-ATCO-COP) înainte de data planificată de începere a acestuia.
(8) Cererea trebuie sa fie însoțită de documentația de aprobare a cursului/cursurilor care
cuprinde:
(a) un formular de autoevaluare prin care organizația demonstrează conformarea cu
cerințele Regulamentului (AMC1.ATCO.OR.B.005);
(b) planul de pregătire la nivelul unității indicând toate elementele în conformitate cu
cerințele ATCO.D.055;
(9) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de aprobare AAC evaluează documentația
anexată cererii și comunică răspunsul său.
(10) Dacă, în urma evaluării documentației, AAC constată că solicitantul nu înțelege procesele
și cerințele de reglementare care îi sunt aplicabile în scopul realizării conformării, trebuie
să le aducă la cunoștința solicitantului cât mai curând posibil. Perioada de analiză a
documentației se prelungește în consecință până la clarificarea tuturor aspectelor
identificate.
(11) AAC poate organiza și desfășura activități și procese de evaluare și activități de audit, în
conformitate cu cerințele ATCO.AR.E.001 (a) și AMC subsecvente pentru a verifica
conformarea cu cerințele Regulamentul. Se aplică în mod corespunzător prevederile PIACATCO-COP.
(12) După finalizarea analizei și completării documentației, după caz, în termen de 30 zile de la
data la care a primit toate informațiile și documentele AAC comunică:
(a) fie acordul său, în cazul în care evaluarea demonstrează că acestea sunt suficiente
pentru a emite aprobarea; sau
(b) dezacordul său, precum și solicitarea de a fi revizuite elemente ale documentației
neconforme cu cerințele legale.
(13) Pentru a putea fi realizat procesul de supraveghere, o unitate căreia i s-a aprobat planul de
pregătire în cadrul unității trebuie sa înștiințeze cu cel puțin 30 zile în prealabil AAC privind
locația, ora și data de începere a pregătirii de către un cursant, precum și locația, ora și
data la care se estimează încheierea pregătirii. În absența notificării, AAC își rezervă dreptul
de a pune la îndoială pregătirea efectuată și de a nu recunoaște aceasta.
(14) AAC participă la examinarea și/sau evaluarea de la finalul cursurilor pentru pregătirea în
cadrul unității. OP trebuie sa înștiințeze AAC cu minimum 30 zile în avans privind
data/datele propuse pentru examinare și/sau evaluare.
(15) AAC își rezervă dreptul de a nu participa la examinare/evaluare.
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(16) Daca OP nu înștiințează AAC cu privire la locația, ora și data propuse pentru
examinarea/evaluarea finală, AAC nu va recunoaște rezultatele examinării/evaluării.
(17) După promovarea examinării/evaluării se emite un certificat de competență, semnat de
evaluatorul ATC, care atestă absolvirea de către cursant a pregătirii la nivelul unității.
14.3 Pregătirea continuă
(1) Pregătirea continuă constă în cursuri de perfecționare și cursuri de conversie care se
organizează și desfășoară în concordanță cu prevederile UCS, elaborată de FSNA cu
respectarea cerințelor ATCO.B.025.
(2) Domeniile de pregătire ale cursurilor de perfecționare oferite de OP sunt cel puțin cele
precizate în ATCO.D.080 și AMC și GM aplicabile.
(3) Subiectele, temele, subtemele și obiectivele de performanță a cursurilor de perfecționare și
de conversie sunt precizate în UCS (ATCO.B.025.(a)(7).
(4) Examinările și/sau evaluările efectuate la finalul cursului de perfecționare trebuie să se
conformeze cerințelor ATCO.B.025(a)(5)(6), precum și AMC1 ATCO.B.025(a)(5)(6), GM1/
GM2/GM3 ATCO.B.025(a)(5) și GM1 ATCO.B.025(a)(6).
(5) Examinările și evaluările efectuate la finalul cursului de conversie trebuie să se conformeze
cerințelor ATCO.B.025(a)(9), precum și GM1 ATCO.B.025(a)(9).
(6) OP depune la sediul AAC o cerere de aprobare a cursului, cu cel puțin 30 de zile înainte de
data planificată de începere a acestuia.
(7) Cererea trebuie să fie însoțită de documentația de aprobare a cursului/cursurilor care
cuprinde:
(a) un formular de autoevaluare prin care organizația demonstrează conformarea cu
cerințele Regulamentului (AMC1.ATCO.OR.B.005);
(b) planul de pregătire a cursului respectiv care trebuie să cuprindă toate elementele în
conformitate cu cerințele ATCO.D.055.
(8) În termen de 15 de zile de la primirea cererii de aprobare AAC evaluează documentația
anexată cererii și comunică răspunsul său.
(9) Dacă, în urma evaluării documentației, AAC constată lipsa conformării cu cerințele de
reglementare care îi sunt aplicabile sau lipsa unor procese care ar fi fost necesare să fie
stabilite în scopul realizării conformării cu cerințele, trebuie sa le aducă la cunoștință
solicitantului cât mai curând posibil. Perioada de analiză a documentației se prelungește în
consecință până la clarificarea tuturor aspectelor identificate.
(10) După finalizarea analizei și completării documentației, după caz, în termen de 30 zile de la
data la care a primit toate informațiile și documentele AAC comunică:
(a) fie acordul său, în cazul în care evaluarea demonstrează ca acestea sunt suficiente
pentru a emite aprobarea; sau
(b) dezacordul său, precum și solicitarea de a fi revizuite elemente ale documentației
neconforme cu cerințele legale.
(11) Notificarea privind dezacordul și de reluare a procesului de aprobare poate fi contestată
prin depunerea unei contestații la sediul AAC, conform prevederilor cadrului normativ.
(12) Pentru cursurile de perfecționare și cursurile de conversie deja aprobate, OP trebuie sa
înștiințeze AAC cu minimum 30 zile în prealabil privind data de începere a cursului.
CAPITOLUL 15. PREGĂTIREA INSTRUCTORILOR ȘI EVALUATORILOR
(1) Secțiunea 5 din CT-ATCO stabilește cerințele privind pregătirea instructorilor și
evaluatorilor.
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(2) Pregătirea trebuie să asigure deprinderi suplimentare necesare CTA care optează pentru
obținerea autorizării OJTI/STDI sau a celei de evaluator.
(3) ATCO.D.090 și AMC și GM aplicabile detaliază cerințele specifice ce trebuie îndeplinite de
pregătirea pentru obținerea autorizării OJTI sau STDI.
(4) Pregătirea pentru obținerea autorizării OJTI sau STDI cuprinde cursuri teoretice și practice.
(5) ATCO.D.095 și AMC și GM aplicabile detaliază cerințele specifice ce trebuie îndeplinite de
pregătirea pentru obținerea autorizării de evaluator.
(6) OP care desfășoară cursuri specifice pentru pregătirea OJTI, STDI sau a evaluatorilor
trebuie să îndeplinească cerințele ATCO.D.090, ATCO.D.095 și AMC și GM aplicabile.
(7) Subiectele, temele, subtemele și obiectivele de performanță a cursurilor se stabilesc de OP
în conformitate cu prevederile ATCO.D.090, ATCO.D.095 și AMC și GM aplicabile.
(8) Examinările și evaluările efectuate pe timpul pregătirii trebuie să se conformeze cerințelor
ATCO.D.090, ATCO.D.095 și AMC și GM aplicabile.
(9) AAC aprobă cursurile pentru pregătirea OJTI/STDI și a evaluatorilor.
(10) OP depune la sediul AAC o cerere de aprobare a cursului, cu cel puțin 30 de zile înainte de
data planificată de începerea acestuia.
(11) Cererea trebuie să fie însoțită de documentația de aprobare a cursului/cursurilor care
cuprinde:
(a) un formular de autoevaluare prin care organizația demonstrează conformarea cu
cerințele ATCO.D.090, ATCO.D.095 și AMC și GM aplicabile;
(b) planul de pregătire a cursului respectiv.
(12) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de aprobare AAC evaluează documentația
anexată cererii și comunică răspunsul său.
(13) Daca, în urma evaluării documentației, AAC constată lipsa conformării cu cerințele de
reglementare care îi sunt aplicabile sau lipsa unor procese care ar fi fost necesare sa fie
stabilite în scopul realizării conformării cu cerințele, trebuie să le aducă la cunoștință
solicitantului cât mai curând posibil. Perioada de analiză a documentației se prelungește în
consecință până la clarificarea tuturor aspectelor identificate.
(14) După finalizarea analizei și completării documentației, după caz, în termen de 30 zile de la
data la care a primit toate informațiile și documentele AAC comunică:
(a) fie acordul său, în cazul în care evaluarea demonstrează că acestea sunt suficiente
pentru a emite aprobarea; sau
(b) dezacordul său, precum și solicitarea de a fi revizuite măsurile propuse, într-un termen
limită specificat.
(15) Notificarea privind dezacordul și de reluare a procesului de aprobare poate fi contestată prin
depunerea unei contestații la sediul AAC, conform cadrului normativ.
CAPITOLUL 16. APROBAREA SIMULATOARELOR PENTRU PREGĂTIREA CONTROLORILOR
DE TRAFIC AERIAN
(1) Pentru a-și putea desfășura activitatea, OP trebuie să facă dovada că îndeplinește cerințele
ATCO.OR.C.015(b).
(2) Echipamentele de pregătire sintetică (în continuare – STD) se clasifică conform AMC1
ATCO.OR.C.015(b)(a) în:
(a) simulatoare (SIM);
(b) "part task trainer" (PTT).
(3) OP care utilizează simulatoare pentru pregătirea CTA, trebuie ca anterior începerii pregătirii
să transmită la AAC solicitarea pentru aprobarea simulatorului, ca parte a pregătirii.
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(4) Cererea pentru aprobarea utilizării simulatorului, ca parte a pregătirii oferite, trebuie depusă
la AAC odată cu cererea pentru certificare ca OP și/sau cu minim 45 de zile înainte de a se
desfășura activitatea de pregătire.
(5) Cererea trebuie să fie însoțită de documente care sa demonstreze că simulatorul asigură
îndeplinirea criteriilor relevante conform AMC1 ATCO.OR.C.015(b)(b).
(6) Comisia AAC care va efectua auditul în vederea certificării la OP, va evalua și STD ca parte
a pregătirii ce urmează a fi furnizată.
(7) Testele efectuate în prezența inspectorilor AAC, vor urmări atingerea obiectivelor conținute
în cursurile aferente tip de pregătire pe care urmează să-I furnizeze.
(8) Raportul de evaluare a STD constituie parte a aprobării cursului de pregătire aferent.
(9) Orice modificare sau îmbunătățire a STD trebuie notificată AAC, cu minim 30 zile înainte de
a fi făcută.
(10) Ulterior modificării/îmbunătățirii, AAC, va efectua o inspecție pentru a participa la exerciții
desfășurate pe STD modificat.
(11) Exercițiile efectuate trebuie să demonstreze funcționarea corectă a echipamentelor în urma
modificărilor introduse după ultima revizie a manualului de utilizare, din punct de vedere
tehnic de către producător.
(12) AAC va avea în vedere ca modificările/îmbunătățirile făcute să fie evaluate din punct de
vedere al riscului asociat, astfel că atingerea obiectivelor instruirii să nu fie afectată.
(13) În cadrul programului de supraveghere, AAC verifică simulatoarele, prin participarea
inspectorilor AAC la sesiunile de instruire ale CTA.
(14) Pentru cazurile în care un simulator este utilizat pentru pregătirea pre-OJT, și timpul de
instruire la simulator este considerat ca pregătire operațională, simulatorul trebuie să fie o
replică în mărime completă a poziției de lucru, inclusiv toate echipamente și programele de
calculator necesare pentru a reprezenta sarcinile pe deplin asociate acestei poziții (inclusiv
vânt realist etc.).
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Anexa nr.1 Propunere mijloc de conformitate alternative (AltMoC)
Înregistrare în AAC nr..................data......................

PROPUNERE MIJLOC DE CONFORMITATE ALTERNATIV

A. Solicitant
1. Numele solicitantului
2. Date contact/ numele/ funcția/ departamentul
B. Mijloc de conformitate alternativ (AltMoC)
3. Subiect
4. Referință la cadrul normativ
5. Paragraful corespunzător din normele de
aplicare
Da 󠆰
6. Alte mijloace acceptabile de conformitate
similare (AMC)
Nu 󠆰
Da 󠆰
7. AltMoc similar cu un alt AltMoC utilizat de o
altă organizație
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1. Descrierea AltMoc și a justificării pentru AltMoc
C. Informații
2. Anexe

󠆰 Descrierea completă a AltMoC, inclusiv
motivația
󠆰 Evaluarea care demonstrează conformarea
󠆰 Amendamentele relevante la manuale/
proceduri
󠆰 Evaluarea de risc

3. Lista anexelor relevante (altele decât cele
menționate mai sus)
4. Numărul total al documentelor anexate
Declar că informațiile prezentate mai sus sunt reale și că orice modificare a acestora va fi adusă la
cunoștința AAC, în termenele prevăzute de cadrul normativ.
Semnătura solicitantului:

_____________________

Data:

_____________________
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Instrucțiuni pentru completarea cererii
1. Specificați numele solicitantului.
2. Specificați numele, funcția și departamentul din cadrul căruia face parte persoana care
propune AItMoC.
3. Descrieți pe scurt subiectul pe care AltMoc îl adresează.
4. Specificați reglementarea pentru care AltMoc este propus (ex: Regulamentul).
5. Specificați paragraful din normele de implementare căruia i se adresează AltMoC.
6. Specificați dacă există deja un AMC dezvoltat pentru același subiect. Dacă da, menționați
referința.
7. Specificați dacă există deja un AltMoc dezvoltat pentru același subiect. Daca da, menționați
referința.
8. Descrieți AItMoC propus, precum și modul în care se va asigura conformarea cu normele
de implementare.
9. Specificați documentele anexate conform precizărilor acestei rubrici.
10. Specificați documentele anexate, altele decât cele menționate la punctul 9,
însoțite de o scurtă descriere a acestora.
11. Specificați numărul total al documentelor anexate.

Ediția 01

Septembrie 2019

Certificarea controlorilor de trafic aerian

AAC
PIAC-ATCO-CCTA
32

Anexa nr.2 Specimen Certificat CTA/ Certificat CTA Stagiar

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
REPUBLICA MOLDOVA
CIVIL AVIATION AUTHORITY
REPUBLIC OF MOLDOVA

I
II
III
IV
IVa
XIV
V

CERTIFICAT DE CONTROLOR
TRAFIC AERIAN (STAGIAR)
(STUDENT) AIR TRAFFIC
CONTROLLER LICENSE

VI
VII
VIII
X

XI
Eliberat în conformitate cu Regulamentul de stabilire a cerințelor și
procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de
trafic aerian
Prezentul certificat este conform cu standardele OACI

Statul emitent:
State of issue:
Titlul certificatului
Title of license:
Numărul de serie al certificatului:
Serial number of the license:
Numele complet al titularului
Name of the holder in full:
Data nașterii :
Date of birth:
Locul nașterii
Place of birth:
Adresa titularului (Strada, orașul, raionul, codul
poștal)
Holder’s address (Street, town, area, postal code)
Naționalitatea titularului:
Nationality of holder:
Semnătura titularului:
Signature of holder:
Autoritatea competentă:
Competent Authority:
Semnătura funcționarului care eliberează certificatul și
data eliberării
Signature of officer issuing the license and of issue
Sigiliul sau ștampila AAC
Seal or stamp of the CAA

Issued in accordance with the Regulation establishing the
requirements and administrative procedures regarding the licenses of
air traffic controllers
This license complies with ICAO standards
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IX

Valabilitatea privilegiilor/ Validity of privileges:
Titularul este autorizat să exercite privilegiile pe care i le
conferă calificarea (calificările) și autorizarea (autorizările)
calificărilor următoare, atunci când sunt validate:
The holder is entitled to exercise the privileges of the
following rating(s) and rating endorsement(s), when
validated:
Calificare (calificări)
Data obținerii
Rating(s)
Date of issue

Autorizarea (autorizările calificărilor
Rating endorsement(s)

Data obținerii
Date of issue

Certificarea controlorilor de trafic aerian

XIIa Calificări și autorizări și datele de expirare ale acestora
Rating and endorsements with expiry dates
Titularul este autorizat să exercite privilegiile pe care i le conferă
calificarea(calificările) și autorizarea(autorizările) calificărilor următoare
în cadrul unității(unităților) de servicii de trafic aerian pentru care deține
autorizarea(autorizările) de unitate actuale indicate de mai jos, numai
dacă titularul deține un certificate medical valabil:
The holder is entitled to exercise the privileges of the following rating(s)
or rating endorsement(s) at the air traffic service unit(s) for which current
unit endorsement(s) is(are) held as detailed below, only if the holder has
a valid medical certificate:
Unitate
(indicator
OACI) (*)
Unit(ICAO
indicator)(*)

Sector/
Post(*)
Sector/
Position(*)

Calificare/
Autorizare
Rating/
Endorsement

Data
expirării(*)
Expiry date(*)

Semnătura/
ștampila
autorității
sau numărul
certificatului
și semnătura
evaluatorului
Signature/
stamp of the
authority or
license
number and
signature of
the assessor

XIIb

Alte autorizări/ Other endorsements:
Titularul este autorizat să exercite privilegiile pe care i
le conferă autorizarea (autorizările) următoare
The holder is entitled to exercise the privileges of the
following endorsement(s)
Autorizarea de
OJTI/STDI/Evaluator
OJTI/STDI/Assessor
endorsements

Data expirării
Expiry date
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Abrevieri
Abbreviations
ADV
ADI
APP
APS
ACP
ACS

AIR
GMC
TWR
GMS
RAD
PAR
SRA

XIII

Observații:
Remarks:
Autorizarea (autorizările) de competență lingvistică:
Language proficiency endorsement(s):

TCL
OCN

OJTI
STDI
Eval
uator

(*) Nu se aplică pentru certificatele de ATCO stagiar
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Calificările de controlor traffic aerian
Air traffic controller ratings
Aerodrome Control Visual (control de aerodrom, la vedere)
Aerodrome Control Instrument (control la aerodrom,
instrumental)
Approach Control Procedural (control de apropiere,
procedural)
Approach Control Surveillance (control de apropiere,
supraveghere)
Area Control Procedural (control regional, procedural)
Area Control Surveillance (control regional, supraveghere)
Autorizările calificărilor
Rating endorsements
Air Control (control aerian)
Ground Movement Control (control al miscării la sol)
Tower Control (turn de control de aerodrom)
Ground Movement Control (supravegherea miscării la sol)
Aerodrome Radar Control (control radar de aerodrom)
Precision Approach Radar (apropiere supravegheată radar)
Surveillance Radar Approach(apropiere supavegheată
radar)
Terminal Control (control terminal)
Oceanic Control (control oceanic)
Autorizările certificatelor
License endorsements
On-the-job training instructor (instructor pentru pregătirea la
locul de muncă)
Synthetic training device instructor (instructor pentru
echipamente de pregătire sintetică pentru zbor)
Evaluator
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Anexa nr.3 Cerere pentru emitere duplicat certificat

1. DATE PERSONALE
Nume
__________________________ Nr. certificat deținut ____________________
Prenume __________________________
Adresa
__________________________
__________________________

2. SE COMPLETEAZĂ, DUPĂ CAZ, UNA DIN RUBRICILE DE MAI JOS:
PIERDERE/ FURT
Copie act oficial care atestă PIERDEREA,
Documentul a fost declarat nul și
FURTUL:
publicat în Monitorul oficial.
Tipul actului _____________________________
Nr. ______________ Data __________________
Instituția emitentă _________________________
__________________________________
DISTRUGERE
Documentul a fost predat la AAC. În cazul distrugerii totale se completează rubrica de mai
sus

3. DECLARAȚIE
(se completează de către solicitant)
Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate în prezentul specimen sunt corecte
Semnătura ___________________________________
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Anexa nr.4 Cerere pentru modificarea datelor personale

1. DATE PERSONALE ACTUALE
Nume ____________________________

Copie act oficial care atestă modificarea

Prenume _________________________

Tipul actului ___________________________

Adresa ___________________________

Nr. ___________________________________

__________________________________

Data __________________________________

Naționalitatea _____________________

Autoritatea emitentă ____________________

2. DATE PERSONALE ANTERIOARE
Nume ____________________________
Prenume _________________________
Adresa ___________________________
_________________________________
_________________________________
Naționalitatea _____________________

3. Declarație
(se completează de către solicitant)
Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate în prezentul specimen sunt corecte.
Semnătura ________________________
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Anexa nr.5 Cerere pentru obținerea, revalidarea și reînnoirea certificatelor
CERERE PENTRU OBȚINEREA/ REVALIDAREA/ REÎNNOIEREA CERTIFICATULUI DE CONTROLOR
TRAFIC AERIAN (CTA), CALIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI
Partea A: DETALIILE SOLICITANTULUI
Nume/ Prenume .......................................................................................................................................
Adresă permanentă..................................................................................................................................
Telefon de serviciu .....................Telefon mobil ............................. Adresa de e-mail...........................
Data(zz/ll/aaaa) și locul nașterii ...............................................................................................................
DETALII DESPRE CERTIFICATUL DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN (STAGIAR, după caz)
Seria și numărul certificatului CTA ..........................................................
Data eliberării (zz/ll/aaaa).........................................................................
Detalii despre angajator
Nume
.....................................................................................................................................................................
Partea B: SOLICITARE PENTRU (bifați corespunzător)
[ ] Eliberarea certificatului CTA stagiar, calificare/ calificări și autorizări ale
[ ] Autorizare lingvistică
[ ] Eliberarea certificatului CTA, calificare/ calificări și autorizări ale calificărilor
[ ] Revalidarea calificării, autorizărilor de certificat CTA
[ ] Reînnoirea calificării, autorizărilor de certificat CTA
Partea C: CALIFICAREA/ AUTORIZAREA CALIFICĂRII/ UNITATE
ATC/ SECTOR
ADI
[ ]
TWR
[ ]
GMC [ ]
GMS
[ ] AIR
[ ] RAD
APS
[ ]
PAR
[ ]
SRA [ ]
TCL
[ ]
ACS
[ ]
TCL
[ ]
OCN [ ]
ACP
[ ]
OCN
[ ]
ADV
[ ]
APP
[ ]
Autorizări ale certificatului CTA
OJTI [ ]
STDI [ ] Evaluator [ ]
Autorizarea competenței lingvistice
- Nivel 4 [ ]
- Nivel 5 [ ]
- Nivel 6 [ ]
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Partea D: REVALIDAREA/ REÎNNOIREA AUTORIZĂRII DE UNITATE
Solicitantul întrunește cerințele în conformitate cu Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor
administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian și schema de competență a unității.
Autorizările de unitate/ certificatului adnotat mai jos sunt revalidate/ reînnoite (ștergeți după caz)
REVALIDAREA/ REÎNNOIREA se poate face după cum este prezentat mai jos:
Valabil până la:
Valabil până la:
Valabil până la:
Valabil până la:
Valabil până la:
Valabil până la:

Autorizare de unitate:
Autorizare de unitate:
Autorizare de unitate:
Autorizare de unitate:
Autorizare de unitate:
Autorizare de unitate:
Certific că datele sunt
complete și adevărate
Evaluator autorizat:

Nume:

Numărul certificatului
evaluatorului:

Semnătura:

PARTEA E: Declarație
Prin prezenta:
1. aplic pentru obținerea/revalidarea/reînnoirea certificatului CTA(Stagiar), calificări și/sau autorizări după
cum este indicat;
2. confirm că informațiile conținute aici sunt corecte la momentul completării cererii;
3. confirm că nu dețin nici un certificat CTA(Stagiar) eliberat de un alt stat membru OACI;
4. confirm că nu am aplicat pentru nici un certificat CTA(Stagiar) într-un alt un alt stat membru OACI ;
5. confirm că nu am deținut niciodată un certificat CTA(Stagiar) eliberat de un alt un alt stat membru OACI,
care să fi fost revocată sau suspendată în oricare Stat Membru.
Înțeleg că orice informație incorectă prezentată aici duce la interzicerea deținerii unui certificat CTA (Stagiar)
Semnătura: ............................................

Numele: .........................................................................

Data(zz/ll/aaaa): .................................................................................
PARTEA F: Certificate/ Documente
Vă rugăm să atașați toate certificatele și/sau documentele relevante:
1. Copie după certificatul CTA Stagiar, după caz
2. Copie după actul de identitate sau pașaport
3. Copie după certificatul medical
4. Copii după certificatele/documentele relevante ce atestă finalizarea cu succes a pregătirii:
a) Pregătirea inițială
b) Pregătirea de bază
c) Pregătirea pentru calificare
d) Pregătirea în cadrul unității
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e) Pregătirea instructorului de practică
f) Pregătirea evaluatorului
g) Pregătirea de perfecționare
h) Pregătirea de conversie
5. Copie după certificatul de competență lingvistică
6. Certificate din partea FSNA prin care să se ateste că deținătorul certificatului a îndeplinit toate
cerințele în acord cu schema de competență a unității.

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[ ]
[ ]
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Anexa nr.6 Specimen certificat de competență
Nr. _________ din _________________

Prin
prezentul
Certificat
de
competență
se
atestă
că
dl.(dna.)
______________________________
având
calificarea/calificările
_________________________,
autorizarea/autorizările
asociate
calificării/calificărilor____________________________
pe
sectoarele
_______________________ precum și autorizarea asociată certificatului ____INSTRUCTOR
OJT____ este competent(ă) să furnizeze serviciul _______________________ cu autorizarea
asociată certificatului ___________
în cadrul unității de trafic aerian ______________.
De asemenea, se atestă că CTA menționat mai sus, a efectuat:
1. *. Pregătirea aprobată de AAC cu num. ___________ din ___________ astfel:
- Pregătirea de tranziție și pre OJT încheiată la data de __________________;
- Pregătirea OJT încheiată la data de ________________.
2. Numărul de ore de dirijare necesare menținerii competenței conform schemei de
competență la nivelul unității:
3. Curs de perfecționare efectuat în perioada: __________________________
4. Evaluarea competenței s-a efectuat la data de : _______________________
5. **. Și-a îndeplinit prerogativele conferite de autorizarea Instructor conform prevederilor
PIAC-ATCO-CCTA.
Dl(Dna) ________________________________ deține certificat medical în termen de
valabilitate (copia acestuia certificat se află anexată la dosarul personal).

Data: _________________

Evaluator ATC
Numele și prenumele _______________________
Semnătura _______________________________

*Se va completa pentru CTA dirijare stagiari și/sau aflați în pregătire.
**Numai pentru CTA dirijare cu autorizarea INSTRUCTOR OJT.
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Anexa nr.7 Cerere de acceptare a organismului de evaluare a competenței lingvistice

Cerere depusă la:
Cerere de acceptare inițială

 󠆯󠆯

Cerere de acceptare a unei
modificări

󠆯

AAC
Republica Moldova, Chişinău,
bd. Dacia 80/2, MD-2026

(a se bifa după caz)

1. Denumirea și datele de înregistrare ale solicitantului

2. Denumirea comercială (în caz în care diferă de denumirea înregistrată)

3. Sediul principal al solicitantului

4. Detalii de contact (manager responsabil):
Nume și prenume
Tel.
Fax.
E-mail
5. Categoriile de activități de evaluare a CTA pentru care se solicită certificarea
󠆯

ACORDARE IINȚIALĂ NIVEL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

󠆯

REVALIDARE NIVEL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

󠆯

REÎNNOIRE NIVEL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

(descrierea detaliată a serviciilor pentru care se solicită certificarea – la pag. 3 a cererii)
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6. Numele și Prenumele responsabilului cu evaluarea (dacă diferă de punctul 4)
(sau poziția echivalentă în cadrul organizației)

7. Semnătura managerului responsabil
(sau poziția echivalentă în cadrul organizației)

8. Locul și data depunerii cererii
(locul)

(data)

9. Expozeul scris de prezentare a organizației – a se bifa după caz:
 󠆯
󠆯 Cerere de acceptare inițială

 󠆯󠆯

Cerere de acceptare a unei modificări

10. Alte documente relevante depuse împreună cu cererea
(Necesar doar în cazul în care există și alte documente suplimentare)
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11. Specificarea detaliată a activităților de evaluare a competenței lingvistice pentru care se
solicită acceptarea inițială sau acceptarea unei modificări
Metoda de evaluare a
competenței lingvistice
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Anexa nr.8 Specimen scrisoare de acceptare a organismului de evaluare a competenței lingvistice

Autoritatea Aeronautică Civilă
Republica Moldova

Civil Aviation Authority
Republic of Moldova

AFTN: LUKKYAYX

AFTN: LUKKYAYX

Tel: (+373 22) 823 523
Fax: (+373 22) 529 118
e-mail: info@caa.gov.md

Tel: (+373 22) 823 523
Fax: (+373 22) 529 118
e-mail: info@caa.gov.md

No./Nr. ………………………/
This Letter of Acceptance is issued to:
Prezenta Scrisoare de acceptare este eliberată către:
Whose business address is:
A cărui adresă este:
Number:
Număr:
MD/ ...............
satisfies the requirements to be accepted as a Language assessment body
according to Regulation establishing the requirements and administrative
procedures regarding the licenses of air traffic controllers and PIAC-ATCOCCTA, subject to the conditions and limitations specified in the annex
thereto.
îndeplinește cerințele pentru acceptarea ca Organism de evaluare a
competenței lingvistice în conformitate cu prevederile Regulamentului de
stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele
controlorilor de trafic aerian și PIAC-ATCO-CCTA, în condițiile și ținând
seama de limitările specificate în Anexa la prezenta.
This Letter of Acceptance is granted following the safety assessment of the
language assessment body's facilities, procedures and personnel and based on
the findings of the continuous safety oversight activities conducted by the Civil
Aviation Authority.
Prezenta Scrisoare de Acceptare este acordată organismului de evaluare a
competenței lingvistice ca urmare a evaluării facilităților, procedurilor
personalului aferent, precum și în baza rezultatelor activităților de
supraveghere continuă efectuate de către Autoritatea Aeronautică Civilă.
This Letter of Acceptability as Language assessment body can be
suspended, limited or withdrawn by the Civil Aviation Authority, should the
conditions of this Letter be not observed.
Ediția 01
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Prezenta Scrisoare de Acceptare ca Organism de evaluate a competenței
lingvistice poate fi suspendată, limitată sau anulată de către Autoritatea
Aeronautică Civilă în cazul în care condițiile pentru care a fost emisă nu
sunt respectate.
Director CAA
Director AAC
Signature
Semnătura
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Date of issue
Data eliberării
Valid until
Valabil până la
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CIVIL AVIATION AUTHORITY
REPUBLIC OF MOLDOVA
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
REPUBLICA MOLDOVA
Annex to the Letter of Acceptance as Language Body
Anexă la Scrisoarea de acceptare ca Organism de evaluare a competenței lingvistice
Reference/ Referință:
Location of Language assessment body
Locul unde își desfășoară activitatea organismul de evaluare a competenței lingvistice
Tel/ Fax:
Name of locations where language assessments are to be conducted
Numele spațiilor unde se va desfășura evaluarea competenței lingvistice pentru CTA/CTA
Stagiar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Method of assessment to be conducted by the language assessment body
Metoda de evaluare utilizată în cadrul organismului de evaluare a competenței lingvistice
Limitations
Limitări
Director CAA
Director AAC

Signature
Semnătura

Date of issue
Data eliberării
Valid until
Valabil până la
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Anexa nr.9 Specimen de evaluare a competenței lingvistice la limba engleză

AAC nr. _______ / ___________________

Număr de înregistrare la AAC

1

Date personale

Numele

FSNA

2

Prenumele

Tip certificat

Data
evaluării

Evaluare competență lingvistică la limba engleză

Pronunție
Înțelegere

3

Concluzie examinatori

4

Decizie

Nume examinator

Ediția 01

Structură
Interacțiune

Fluență

Vocabular

Rezultat final

Semnătura
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Anexa nr.10 Cerere autorizare OJTI/Evaluator temporară
CERERE PENTRU OBȚINERE AUTORIZARE OJTI/ EVALUATOR TEMPORARĂ
Partea A: DETALIILE SOLICITANTULUI
Nume/ Prenume .......................................................................................................................................
Adresă permanentă..................................................................................................................................
Telefon de serviciu .....................Telefon mobil ............................. Adresa de e-mail...........................
Data(zz/ll/aaaa) și locul nașterii ...............................................................................................................
DETALII DESPRE CERTIFICATUL DE CONTROLOR TRAFIC AERIAN
Numărul certificatului:................................... Calificare:.......................... Autorizare de unitate:..............
Valabilitate certificat (zz/ll/aaaa).........................................................................
Valabilitate autorizare instructor OJT
Valabilitate autorizare Evaluator
Detalii despre angajator
Nume
.....................................................................................................................................................................
Partea B: SOLICITARE PENTRU (bifați corespunzător)
[ ] Obținere autorizare OJTI temporară
[ ] Obținere autorizare Evaluator
Partea C: CALIFICAREA/ AUTORIZAREA CALIFICĂRII/ UNITATE ATC/ Sector pentru care se solicită
autorizarea temporară

ADI

[ ]

TWR

[ ]

GMC

[ ]

GMS [ ]

APS

[ ]

PAR

[ ]

SRA

[ ]

TCL

ACS

[ ]

TCL

[ ]

OCN

[ ]

ACP

[ ]

OCN

[ ]

ADV

[ ]

APP

[ ]

AIR [ ]

RAD

[ ]

Partea D: AUTORIZAREA TEMPORARĂ
Solicitantul întrunește cerințele în conformitate cu Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor
administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian.
AUTORIZAREA TEMORARĂ se poate face după cum este prezentat mai jos:
Autorizare temporară

Valabilă

Autorizare de instructor:

de la:

până la:

Autorizare de evaluator:

de la:

până la:

Certific că datele sunt complete și adevărate
Director unitate/ reprezentant autorizat:
Ediția 01

Nume:

Data:

Semnătura:

Septembrie 2019

[
]
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PARTEA E: Declarație
Prin prezenta:
1. aplic pentru obținerea autorizării OJTI/ Evaluator temporară după cum este indicat;
2. confirm că informațiile conținute aici sunt corecte la momentul completării cererii;
Înțeleg că orice informație incorectă prezentată aici duce la interzicerea deținerii unei autorizări OJTI/
Evaluator temporară.
Semnătura: ............................................

Numele: .........................................................................

Data(zz/ll/aaaa): .................................................................................
PARTEA F: Certificate/ Documente
Vă rugăm să atașați toate certificatele și/sau documentele relevante:
1. Copie după actul de identitate sau pașaport
[
2. Copie după certificatul CTA
[
3. Copie după certificatul medical
[
4. Document elaborat de FSNA din care să rezulte necesitatea autorizării temporare
[
5. Analiza de risc
6. Adeverință prin care FSNA certifică faptul că titularul certificatului CTA îndeplinește condițiile [
specificate în argumentația de siguranță prezentată spre aprobarea AAC
[

Ediția 01

Septembrie 2019

]
]
]
]
]
]
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Anexa nr.11 Specimen Autorizare OJTI temporară

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
REPUBLICA MOLDOVA
CIVIL AVIATION AUTHORITY
REPUBLIC OF MOLDOVA

AUTORIZARE TEMPORARĂ DE INSTRUCTOR OJT
TEMPORARY OJTI AUTHORISATION

Nr./ No. MD – xxx –
În conformitate cu prevederile PIAC-ATCO-CCTA certificăm că:
According to the provisions of PIAC-ATCO-CCTA we hereby certify that:

Numele:
Name:

__________________________________

Este împuternicit să efectueze instruire în unitatea…….
Is entitled to provide training in unit………………………
Sub rezerva anulării oricând, Autorizația
este valabilă până la data de:
Subject to cancellation at any time this
Authorisation is valid until:

Stampila
Stamp

zz.ll.aaaa

________________
Semnătura/Signature

Data eliberării:
Date of issue:

Ediția 01

zz.ll.aaaa

Septembrie 2019
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Anexa nr.12 Specimen Autorizare temporară de evaluator

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
REPUBLICA MOLDOVA
CIVIL AVIATION AUTHORITY
REPUBLIC OF MOLDOVA

AUTORIZARE TEMPORARĂ DE EVALUATOR CTA
ATC TEMPORARY ASSESSOR AUTHORISATION

Nr./ No. MD – xxx –
În conformitate cu prevederile din PIAC-ATCO-CCTA certificăm că:
According to the provisions of PIAC-ATCO-CCTA we hereby certify that:

Numele:
Name:

__________________________________

Este împuternicit să efectueze evaluări în unitatea…….
Is entitled to provide assessment in unit…………………
Sub rezerva anulării oricând, Autorizația
este valabilă până la data de:
Subject to cancellation at any time this
Authorisation is valid until:

Stampila
Stamp

zz.ll.aaaa

________________
Semnătura/Signature

Data eliberării:
Date of issue:

Ediția 01

zz.ll.aaaa

Septembrie 2019

