
 
O R D I N 

cu privire la aprobarea amendamentului nr.02 la „Mijloace acceptabile de punere în  

conformitate şi materiale de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul 

privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”, ediţia 01 

  

nr. 44/GEN  din  21.10.2020 

  
Monitorul Oficial nr.286-292/1101 din 06.11.2020 

  

* * * 

În temeiul articolului 7 alineatul (3) punctul 1) litera d) şi art.35 alineatul (10) din Codul 

aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, precum şi al punctului 10 alineatul 1) litera d) din 

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019, întru executarea atribuţiilor ce 

revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate de autoritate administrativă de certificare, 

supraveghere continuă şi control în domeniul aviaţiei civile, pentru asigurarea concordanţei cu 

Standardele şi Practicile Recomandate (SARPs) ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale 

urmare a aprobări Amendamentului 15 la Anexa 14, volumul I „Aerodromuri. Proiectarea şi 

exploatarea aerodromurilor” la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, luând în 

consideraţie Scrisoarea de stat OACI 073e referitor la modificarea datei de aplicare a noului 

format global de evaluare şi raportare a condiţiilor suprafeţei pistei (GRF),  

ORDON: 

1. Se aprobă amendamentul nr.02 la „Mijloace acceptabile de punere în conformitate şi 

materiale de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul privind procedurile 

administrative referitoare la aerodromuri”, ediţia 01, conform Anexei la prezentul ordin. 

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate 

Anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la rubrica 

„Cadrul normativ – AMC”. 

3. Amendamentul nr.02 la „Mijloace acceptabile de punere în conformitate şi materiale 

de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul privind procedurile administrative 

referitoare la aerodromuri”, ediţia 01, se aplică din data publicării prezentului ordin în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

  
DIRECTOR Eugeniu COŞTEI 

  

Nr.44/GEN. Chişinău, 21 octombrie 2020.  
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Anexă la Ordinul  

nr. 44/GEN din 21 октября 2020 г. 

 

Actul „Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare 

(AMC&GM REG-ADR) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la 

aerodromuri” ediţia 01, aprobat prin Ordinul nr. 19/GEN din 15.04.2019 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 148-158, art. 725), se modifică după cum urmează: 

 

1. În tot textul documentului sintagma ‘Applicable until 4 November 2020 [According to 

Order no. 22/GEN from 02.06.2020]’se substituie cu sintagma ‘Applicable until 3 

November 2021 [According to Order no. 44/GEN from 21.10.2020]’. 

 

2. În tot textul documentului sintagma ‘Applicable from 5 November 2020 [According to 

Order no. 22/GEN from 02.06.2020]’se substituie cu sintagma ‘Applicable from 4 

November 2021 [According to Order no. 44/GEN from 21.10.2020]’ 

 

3. Anexa I, subpartea B, punctul AMC1 ADR.AR.B.005 (c) Management System 

COORDINATION WITH OTHER AUTHORITIES se completează după titlul 

punctului cu Notă cu următorul conținut: 

 

‘Note. - Applicable until 2 November 2022’. 

 

4. Anexa III, subpartea A, punctul AMC1 ADR.OPS.A.005 Aerodrome data 

subpunctul (b) se completează cu Notă cu următorul conținut:  

 

‘Note. — PANS-AIM (Doc 10066), Appendix 8 provides requirements for obstacle data 

determination in Areas 2 and 3.’ 

 

5. Anexa III, subpartea A, punctul AMC1 ADR.OPS.A.005 Aerodrome data, după 

titlul STRENGTH OF PAVEMENTS se completează cu Notă cu următorul conținut: 

  

‘Note. - Applicable until 27 November 2024’. 

 

6. Anexa III, subpartea A, punctul AMC1 ADR.OPS.A.015 Coordination between 

aerodrome/airport operators and providers of aeronautical information services 

REPORTING, după subpunctul (c) se completează cu Notă cu următorul conținut: 

 

‘Note. — The nature, format and conditions of the information to be provided are 

specified in the PANS-AIM (Doc 10066) and the PANS-ATM (Doc 4444). 

Specific procedures pertaining to works in progress on the movement area and 

to the reporting of such works are specified in the PANS-Aerodromes (Doc 

9981)’. 

 

7. Anexa III, subpartea B, punctul GM2 ADR.OPS.B.005 Aerodrome emergency 

planning AERODROM EMERGENCY PLAN DOCUMENT subpunctul (a) se 

completează su 2 Note cu următorul conținut: 

 

‘Note 1. — Guidance material on Human Factors principles can be found in the Human 

Factors Training Manual (Doc 9683). 
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Note 2. — General principles and procedures on the training of aerodrome personnel, 

including training programmes and competence checks, are specified in the 

PANS-Aerodromes (Doc 9981)’. 

 

8. Anexa III, subpartea B, punctul AMC2 ADR.OPS.B.010 Rescue and firefighting 

services RFFS LEVEL OF PROTECTION în subpunctul (a) (2) după Table 1 se 

completează cu 2 Note cu următorul conținut: 

 

‘Note 1. —See guidance in the Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1, for 

categorizing aerodromes, including those for all-cargo aircraft operations, 

for rescue and firefighting purposes. 

Note 2. — Principles and procedures on training, including training programmes and 

competence checks, are specified in the PANS-Aerodromes (Doc 9981). 

Further Guidance on the training of personnel, rescue equipment for difficult 

environments and other facilities and services for rescue and firefighting is 

given in Attachment A, Section 18, and in the Airport Services Manual (Doc 

9137), Part 1.’ 

 

 

9. Anexa III, subpartea B, punctul GM3 ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard 

reduction după titlul TRAINING FOR WILDLIFE CONTROL se completează cu 

Notă cu următorul conținut: 

 

‘Note. — Procedures on the management of wildlife hazards on and within the vicinity 

of aerodromes, including the establishment of a wildlife hazard management 

programme (WHMP), wildlife risk assessment, land-use management and 

personnel training, are specified in the PANS-Aerodromes (Doc 9981), Part II, 

Chapters 1 and 6. Further guidance is given in the Airport Services Manual 

(Doc 9137), Part 3’.’ 

 

10. Anexa III, subpartea C, punctul GM1 ADR.OPS.C.005 General HUMAN 

FACTORS după titlul punctului se completează cu 2 Note cu următorul conținut: 

 

‘Note 1. — Guidance material on Human Factors principles can be found in the Human 

Factors Training Manual (Doc 9683) and in the Airport Services Manual 

(Doc 9137), Part 8 — Airport Operational Services. 

Note 2. — General principles and procedures on the training of aerodrome personnel, 

including training programmes and competence checks, are specified in the 

PANS-Aerodromes (Doc 9981)’.  

 

11. Anexa III, subpartea C, punctul GM2 ADR.OPS.C.010 (b) (1) Pavements, other 

ground surfaces, and drainage OVERLOAD OPERATIONS după titlu se 

completează cu Notă cu următorul conținut: 

‘Note. -   Applicable until 27 November 2024’.  


