
 
 

O R D I N 

cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la „Materiale de îndrumare la  

Specificaţii de certificare (GM-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile  

administrative referitoare la aerodromuri”, ediţia 01 

  

nr. 45/GEN  din  21.10.2020 

  
Monitorul Oficial nr.286-292/1102 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, în scopul 

asigurării implementării Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la 

aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.653/2018,  

ORDON: 

1. Se aprobă amendamentul nr.01 la „Materiale de îndrumare la Specificaţii de certificare 

(GM-ADR-DSN) 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 – Materiale de îndrumare (GM)”. 

3. Amendamentul nr.01 la „Materiale de îndrumare la Specificaţii de certificare (GM-

ADR-DSN) 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.45/GEN. Chişinău, 21 octombrie 2020.  
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Anexă la Ordinul  

nr. 45/GEN din 21 octombrie 2020 

 

Amendamentul 01  

la „Materiale de îndrumare la Specificații de certificare (GM-ADR-DSN) 

la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la 

aerodromuri”, ediţia 01 

 

„Materiale de îndrumare la Specificații de certificare (GM-ADR-DSN) la 

Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri”, ediţia 

01, aprobate prin Ordinul nr. 18/GEN din 15.04.2019 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 148-158, art. 724), se modifică după cum urmează: 

 

1. Capitolul D, punctul GM1 ADR-DSN.D.240 Taxiways general se modifică după cum 

urmează: 

1) După titlul punctului se completează cu 3 Note cu următorul conținut: 

‘Note 1. — Unless otherwise indicated, the requirements in this section are 

applicable to all types of taxiways. 

Note 2. — See CS ADR-DSN.N.785 Information signs for a standardized scheme for 

the nomenclature of taxiways which may be used to improve situational 

awareness and as a part of an effective runway incursion prevention measure. 

Note 3. — See National Technical requirements on design and operation of 

aerodromes (CT-AD) Attachment 23 «Taxiway design guidance for 

minimizing the potential for runway incursions», for specific taxiway design 

guidance which may assist in the prevention of runway incursions when 

developing a new taxiway or improving existing ones with known runway 

incursion safety risks.’; 

2) subpunctul (a) se completează cu Notă cu următorul conținut: 

‘Note. — Guidance on layout and standardized nomenclature of taxiways is given in 

the Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2.’ 

 

2. Capitolul D, punctul GM1 ADR-DSN.D.340 Location of holding bays, runway-

holding positions, intermediate holding positions, and road-holding positions 

subpunctul (f) va avea următorul conținut:  

 

‘(f)  If a holding bay, runway-holding position or road-holding position for a precision 

approach runway code number 4 is at a greater elevation compared to the threshold, 

the distance specified in Table D-2 should be further increased 5 m for every metre 

the bay or position is higher than the threshold.’ 

 


