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DIS
STRIBUIR
RE
Originalul acestui documentt se păstre
ează în Direcţia Aero porturi.
O copie
e electronic
că a docum
mentului va
a fi publicattă pe:



in
ntranet-ul AAC (WR
ROOM, pa
art «Докум
менты ОГГА/AGA/ВН
НУТРЕННИ
ИЕ
ПРОЦЕДУРЫ И ИНС
П
СТРУКТИВ
ВНЫЕ МА
АТЕРИАЛЫ
Ы»);
w
www.caa.m
md partea «
«Аэропортты и назем
мное обсл
луживание
е».

PRO
OCEDUR
RA DE RE
EVIZIE
Șeful Se
erviciului SZCS
S
este responsab
bil menține
erea docum
mentul la zi.
Acest document este
e
revizu
uit ori de câ
âte ori apa
are o nece sitate, de regulă atunci
când
d există:





Modificări în actele no
M
ormative in
nternaționa
ale de regleementare;
M
Modificări
în documen
ntele și pro
ocedurile AAC
A
interdeependente
e/conexe;
M
Modificări
în legislația
a națională
ă RM;
C
Când
sunt necesare amendări ale docum
mentului.

Ori de câte ori apare
a
nece
esitatea de
e revizuire
e, documeentul va fi modificat în
între
egime și nu
umărul edițției următo
oare va fi alocat în scopul de a uurmări mod
dificările.
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ală
groa
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ă păstreze
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ROOM, parrtea «Документы ОГГА/AGA/ВН
НУТРЕННИ
ИЕ
ПРО
ОЦЕДУРЫ
Ы И ИНСТР
РУКТИВНЫ
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1.

INTRO
ODUCERE
E

1.1 Preze
enta proce
edură este elaborată
ă în conforrmitate cu Legea av
viaţiei civile
e a
Republicii Mold
dova Nr. 1237 din 09
9.07.1997 articolul
a
12
2 (3).
1.2 Preze
enta proced
dură:
- incclude cerin
nţele că
ătre docum
mentaţia, prezentatăă pentru coordonarrea
construcţiei şi/sau
ş
amp
plasării ob
biectelor. Respectare
R
ea acestorr cerinţe esste
necesară pentru obţine
erea inform
maţiei depliine privind amplasarea obiecte
elor
în raport cu aerodrom
murile civile şi deterrminarea nnecesităţii de marca
are
şi/ssau baliza
are lumino
oasă a obiectelor
o
în scopuul asigurărrii siguran
nţei
zbo
orurilor;
- sta
abileste ordinea
o
de
e examinare a do
ocumenteloor prezen
ntate pen
ntru
coo
ordonare în
î partea ce ţine de
e analiza amplasăriii obiectelo
or, precum
m şi
cerinţele priv
vind existe nţă marcării şi/sau balizării
b
lum
minoase a obiectelorr în
zonele aerod
dromurilor ccivile ale Republicii
R
Moldova.
M

2.

DEFIN
NITII ŞI AB
BREVIER
RI

În acest document,
d
termenii şşi abrevieri au următo
oarele sem
mnificaţii
Solicitant
persoana
p
fizică sau
u juridică care a ddepus cerrerea pen
ntru
avizare
a
cconstrucţieii sau am
mplasării obiectelorr în zone
ele
aerodromu
a
urilor civilă
ă
AAC
C

-

Autoritatea
A
a Aeronauttica Civila a Republiccii Moldova
a

Avizz

-

documentu
d
ul oficial, care conţine decizzia al AAC, destina
ate
realizării
r
p
proiectelor de constru
ucţie şi am
mplasare a obiectelorr în
zonele
z
ae
erodromurillor civile şi determ
minării nec
cesităţilor de
marcare
m
şi/sau ba
alizare luminoasă în scopu
ul asigură
ării
siguranţei
s
zzborurilor

3.

PREVE
EDERI GENERAL
G
LE
3.1

Cerinţele de limitare a înălţimii obiectelo
C
or în zonelle aerodromurilor civvile
s
sunt
reglem
mentate de standarde
ele şi practtica recomaandată OA
ACI.

3.2

Zona aerod
Z
dromului (zzona de co
ontrol şi evidenţă a obbiectelor şii obstacole
elor
a
adiacentă
aerodromu
a
ului) constiituie un teren în juruul aerodro
omului, limitat
c dimensiu
ca
une, asuprra căruia se efectuea
ază manevvre ale aero
onavelor.

3.3

Construcţii planificate
C
e şi plasarrea obiecte
elor cu anuumită înalţţime în afa
ara
z
zonei
aerod
dromului, n
necesită Avizul AAC în scopul efectuării a unui stud
diu
a
aeronautic
cu privire la studie
erea impactului aceestor consttrucţii asup
pra
z
zborului
aeronavelor.
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4.

CERIN
NŢE DE COORDO
C
ONARE A CONSTRUCŢIE
EI ŞI AM
MPLASĂR
RII
OBIEC
CTELOR

4.1

AAC RM
M efectuea
ază experrtiza în partea ce ţin
ne de preggătirea avizelor privind
coordon
narea construcţiei şşi amplasă
ării în zonele de aaerodrom a edificiillor,
clădirilor, liniilor de telecom unicaţii, lin
niilor electrice de înaaltă tensiune, trasee
elor
feroviare
e, autostră
ăzilor, obie ctelor fotottehnice şi altor obieccte care ar putea afeccta
siguranţţa zborurilo
or aeronavvelor, crea
a obstacole
e pentru ffuncţionare
ea normală
ă a
mijloace
elor radiote
ehnice ale aerodromu
ului.

4.2

Coordon
narea cu AAC a cconstrucţie
ei şi amplasării obieectelor se
e efectuea
ază
ţinîndu-sse cont de
d asigura
area sigurranţei zborurilor în zonele ae
erodromurilor
înregistrrate în Reg
gistrul aeria
an al aerod
dromurilor din Repubblica Moldo
ova.

4.3

Vor fi supuse
s
coordonării cconstrucţia
a, amplasa
area sau modificare
ea amplasă
ării
obiectelor existentte, inclusivv:
ate obiecte
ele pe o ra ză de 10 km
k de la punctul de ccontrol al aerodromu
a
ului
 toa
(PC
CA);
 obiectele cu o înălţime
e de 50 me
etri sau ma
ai mult în rraport cu pragul
p
inferrior
asate pe o rază de 30
0 km de la PCA;
al PDA şi pla
m
sau mai mult de la nive
elul terenu
ului
 obiectele cu o înălţim e de 50 metri
ocat, indiferent de am
mplasarea acestora;
alo
 liniiile de telecomuniccaţii, de energie
e
ele
ectrică (innclusiv cele de îna
altă
ten
nsiune), prrecum şi allte obiecte
e de radiaţie radio şi electromagnetice, ca
are
ar putea cre
ea obstaccole pentru
u funcţiona
area norm
mală a echipamente
elor
rad
dio, indifere
ent de amp
plasarea acestora;
a
 obiecte explo
ozive, indifferent de amplasarea
a acestora;;
 înttreprinderile industria
ale şi alte întreprinde
î
eri şi edificcii, activitattea cărora ar
putea conduc
ce la înrău
utăţirea vizibilităţii în zonele
z
aerrodromurilo
or.

4.4

pentru effectuarea expertizei)) a
În proce
esul de re
ealizare (îîn cazul prezentării
p
examină
ării
plan
nurilor
d
de
dezv
voltare
a
oraşeelor
şi
localităţilor
expertizza/coordonarea va fi executată::
 cu respectarea cerinţellor de sigu
uranţă a zb
borurilor aeeronavelor şi ţinîndu--se
cont de influe
enţa zgom otului aero
onautic şi emisiilor;
e
atea interzicerii privinnd amplasa
area locurilor
 luîndu-se în considerarre necesita
or alimenttare conce
entrate, guunoiştilor, fermelor de
de emisie a deşeurilo
b
scum
mpe, fermelor de animale, abaatoarelor şi altor obieccte
animale cu blănuri
care contribuie la ag
glomeraţia în masă a păsărillor şi celo
or adiacen
nte
or la o disttanţă de 15
5 km.
territoriilor aerrodromurilo

5.

ORDIN
NEA DE PREZEN
P
TARE A DOCUM
MENTELO
OR

5.1

în scopu
ul obţinerii unui Aviz trebuie să prezinte următoarele
u
e documen
nte la AAC
C:
(a) o cerere pe
entru acord
darea Avizu
ului (vezi Anexa
A
1);
(b) Aplicaţii,
A
ca
are trebuie să conţină
ă:
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 informa
aţia privind
d dimensiu
unile exteriioare (orizzontale şi verticale)
v
a
ale
constru
ucţiilor şi/ssau edificiilor inclusiv gabarittele echipa
amentelor şi
mecanismelor uti lizate la co
onstrucţia obiectului (înălţimii macaralei de
constru
ucţie etc.);
 informa
aţia privind coordonatele geografice ale oobiectului (obiectelor)) în
sistemu
ul coordon
natelor geo
odezice all Sistemul ui geodez
zic mondia
al WGS-8
84 în forma
atul DD°MM
M'SS.s'';
 informa
aţia privind
d înălţime
ea maxim
mă a obieectului (obiectelor) în
formatu
ul DECIMA
AL (MMM.m
m);
 materia
ale cu indiccarea nivelului supra
afeţei soluluui pentru fiecare
f
obie
ect
solicitatt în raport cu nivelul mediu al mării
m
(MSLL) în formattul DECIMAL
(MMM.m);
 materia
ale cu indiicarea info
ormaţiei cu
u privire laa înălţimile
e relative ale
a
edificiilo
or adiacen
nte şi/sau ale
a unor obiecte
o
maai înalte din
n împrejurrimi
(în cazu
ul în care a
acestea ex
xistă);
 caracte
eristicile sp
pecifice ale obiectu
ului, care (în funcţie de natu
ura
constru
ucţiei sau în timpul funcţionărrii echipam
mentelor/instalaţiilor) ar
putea afecta
a
sigu ranţa zborrurilor
(i)

planificarea
p
a emisiei de fum sau emannarea abu
urilor în
procesul
p
de
e exploata
are a obiectului;

(ii) planificarea
p
a

emisieii de sub
bstanţe nnocive, co
orozive,
radioactive
r
e etc în pro
ocesul de exploatare
e
a obiectului;

(iii) sisteme/dis
s
spozitive speciale de
e iluminat;
(iv) disponibilit
d
tatea /cara
acteristicile
e utilajului electric de forţă,

care
c
induce
e cîmpurile
e electromagnetice;
(v) activitatea
a
care con
ntribuie la
a aglomerraţia în masă
m
a

păsărilor
p
(m
mori, cons
strucţii de siloz,
s
locurri pentru păstrare,
depozite,
d
b
bazine de sedimentar
s
re, gunoiştti etc);
 descrie
erea deta
aliată a obiectulu
ui/construccţiilor, cu
u indicarrea
materia
alelor obiecctului şi materialelor de construucţie, prev
văzute pen
ntru
utilizare
e;
 harta (o
o copie a hărţii), precum şi schema saau planul situaţional
s
cu
indicare
ea obiectu
ului aferen
nt la străzile (la am
mplasarea obiectului în
localitatte) sau lla localită
ăţile (la amplasarea
a
a obiectului în afa
ara
localităţţii) cu indiccarea scăriii.
5.2

La coorrdonarea construcţie
c
ei obiectelo
or de emittere a unddelor radio
o suplimen
ntar
trebuie să
s fie indic
cate:
(a)

frecvenţe
ele de op erare sau gama de
e operare de emiterre a unde
elor
radio, ca
apacitatea, directivitatea emiterii
sau
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(b)

5.3

documen
ntul organ
nului de stat
s
autorizat de eelectrocomunicaţii ca
are
confirmă
ă că obiecttul construit va funcţiiona în connformitate cu planul de
distribuirre a frecve nţelor.

La coordonarea liniilor de
e telecomu
unicaţii şi liniilor ellectrice se
e vor indica
următoa
arele:
(a)

denumire
ea traseulu
ui;

(b)

punctele iniţial şi fin
nal ale tras
seului coorrdonat;

(c)

tensiunea liniilor el ectrice;

(d)

înălţimea
a suporturi lor şi depă
ăşirea baze
ei acestoraa;

(e)

materialu
ul din care sunt cons
struite supo
orturile.

5.4

La coorrdonarea proiectelor
p
r de dezvo
oltare şi planificare a oraşelor, localităţilor
este neccesar de a prezenta un plan ge
eneral cu in
ndicarea co
construcţieii proiectate
e şi
de perspectivă, nu
umărului de
e etaje a construcţiilo
c
or şi edificiiilor.

5.5

În plus la lista minimă de documenta
aţie tehnic
că, necesaară pentru coordona
are,
AAC esste în drep
pt să soliciite informa
aţie suplim
mentară, neecesară pe
entru analiza
detaliată
ă a cereriii de acorrdare a av
vizului priv
vind coorddonarea co
onstrucţiei şi
amplasă
ării obiecte
elor.

5.6

Solicitan
ntul poate să prezintte şi alte in
nformaţii şi / sau doccumente care
c
în opinia
sa, va fa
acilita proc
cedura emiiterii avizului solicitat.

6.

Acorda
area Avizelo
or
de către specialistu
Eliberarrea avizelo
or Solicitan
ntului se efectuiaza
e
ul al Direcţiei
Aeroporrturi AAC sub semn
nătura în „Журнал учета вы
ыдачи разрешений на
строите
ельство/ре
еконструкц
цию аэропортов и заключенний по со
огласованию
строите
ельства в зонах аэр
ропортов”.
.
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Ane
exa 1
la Procedu
urile de accordare a avizelor prrivind
coordonarea construcţieei şi amplas
sării obiectelo
or în
zonele aero
odromurilor ccivile ale Republicii Moldova

Directorului Autoritaatea Aeron
nautică Civ
vilă

CERERE
p
pentru obţinerea Avizullui (de princ
cipiu, definittiv) al Autorritatea Aero
onautică Civilă
C
pentru coo
ordonarea re
ealizării obiec
ctivului _____
__________
___________
___________
___________
____
(denumirea şi destinaţiaa obiectivului))
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
_____
Beneficiarrul / titularul obiectivului
o

_________
__________
___________
_____________________
_____

adresa___
___________
___________
___________
__________
___________
__
telefonul__
__________
_______ telefaxul ______
___________
___________
__
În correspundere cu
c legislaţia Republicii M
Moldova, rog
g să mi se elibereze Avvizul de coo
ordonarea
obiectivulu
ui care urmează va fi situ
uat pe următo
orul amplasa
ament
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
Pentrru examinarrea cererii de
d coordona
are prezint următoarele
u
date:
Înălţimea maximă a co
onstrucţiei __
___________
__________
___________
_
Coordonatele amplasă
ării:
L
Latitudinea _________
__________
___________
___________
_________
L
Longitudinea
a _________
__________
___________
___________
_________
C
Cota absoluttă a bazei __
___________
__________
___________
__________
Pentrru obţinerea Avizului, ane
exez la cererre următoare
ele documentte:
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
________
___________
___________
__________
___________
___________
_____________________
______
Nume
ele şi prenum
mele solicitan
ntului______
___________
___________
___________________
(Con
nducătorul în
ntreprinderii)
Semn
nătura_____
___________
___________
__________
___________
_____________________
______
Data_
__________
___________
___________
___
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