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O R D I N 

cu privire la aprobarea ediţiei nr.02 a Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice  

Civile referitoare la operaţiunile aeriene – PIAC-OPS Partea  

GEN (PIAC-OPS Partea GEN) 

  

nr. 50/GEN  din  07.11.2022 

  
Monitorul Oficial nr.363-373/1308 din 18.11.2022 

  

* * * 

În temeiul art.7 alin.(3) pct.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 

şi punctului 10 subpct.1) lit.b.) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.133/2019, întru executarea atribuţiilor ce îi revin Autorităţii Aeronautice Civile în calitate 

de autoritate administrativă de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, 

în scopul asigurării implementării Hotărârii Guvernului nr.831/2018 privind aprobarea 

Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene şi 

Cerinţelor tehnice referitoare la operaţiunile aeriene,  

ORDON: 

1. Se aprobă ediţia nr.02 a Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile referitoare 

la operaţiunile aeriene – PIAC-OPS Partea GEN – prevederi generale specifice tuturor tipurilor 

de operaţiuni aeriene (PIAC-OPS Partea GEN), conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.  

2. Se aprobă anexele la PIAC-OPS, conform Anexei nr.2 la prezentul ordin.  

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

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

compartimentul „Cadrul normativ/PIAC”. 

4. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă ediţia nr.01 a PIAC-OPS 

Partea GEN aprobate prin ordinul directorului AAC nr.54/GEN din 23.09.2019, directivele 

operaţionale DO nr.06-26/04/2019, DO nr.09-03/08/2020, DO nr.02-23/03/2021 şi circulara 

operaţională nr.01 din 06/06/2007.  

5. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele la PIAC-OPS, 

conform Anexei nr.3 la prezentul ordin.  

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

Moldova.  

  
DIRECTOR Vasile ŞARAMET 

  

Nr.50/GEN. Chişinău, 7 noiembrie 2022.  

  

  

http://www.caa.md/
http://www.caa.md/
lex:DEB82019092354
lex:DEB82019092354


1 
 

Anexa nr.2 la  

ordinul nr.50/GEN din 07.11.2022 

Anexe la PIAC-OPS aprobate  

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

anexei 
Denumirea completă 

Ediția/ 

revizia 
Ordinul/ 

data 

1 1.1 Informarea AAC privind intenția efectuării operațiunilor CAT Ed. 03 
50/GEN din 

07.11.2022 

2 1.2 Rezultatul întrevederii de informare Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

3 1.3 
Informarea AAC privind intenția efectuării operațiunilor NCC, 

NCO, SPO,GA 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

4 1.4 Broșura informativă Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

5 2.1 
Cerere privind acordare/modificare AOC + declarația de 

conformitate  
Ed. 03 

50/GEN din 

07.11.2022 

6 2.2 
Cerere pentru acordarea/modificarea autorizației pentru 

operațiuni comerciale specializate (lucru aerian) 
Ed. 03 

50/GEN din 

07.11.2022 

7 3.1 Documente de certificare / Specificații de operare Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

8 3.2 Certificat de Operator Aerian (AOC) Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

9 4.1 
Decizia Directorului AAC de suspendare a documentului de 

certificare/autorizare 
Ed. 03 

50/GEN din 

07.11.2022 

10 4.2 
Decizia Directorului AAC de revocare a documentului de 

certificare/autorizare 
Ed. 03 

50/GEN din 

07.11.2022 

11 4.3 
Decizia Directorului AAC cu privire la anularea suspendării 

documentului de certificare /autorizare 
Ed. 03 

50/GEN din 

07.11.2022 

12 5.1 Declarația privind operațiunile aeriene necomerciale Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

13 5.2 
Informare intenție operațiuni necomerciale aeronave 

complexe motorizate 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

14 5.3 Lista aprobărilor specifice Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

15 6.1 Cerere de aprobare a utilizării unui FSTD Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

16 6.2 Formular de aprobare a utilizării unui FSTD Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

17 6.3 
Formular pentru evaluarea facilităților de pregătire pentru 

membrii echipajelor de cabină 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

18 6.4 
Scrisoare de Aprobare pentru utilizarea unui echipament de 

pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

19 7.1 
Cerere aprobare inițiala/schimburi sist.de management, 

acceptare la postul managerial 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

http://www.caa.md/files/2020_06/1490.docx
http://www.caa.md/files/2020_06/1490.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1309.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1309.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1311.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1311.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1314.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1314.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1321.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1321.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1322.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1322.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
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20 7.2 
Cerere acceptare persoana responsabila GA aeronave 

complexe motorizate 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

21 7.3 
Cadrul normativ pentru desfășurarea procedurii de aprobare 

a persoanelor responsabile 
Ed. 03 

50/GEN din 

07.11.2022 

22 8 Formular (Cerere) autorizare LVO Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

23 8.1 Lista de verificare_C2A2V (LVO) Ed. 01 
50/GEN din 

07.11.2022 

24 9.1 Conținut amendament MO în cazul LVO Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

25 9.2 Formular autorizare AWO (navigabilitate) Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

26 10 Conținut amendamentului MO în cazul LVTO Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

27 11 Formular autorizare operațiuni-MNPS Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

28 12 Formular autorizare operațiuni -RVSM Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

29 13 
Conținut amendament la MO în cazul de acordare aprobare 

pentru operațiuni-PBN 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

30 14 Formular autorizare operațiuni ETOPS Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

31 15 
Conținutul amendamentului la MO  în cazul solicitării utilizării 

aprobării pentru „Steep Approach” 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

32 16 Cerere pentru aprobarea utilizării EFB Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

33 16.1 
Conținut amendamentului la MO în cazul de acordare 

aprobare pentru operațiuni-EFB 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

34 16.2 
Lista de verificare pentru aprobarea manualelor EFB 

C2A2(EFB) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

35 17.1 

Model scrisoare de aprobare emisă în vederea desfășurării 

operațiunilor de aviație generală cu aeronave complexe 

motorizate 

Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

36 17.2 
Model scrisoare de anulare autorizare desfășurare operațiuni 

de aviație generală cu aeronave complexe motorizate 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

37 18 Scrisoare de aprobare pentru închirierea aeronavei Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

38 19 Lista de verificare a sistemului de management Ed. 03 
50/GEN din 

07.11.2022 

39 19.1 Lista de verificare a planului de acțiuni în caz de urgențe  Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

40 20 Lista de verificare a conformității PBN -aeronava individuala Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

41 21 
Formular autorizare operațiuni cu avioane către un aerodrom 

izolat 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1330.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1330.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1331.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1331.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1332.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1332.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1335.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1335.pdf
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42 22 Formular autorizare operațiuni HEMS Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

43 23 
Formular autorizare operațiuni cu încărcături suspendate 

(HHO) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

44 24 
Formular autorizare operațiuni cu elicopterul într-un mediu 

ostil situate în afara unei zone aglomerate. 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

45 25 Formular autorizare operațională NVIS Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

46 26 
Formular autorizare operațională spre/de la o zonă de interes 

public (PIS) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

47 27 

Formular autorizare operațiuni cu elicopterul fără capacitatea 

de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță  pe 

parcursul fazelor de decolare și aterizare 

Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

48 28 Formular propunere mijloc alternativ de conformare (AltMoC) Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

49 29 
Cerere autorizare apropiere cu ajutorul radarului de bord 

elicoptere(ARA) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

50 30 
Formular autorizare utilizare aerodromurilor de rezervă cu 

destinație aflate pe mare-elicoptere 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

51 31 Acorduri de partajare coduri (ref.ORO.AOC.115) Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

52 32 
Raportul de progres al certificării operatorului aerian(CAT) – 

OPS/CPR 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

53 33 Formular aprobare MEL/ amendament la MEL Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

54 34 Lista de verificare a MO Partea A - PIAC-OPS/CL/OM-A Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

55 35 Lista de verificare a MO Partea B -  PIAC-OPS/ CL/OM-B Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

56 36 Lista de verificare a MO Partea C - PIAC-OPS/CL/OM-C Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

57 37 Lista de verificare a MO Partea D - PIAC-OPS/CL/OM-D Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

58 38 
Lista de verificare Manualul echipajului de cabină – PIAC-

OPS/CL/CCM 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

59 39 Cerere pentru autorizarea operațională HOFO Ed.01 
50/GEN din 

07.11.2022 

60 40 
Lista de verificare a listei echipamentului minim (MEL) / listei 

derogărilor de configurație (CDL) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

61 41 
Lista de verificare a echipajului de zbor - PIAC-OPS /  C2A2D 

(FC) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

62 42 
Lista de verificare a echipajului de cabină – PIAC-OPS /  

C2A2D (CC) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

63 43 Ghidul de pregătire a zborului demonstrativ Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1352.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1352.pdf
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64 44 
Declarație privind asigurarea resurselor financiare pentru 

desfășurarea operațiunilor SPO (lucru aerian)  
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

65 45.1 
Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Avioane) C3A5 

(A) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

66 45.2 
Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Elicoptere) 

C3A5(H) 
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

67 46 Planul de zboruri pe perioada de 24 ore Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

68 47 
Lista de verificare monitorizarea competenței instructorilor / 

examinatorilor C2A2D (TRI/TRE- FC, CC, FD)  
Ed. 02 

50/GEN din 

07.11.2022 

69 48 Lista de verificare a facilităților de instruire  C2A2D(TO) Ed. 02 
50/GEN din 

07.11.2022 

70 49.1 
Lista de verificare privind organizația și infrastructura 

operatorului aerian (Centrul operațional)  C2A2A (OC) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

71 49.2 
Lista de verificare privind organizația și infrastructura 

operatorului aerian (Oficiul)  C2A2A (OPS) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

72 50 

Lista de verificare privind monitorizarea competenței 

instructorilor/ examinatorilor (FSTD/Avioane) C2A2D 

(TRI/TRE) (A) 

Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

73 51 
Lista de verificare privind pregătirea dispecerilor de zbor 

C2A2D (FD)  
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

74 52 
Lista de verificare a dosarelor echipajului pentru zbor 

(Avioane)  C2A2F (FC) (A) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

75 52.1 
Lista de verificare a dosarelor echipajului pentru zbor 

(Elicoptere)  C2A2F (FC) (H) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

76 53 
 Lista de verificare a dosarelor echipajului de    cabină  

C2A2F (CC) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

77 54 
Lista de verificare a dosarelor dispecerilor de zbor  C2A2F 

(FD) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

78 55 
Lista de verificare a dosarelor privind instruirea bunuri 

periculoase Appendix ″6-1″  
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

79 56 
Lista de verificare a agentului de deservire pasagerilor la sol  

Appendix ″6-4″ 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

80 57.1 
Lista de verificare „Auditul bunuri periculoase”  Appendix ″6-

5″ (CARRY) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

81 57.2 
Lista de verificare „Auditul bunuri periculoase”  Appendix ″6-

5″ (NON-CARRY) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

82 58 
Lista de verificare „Auditul expeditorului bunurilor 

periculoase”  Appendix ″6-6″ (SHIPPER) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

83 59.1 
Lista de verificare pentru Inspecţia la platformă (RAMP) 

C3A4 (cargo AC) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

84 59.2 
Lista de verificare pentru inspecția la platformă (RAMP) – 

Avioane  C3A4 (PAX Aircraft) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

85 59.3 
Lista de verificare pentru inspecția la platformă (RAMP) -

Elicoptere  C3A4 (H) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 
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86 60 
Lista de verificare pentru inspecția la platformă a bunurilor 

periculoase (RAMP) Appendix ″6-3″ 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

87 61.1 Lista de verificare a echipamentului- Avioane  A2A2G (A) Ed. 01 
50/GEN din 

07.11.2022 

88 61.2 Lista de verificare a echipamentului- Elicoptere A2A2G (H) Ed. 01 
50/GEN din 

07.11.2022 

89 62 
Lista de verificare pentru pregătirea echipajului înainte de 

zbor C2A2H 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

90 63 Lista de verificare pentru organizarea zborului  C2A2I Ed. 01 
50/GEN din 

07.11.2022 

91 64 Lista de verificare a documentației de zbor(oficiu) C2A2L Ed. 01 
50/GEN din 

07.11.2022 

92 65 
Lista de verificare privind inspecția în zbor (cabina de pilotaj)  

C3A8 (FD) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

93 66 
Lista de verificare privind inspecția în zbor (cabina de 

pasageri)  C3A10 (PAX Deck) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

94 67 
Lista de verificare pentru eliberarea autorizației  RVSM 

C2A2S (RVSM) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

95 68 
Lista de verificare a sistemului de management al siguranței 

a operatorilor aerieni (SMS) MNG-01 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

96 69 
Lista de verificare a sistemului de monitorizare a conformării 

operatorilor aerieni (CMS) MNG-02 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

97 70 
Lista de verificare a manualului de management al siguranței 

a operatorilor aerieni (CL MSM)  
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

98 71 
Lista de verificare a manualului de monitorizare a sistemului 

de management al conformării a operatorilor aerieni (SMSM) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

99 72 Lista de verificare a Planului de acțiuni în caz de urgențe  Ed. 01 
50/GEN din 

07.11.2022 

100 73 
Lista de verificare a manualului Bunuri periculoase  a 

operatorului  Appendix ″5-2″ (C2A2C) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

101 74 
Cerere pentru aprobarea contractului de închiriere a 

aeronavei 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

102 74.1 
Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei 

C2A2O (DRY-Lease) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

103 74.2 
Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei 

C2A2O (Wet lease out) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

104 74.3 
Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei 

C2A2O (Wet lease in) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 

105 75 
Lista de verificare pentru monitorizarea limitărilor timpului de 

zbor C2A2F(FTL) 
Ed. 01 

50/GEN din 

07.11.2022 
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Anexa nr.3 la  

ordinul nr.50/GEN din 07.11.2022 

Anexele la PIAC-OPS abrogate 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

anexei 
Denumirea completă 

Ediția/ 

revizia 
Ordinul/ 

data 

1 1.1 Informarea AAC privind intenția efectuării operațiunilor CAT Ed. 02 
30/GEN din 

07.06.2021 

2 1.2 Rezultatul întrevederii de informare Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

3 1.3 
Informarea AAC privind intenția efectuării operațiunilor 

NCC, NCO, SPO,GA 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

4 1.4 Broșura informativă Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

5 2.1 
Cerere privind acordare/modificare AOC + declarația de 

conformitate  
Ed. 02 

30/GEN din 

07.06.2021 

6 2.2 
Cerere pentru acordarea/modificarea autorizației pentru 

operațiuni comerciale specializate (lucru aerian) 
Ed. 02 

26/GEN din 

29.06.2020 

7 3.1 Documente de certificare / Specificații de operare Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

8 3.2 Certificat de Operator Aerian (AOC) Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

9 4.1 
Decizia Directorului AAC de suspendare a documentului de 

certificare/autorizare 
Ed.02 

26/GEN din 

29.06.2020 

10 4.2 
Decizia Directorului AAC de revocare a documentului de 

certificare/autorizare 
Ed.02 

26/GEN din 

29.06.2020 

11 4.3 
Decizia Directorului AAC cu privire la anularea suspendării 

documentului de certificare /autorizare 
Ed.02 

26/GEN din 

29.06.2020 

12 5.1 Declarația privind operațiunile aeriene necomerciale Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

13 5.2 
Informare intenție operațiuni necomerciale aeronave 

complexe motorizate 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

14 5.3 Lista aprobărilor specifice Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

15 6.1 Cerere de aprobare a utilizării unui FSTD Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

16 6.2 Formular de aprobare a utilizării unui FSTD Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

17 6.3 
Formular pentru evaluarea facilităților de pregătire pentru 

membrii echipajelor de cabină 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

18 7.1 
Cerere aprobare inițiala/schimburi sist.de management, 

acceptare la postul managerial 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

19 7.2 
Cerere acceptare persoana responsabila GA aeronave 

complexe motorizate 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

http://www.caa.md/files/2020_06/1490.docx
http://www.caa.md/files/2020_06/1490.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1309.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1309.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1311.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1311.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1314.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1314.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1321.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1321.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1322.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1322.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf


2 
 

20 7.3 
Cadrul normativ pentru desfășurarea procedurii de 

aprobare a persoanelor responsabile 
Ed.02 

26/GEN din 

29.06.2020 

21 8 Formular (Cerere) autorizare LVO Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

22 9.1 Conținut amendament MO în cazul LVO Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

23 9.2 Formular autorizare AWO (navigabilitate) Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

24 10 Conținut amendamentului MO în cazul LVTO Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

25 11 Formular autorizare operațiuni-MNPS Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

26 12 Formular autorizare operațiuni -RVSM Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

27 13 
Conținut amendament la MO în cazul de acordare aprobare 

pentru operațiuni-PBN 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

28 14 Formular autorizare operațiuni ETOPS Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

29 15 
Conținutul amendamentului la MO  în cazul solicitării 

utilizării aprobării pentru „Steep Approach” 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

30 16 Cerere pentru aprobarea utilizării EFB Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

31 17.1 

Model scrisoare de aprobare emisă în vederea desfășurării 

operațiunilor de aviație generală cu aeronave complexe 

motorizate 

Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

32 17.2 

Model scrisoare de anulare autorizare desfășurare 

operațiuni de aviație generală cu aeronave complexe 

motorizate 

Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

33 18 Scrisoare de aprobare pentru închirierea aeronavei Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

34 19 Lista de verificare a sistemului de management Ed. 02 
30/GEN din 

07.06.2021 

35 19.1 Lista de verificare a planului de acțiuni în caz de urgențe  Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

36 20 Lista de verificare a conformității PBN -aeronava individuala Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

37 21 
Formular autorizare operațiuni cu avioane către un 

aerodrom izolat 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

38 22 Formular autorizare operațiuni HEMS Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

39 23 
Formular autorizare operațiuni cu încărcături suspendate 

(HHO) 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

40 24 
Formular autorizare operațiuni cu elicopterul într-un mediu 

ostil situate în afara unei zone aglomerate. 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1330.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1330.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1331.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1331.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1332.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1332.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1335.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1335.pdf
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41 25 Formular autorizare operațională NVIS Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

42 26 
Formular autorizare operațională spre/de la o zonă de 

interes public (PIS) 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

43 27 

Formular autorizare operațiuni cu elicopterul fără 

capacitatea de a asigura o aterizare forțată în condiții de 

siguranță  pe parcursul fazelor de decolare și aterizare 

Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

44 28 
Formular propunere mijloc alternativ de conformare 

(AltMoC) 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

45 29 
Cerere autorizare apropiere cu ajutorul radarului de bord 

elicoptere(ARA) 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

46 30 
Formular autorizare utilizare aerodromurilor de rezervă cu 

destinație aflate pe mare-elicoptere 
Ed. 01 

54/GEN din 

23.09.2019 

47 31 Acorduri de partajare coduri (ref.ORO.AOC.115) Ed. 01 
54/GEN din 

23.09.2019 

48 32 
Raportul de progres al certificării operatorului aerian(CAT) – 

OPS/CPR 
Ed. 01 

30/GEN din 

07.06.2021 

49 33 Formular aprobare MEL/ amendament la MEL Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

50 34 Lista de verificare a MO Partea A - PIAC-OPS/CL/OM-A Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

51 35 Lista de verificare a MO Partea B -  PIAC-OPS/ CL/OM-B Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

52 36 Lista de verificare a MO Partea C - PIAC-OPS/CL/OM-C Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

53 37 Lista de verificare a MO Partea D - PIAC-OPS/CL/OM-D Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

54 38 
Lista de verificare Manualul echipajului de cabină – PIAC-

OPS/CL/CCM 
Ed. 01 

30/GEN din 

07.06.2021 

55 40 
Lista de verificare a listei echipamentului minim (MEL) / 

listei derogărilor de configurație (CDL) 
Ed. 01 

30/GEN din 

07.06.2021 

56 41 
Lista de verificare a echipajului de zbor - PIAC-OPS /  

C2A2D (FC) 
Ed. 01 

30/GEN din 

07.06.2021 

57 42 
Lista de verificare a echipajului de cabină – PIAC-OPS /  

C2A2D (CC) 
Ed. 01 

30/GEN din 

07.06.2021 

58 43 Ghidul de pregătire a zborului demonstrativ Ed. 01 
30/GEN din 

07.06.2021 

59 44 
Declarație privind asigurarea resurselor financiare pentru 

desfășurarea operațiunilor SPO (lucru aerian)  
Ed. 01 

30/GEN din 

07.06.2021 

60 45.1 
Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Avioane) C3A5 

(A) 
Ed. 01 

35/GEN din 

13.07.2022 

61 45.2 
Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Elicoptere) 

C3A5(H) 
Ed. 01 

35/GEN din 

13.07.2022 

http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1352.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1352.pdf
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62 46 Planul de zboruri pe perioada de 24 ore Ed. 01 
35/GEN din 

13.07.2022 

63 47 
Lista de verificare monitorizarea competenței instructorilor / 

examinatorilor C2A2D (TRI/TRE- FC, CC, FD)  
Ed. 01 

35/GEN din 

13.07.2022 

64 48 Lista de verificare a facilităților de instruire  C2A2D(TO) Ed. 01 
35/GEN din 

13.07.2022 
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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  
 
1.1 Scop  
 

Prezentul PIAC stabilește cerințe procedurale și de conformare pentru aplicarea prevederilor Codului 
aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 (în continuare - Codul aerian), Hotărârii de Guvern nr.831/2018 
privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitore la operațiunile aeriene (în 
continuare - HG nr.831/2018), Cerințelor tehnice referitoare la operațiunile aeriene (în continuare – CT-
OPS)  aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă (în continuare - AAC). 
 
1.2 Aplicabilitate 
 

PIAC-OPS este aplicabil tuturor operatorilor aerieni ce desfășoară operațiuni de transport aerian 
comercial, operațiuni necomerciale și operațiuni comerciale specializate, precum și tuturor subdiviziunilor 
din cadrul AAC implicate în procesul de certificare / supraveghere a operatorilor aerieni. 
 
PIAC-OPS este structurat după cum urmează: 
 

1) Partea GEN – conține prevederi generale specifice tuturor tipurilor de operațiuni aeriene (CAT, NCC-
NCO/GA, SPO/lucru aerian); 
 

2) Partea CAT – conține prevederi specifice operațiunilor de transport aerian comercial; 
 

3) Partea NCC-NCO/GA – conține prevederi specifice operațiunilor necomerciale efectuate cu 
aeronave motorizate complexe / altele decât cele motorizate complexe / aviatie generală : 
 

a) Secțiunea 1 – aplicabilă operatorilor aerieni care desfășoară operațiuni necomerciale cu 
aeronave care dețin certificat de tip EASA. 

 

b) Secțiunea 2 – aplicabilă operatorilor aerieni care desfășoară operațiuni de aviație generală 
cu aeronave care nu dețin certificat de tip EASA. 

 

4) Partea SPO (LA) – conține prevederi specifice operațiunilor specializate / lucru aerian: 

 

a) Secțiunea 1 – aplicabilă operatorilor aerieni care desfășoară operațiuni specializate cu 
aeronave care dețin certificat de tip EASA; 

 

b) Secțiunea 2 – aplicabilă operatorilor aerieni care desfășoară operațiuni de lucru aerian cu 
aeronave care nu dețin certificat de tip EASA.  

 

1.3 Documente de referință 
 

1) Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017; 
 
2) Hotărârea Guvernului nr.133/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice 

Civile; 
 
3) Hotărârea Guvernului nr.831/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile 

administrative referitoare la operatiunile aeriene; 
 
4) Cerințele tehnice referitoare la operațiunile aeriene;  
 
5) Cerințe tehnice privind transportul aerian al bunurilor periculoase (în continuare - CT-TABP); 

 

6) Mijloace acceptabile de conformitate - Electronic Flight Bags (în continuare - AMC-EFB);  
 

7) CS-GEN-MMEL – Elaborare MMEL.  
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1.4 Definiții și abrevieri 
 

1.4.1  Definiții 
 

În sensul PIAC-OPS, termenii de mai jos au următoarele semnificații: 
 

1) aeronavă non-grup - aeronavă pentru care solicitantul depune cerere pe baza caracteristicilor unice 
ale aparatului de zbor decât bazat pe un grup de aeronave. 
 

2) analiză - activitate de a determina potrivirea, adecvarea și eficacitatea subiectului în cauză în ceea 
ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite; 
 

3) audit - proces sistematic, independent, obiectiv și documentat în scopul evaluării conformării unui 
sistem cu cerințele aplicabile; 
 

4) bunuri periculoase - articole sau substanţe care pot reprezenta un risc pentru sănătate, siguranţă, 
bunurile materiale sau mediu şi care se regăsesc în lista cu bunuri periculoase din Instrucţiunile 
tehnice (în continuare - Doc.9284) sau care sunt clasificate conform acestor instrucţiuni; 

 

5) capacitate de păstrare a înălțimii - performanța aeronavei de a păstra înălțimea ce se așteaptă în 
condiții de operare normale cu practici de operare și întreținere ale aeronavei normale; 

 

6) calificare - drept conferit de îndeplinirea unor cerințe de experiență, pregătire și verificare, prevăzute 
de cadrul normati aplicabil, în scopul exercitării la bordul unui tip/variantă/clasă de aeronave a 
privilegiilor asociate unui document de certificare/atestare/autorizare corespunzător acestora și 
funcției la bord. Calificarea asociată unei anumite categorii de personal aeronautic navigant și legată 
de un anume tip/variantă/clasă de aeronavă poate fi: 
 

a) calificare de tip și/sau de instructor - înseamnă o mențiune cuprinsă într-un certificat care 
precizează privilegiile, condițiile speciale și restricțiile aplicabile certificatului în cauză. Aceste 
calificări sunt standardizate la nivel național, fiind emise de AAC  sau autoritatea națională 
competenta a unui alt stat-membru al Organizației Aviației Civile Internaționale (în continuare – 
OACI); și 
 

b) calificare pentru un tip / variantă de aeronavă pentru deținătorii de atestate de membru al 
echipajului de cabină, care este stabilită de operatorul aerian în cadrul căruia își desfășoară 
activitatea de zbor prin emiterea unui document de înregistrare corespunzător, după parcurgerea 
cu succes a programului aplicabil, după caz, de pregătire și verificare în cadrul operatorului 
aerian respectiv și care este condiționată de exercitarea atribuțiilor de membru al echipajului de 
cabină la bordul acelui tip / variantă de aeronavă în ultimele 6 luni;  

 

c) calificare pentru un tip/variantă/clasa de aeronavă pentru personalul de inspecție în zbor 
(calificare de inspector), care este stabilită de AAC pentru personalul propriu, în baza 
procedurilor interne și este asociată autorizării de inspector în domeniul operațiuni zbor, în 
vederea exercitării atribuțiilor specifice de inspecție în zbor ca parte a procesului de 
supraveghere a operatorilor aerieni și personalului aeronautic navigant ce își desfășoară 
activitatea în cadrul acestora; 

 

7) cerințe tehnice - act tehnico-normativ care conţine prevederi, cerinţe sau standarde specifice unui 
domeniu sau unui element distinct al acestuia, aprobat de către AAC; 

 

8) document de certificare - AOC, AOA, scrisoare de aprobare pentru operațiuni de aviație generală 
cu aeronave complexe care nu deţin certificat de tip EASA; 
 

9) grup de aeronave - aeronave, din punct de vedere al proiectării identice, ce sunt construite și care 
respectă toate detaliile ce pot influența performanța preciziei de păstrare a înălțimii (ex. configurație 
pasageri B737, A320); 

 

10) dry lease – acord de închiriere a unei aeronave fără echipaj, așa cum este definit în apendicele nr.1 
la CT-OPS - Anexa nr.3; 

 

11) damp-lease – acord de închiriere a unei aeronave cu echipaj incomplet, așa cum este definit în 
apendicele nr.1 la CT-OPS - Anexa nr.3; 
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12) echipament de pregătire sintetică pentru zbor (Flight Simulation Training Device - FSTD) 
înseamnă un echipament de pregătire care este:  

 

a) în cazul avioanelor, un simulator complet de zbor FFS (Full Flight Simulator - FFS), un 
echipament de pregătire pentru zbor FTD (Flight Training Device - FTD), un echipament de 
pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie FNPT (Flight And Navigation Procedures 
Trainer - FNPT) sau un echipament de pregătire instrumentală de bază (Basic Instrument 
Training Device - BITD);  

 

b) în cazul elicopterelor, un simulator complet de zbor (FFS), un echipament de pregătire pentru 
zbor (FTD) sau un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor şi navigaţie (FNPT); 

 

13) inspecţie aeronautică – acţiuni de verificare a persoanelor fizice şi juridice care activează în 
domeniul aviaţiei civile, a aeronavelor sau a componentelor lor în vederea stabilirii corespunderii 
acestora cu cerinţele şi standardele naţionale şi internaţionale în domeniu; 

 

14) inspector aeronautic – persoană fizică care are o calificare corespunzătoare, confirmată prin 
documentele respective, împuternicită de AAC să efectueze inspecţii aeronautice; 

 

15) inspecție la platformă - inspectarea aeronavei, a calificărilor echipajului de zbor şi de cabină şi a 
documentelor de zbor pentru verificarea conformităţii cu cerinţele aplicabile; 
 

16) înregistrare - document prin care se declară rezultate obținute sau se furnizează dovezi ale 
activităților realizate; 
 

17) închiriere de aeronave - înţelegere contractuală prin care un operator aerian care ia cu chirie o 
aeronavă dobândeşte dreptul de posesie și control comercial asupra acesteia, fără transferul 
proprietăţii asupra aeronavei. 
 

18) certificat - orice aprobare, acceptare, autorizaţie, permisiune, calificare, atestat sau alt document 
eliberat ca rezultat al certificării; 

 

19) limitare – modificare a documentului de certificare/autorizare în cazul constatării nerespectării 
cadrului normativ aplicabil operațiunilor pentru care este certificat operatorul și/sau în cazul 
constatării nerespectării cerințelor care au stat la baza certificării/autorizării; 
 

20) listă de verificare pentru acceptare - document folosit la efectuarea verificării aspectului exterior al 
coletelor cu bunuri periculoase şi a documentelor asociate acestora pentru a determina dacă au fost 
respectate toate cerinţele din Doc.9284;  

 
 

21) mijloace acceptabile de conformitate (Acceptable Means of Compliance - AMC) - recomandări 
emise de către AAC, care au scopul de a ilustra esenţa conformării cu prevederile legale sau 
normative, reglementările aeronautice civile, specificaţiile de certificare. Odată implementate de 
agenţii aeronautici, AAC conferă prezumţia de conformitate; 
 

22) mijloace de conformare alternative (Alternative Means of Compliance - AltMoC) - acele mijloace 
care propun o alternativă la un AMC existent sau acelea care propun noi mijloace de stabilire a 
conformității cu cadrul normativ în vigoare, pentru care AAC nu a adoptat AMC; 
 

23) observație - o diferență nesemnificativă (abatere) de la cerințele aplicabile și care nu se 
încadrează în criteriile de neconformitate de nivelul 1 și 2. Observația este prezentată în Raportul 
de inspecție pentru a atrage atenție sporită diferenței constatate. În cadrul inspecțiilor ultearioare 
inspetorii vor atrage atenție la aspectele constatate în cadrul inspecțiilor anterioare. Observațiile 
se comunică agentului aeronautic inspectat și nu necesită întocmirea unui plan de acțiuni corective.  

 

24) operațiuni necomerciale – operațiunile de aviație generală, așa cum sunt definite în Codul aerian, 
HG nr.831/2018 și CT-OPS; 

 

25) proces - ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elementele de intrare în 
elemente de ieșire; 

 

26) personal navigant – echipajul de zbor şi echipajul de cabină;  
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27) reînnoire - procedură administrativă efectuată după ce un certificat a expirat, prin care, în urma 
constatării îndeplinirii cerințelor aplicabile, se acordă din nou acea certificare, pentru o perioadă 
specificată; 

 

28) revocare - anularea definitivă și executorie de către AAC a documentului de certificare; în acest caz, 
toate drepturile și privilegiile acordate prin documentul de certificare sunt retrase. După revocare, 
operatorul aerian nu mai poate efectua activitățile pentru care a fost certificat. 

 

29) solicitant – persoană fizică sau juridică care solicită acordarea unui document de certificare sau a 
unei aprobări conform PIAC-OPS; 

 

30) reținere la sol - interdicția oficială de decolare a unei aeronave și luarea măsurilor necesare pentru 
reținerea acesteia. 

 

31) stat de înmatriculare - stat în registrul căruia este înmatriculată aeronava. 
 

32) statul operatorului - stat pe teritoriul căruia operatorul aerian îşi desfăşoară activitatea de bază sau, 
în cazul în care operatorul nu are un astfel de loc de activitate, locul permanent de aflare a 
operatorului. 

 

33) suspendare - măsură ce constă în sistarea temporară, pentru o perioada de cel mult 6 luni, a 
dreptului de a efectua operațiuni aeriene. Pe perioada de suspendare a documentului de certificare, 
operatorul aerian nu mai poate efectua activitățile pentru care a fost certificat; 

 

34) subdiviziune din cadrul AAC - departament din cadrul AAC care are atribuții în domeniul specificat 
în context;  

 

35) wet lease - acord de închiriere a unei aeronave cu echipaj, așa cum este definit în apendicele nr.1 
la CT-OPS - Anexa nr.3; 
 

36) zbor cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (Night Vision Imaging 
System - NVIS) - în cazul operaţiunilor NVIS, acea parte a zborului în condiţii VFR (reguli de zbor la 
vedere) executat pe timp de noapte, în care un membru al echipajului foloseşte ochelari de vedere 
pe timp de noapte (Night Vision Goggles - NVG); 

 

37) zonă izolată - loc care este situat departe de orice persoană, activitate, clădire sau oraş. De 
asemenea, poate fi o zonă într-un oraş situată la o anumită distanţă de restul oraşului (ex: o zonă de 
depozit este de multe ori la distanţă de cea mai mare parte a oraşului). 
 

38) zonă muntoasă - zonă care conţine o ridicătură a scoarţei pământului mai mare decât dealul, de 
obicei stâncoasă şi care depăşeşte înălţimea de 800 de metri.  
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1.4.2 Abrevieri  

 
AAC       Autoritatea Aeronautica Civilă; 
AOA    Autorizație pentru operațiuni comerciale specializate; 
AOC    Certificat de operator aerian; 
AD    Airworthiness Directive (Directivă de navigabilitate); 
AFM    Aircraft Flight Manual (Manualul de zbor al aeronavei); 
AMC  Mijloace acceptabile de punere în conformitate; 
ATC    Control de trafic aerian; 
ATM    Managementul traficului aerian; 
ATS    Servicii de trafic aerian; 
ASE    Altimetry System Error (Eroarea sistemului altimetric); 
AWOPS   All Weather Operations (Operarea în toate condiţiile meteo); 
 

CAME Continuing Airworthiness Management Exposition (Manualul de prezentare a 
organizaţiei de management al continuității navigabilității); 

CAT I    Category I - condiţii de aterizare Categoria I-a 
CAT II   Category II - condiţii de aterizare Categoria a I I-a 
CAT III   Category III - condiţii de aterizare Categoria a III-a 
CC    Comisiile de certificare  
CT     Cerinţe Tehnice 
 

DOA    Direcţia operaţiuni aeriene; 
DO    Directivă operațională; 
 

EASA   European Aviation Safety Agency (Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației) 
EFB    Electronic Flight Bag (Documentație de zbor în format electronic); 
ETOPS   Extended Twin Engine Operations (Operaţiuni extinse cu doua motoare); 
 

FMS Sistem de conducere al zborului;  
FTL Flight Time Limitation (Limitări privind timpul de zbor); 
 

GA    General aviation (Operațiuni de aviație generală); 
GPS    Global positioning system (Sistem de poziționare globală); 
 
 

HG    Hotărârea Guvernului Republicii Moldova; 
HOFO   Helicopter Offshore Operations (Operațiuni deasupra mării cu elicoptere); 
 

IEM    Interpretative / Explanatory Material (Material informativ şi explicativ); 
IRS    Inertial Reference System (Sistem inerțial de referință); 
 

INS    Inertial Navigation System (Sistem inerțial de navigație); 
 

LRNS   Long Rage Navigation System (Sistem de navigație pe distanțe mari); 
LOA    Letter of authorisation (Scrisoare de autorizare) 
 

MNPS   Specificații privind performanțele minime de navigație;  
MORA   Minimum Off Route Altitude (Altitudinea minimă în afara rutelor ATS); 
MEL    Minimum Equipment List (Lista echipamentului Minim); 
 
NAT    North Atlantic (Atlanticul de Nord); 
NCC    Non-commercial air operations with complex motor-powered aircraft  

(Operațiuni necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe); 
NCO Non-commercial air operations with other-than complex complex motor-powered 

aircraft  
(Operațiuni necomerciale efectuate cu aeronave altele decât cele motorizate 
complexe) 

 

OACI Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale; 
OM Operational manual (Manualul de operațiuni); 
 

PBN    Performance Based Naviagtion (Navigația bazată pe performanțe); 
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PI    Procedură internă; 
 

PIAC    Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile; 
 

RNAV 10   Regional navigation (Precizie la apropierea finală de 10NM); 
RNAV 5   Regional navigation (Precizie la apropierea finală de 5NM); 
RNAV 1   Regional navigation (Precizie la apropierea finală de 1NM); 
RNP 2  Required navigation performance (Destinat utilizării în spații pe rută continentală / 

oceanică); 
RNP 4  Required navigation performance (Destinat utilizării în spații pe rută oceanică 

(suportă separație ± 30NM) și o precizie de navigație pe rută de ±4NM; 
    și o precizie de navigație pe rută de ±4NM; 
RNP 1- Basic  Specificație de navigație de apropiere destinată utilizării în spații pe rute terminale 
RNP APCH Specificație de navigație de apropiere fără autorizație specială ce necesită 

următoarele proceduri: 
RNP APCH   LNAV 
RNP APCH   LNAV/VNAV( necesită GNSS, include APV-Baro) 
RMA    Regional Monitoring Agency (Agenție regională de monitorizare)  
 

SID    Rută standard de plecare instrumentală; 
SPO    Operațiuni specializate (Operațiuni de lucru aerian); 
STAR   Standard Arrival Route (Rută standard de apropiere instrumentală); 
STC    Supplemental Type Certificate (Certificat de tip suplimentar); 
SB    Service Bulletin (Buletin de serviciu); 
SRM    Structural Repair Manual (Manualul de reparație al aeronavei); 
 

TC    Type Certificate (Certificat de tip); 
TCH    Type Certificate Holder (Deținătorul certificatului de tip); 
TODA   Take Off Distance Available (Distanța disponibilă pentru decolare); 
TORA   Take off Run Available (Lungimea disponibilă a pistei de decolare); 
TSE    Total System Error (Eroare totala de sistem); 
 

VNAV   Vertical Navigation (Navigație în plan vertical). 
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SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 2. APROBĂRI SPECIFICE 
 
2.1 Generalităţi 
 

1) Pentru obţinerea aprobărilor specifice descrise mai jos, solicitantul depune la AAC cererea tip 
conform prevederilor din Capitolului 2.  
  

2) Procesul de analiză şi acordare a aprobărilor specifice implică activităţi complementare ale 
subdiviziunilor responsabile pentru operaţiuni de zbor şi pentru navigabilitate din cadrul AAC.  

 

3) Documentaţia suport cererii, transmisă de către solicitant spre analiză şi aprobare către AAC include 
documentele prevăzute la pct. 4.4.7 din Capitolul 4, Partea CAT. 

 

4) Operatorul aerian se asigură că activităţile desfăşurate în baza aprobărilor specifice sunt efectuate 
doar de personal navigant pregătit corespunzător. 

 

5) Lista aprobărilor specifice pentru operaţiunile necomerciale cu aeronave complexe motorizate este 
prevăzută în Anexa nr.5.3. 

 

6) Termenele şi modul de evaluare a cererilor şi a documentaţiei suport necesare obţinerii aprobărilor 
specifice sunt specificate în Capitolul 8 din Partea GEN şi în Capitolele 3 și 4 din Partea CAT. 

 
 
2.2 Operaţiuni în condiţii de vizibilitate redusă (Low  Visibility Operations - LVO) 
 

2.2.1 Decolare cu vizibilitate redusă (Low Visibility Take-Off - LVTO) 
 

1) Etapele obţinerii aprobării pentru operaţiuni LVTO: 
 

a) depunerea cererii (Anexa nr.8) şi a documentaţiei suport;  
b) analiza cererii şi a documentaţiei suport; 
c) efectuarea pregătirii şi evaluarea personalului navigant al operatorului aerian; 
d) acordarea aprobării specifice. 
 

2) Depunerea cererii şi a documentaţiei suport 
Documentaţia suport cuprinde documentele menţionate la pct. 4.4.7 din Capitolul 4 din Partea CAT 
şi următoarele documente suplimentare: 
 

a) lista aeroporturilor pe care se intenţionează operarea LVTO; 
b) lista personalului navigant de conducere implicat în operarea LVTO; 
c) lista instructorilor cu care personalul operatorului aerian efectuează pregătirea necesară în 

vederea operării LVTO; 
d) lista task-urilor programului de întreţinere, urmând ca revizia la programul de întreţinere să fie 

aprobată separat. 
 

3) Analiza cererii şi a documentaţiei suport 
La etapa analizei cererii și a documentaţiei suport se ţine cont de următoarele aspecte specifice: 
 

a) pentru operaţiuni LVTO cu 400m > RVR > 150m: existenţa unui modul de pregătire de conversie 
specifică operaţiunilor LVTO; 

b) pentru operaţiuni LVTO cu 150m > RVR > 75m: existenţa unui modul de pregătire de conversie 
şi de verificare specifică operaţiunilor LVTO şi menţionarea celei mai mici minime aplicabile în 
programele de pregătire; 

c) existenţa unor proceduri adecvate, instituite de către operator, a cerinţelor de pregătire în ceea 
ce priveşte programul de întreţinere şi a practicilor necesare pentru asigurarea menţinerii 
navigabilităţii aeronavei, echipamentelor şi instrumentelor implicate în condiţiile impuse. 

 

4) Efectuarea pregătirii şi evaluarea personalului navigant şi a personalului de întreţinere al operatorului 
 

a) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea operării LVTO se face, după aprobarea de către 
AAC a programelor de pregătire necesare, conform cadrului normativ aplicabil. 

b) Operatorul aerian transmite la AAC, în termen de 10 zile de la aprobarea procedurilor şi a 
programelor de pregătire iniţială şi recurentă, planul de desfăşurare a pregătirii personalului de 
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întreţinere; verificarea personalului navigant, prin intermediul pregătirii recurente are loc cel puţin 
o dată pe an. 
 

5) Acordarea aprobării specifice 
 

a) Acordarea aprobării specifice este condiţionată de primirea documentelor ce atestă efectuarea 
programelor de pregătire şi rezultatele examinărilor asociate şi se acordă prin modificarea 
specificaţiilor de operare, anexă la documentul de certificare sau prin scrisoarea de aprobare a 
manualului de proceduri în cazul operaţiunilor de aviaţie generală. 

b) În cazul în care AAC consideră că nu au fost îndeplinite toate prevederile cadrului normativ, 
solicită operatorului aerian măsuri în consecinţă. 

c) În cazul în care AAC constată că au fost îndeplinite toate prevederile cadrului normativ, solicită 
operatorului aerian introducerea tuturor procedurile utilizate pe parcursul demonstraţiilor 
operaţionale în manualul de operaţiuni. 

d) Manualul de operaţiuni amendat corespunzător, în conformitate cu elementele menționate în 
Anexa nr.10 se transmite către AAC în termen de 30 de zile de la primirea de către operatorul 
aerian a punctului de vedere al AAC referitor la acordarea aprobării specifice. 

e) Odata cu aprobarea manualului de operaţiuni şi obţinerea acceptului subdiviziunii din cadrul AAC 
responsabile pentru menţinerea navigabilităţii aeronavelor, AAC emite documentul de certificare 
modificat în consecinţă. 
 

6) Acţiuni ulterioare acordării aprobării specifice 
 

a) După acordarea aprobării, inspectorul AAC desemnat să efectuează o inspecţie în zbor, verifică 
cu precădere următoarele elemente: 
(i) prezenţa la bordul aeronavelor a procedurilor de operare în condiţii de vizibilitate redusă 

(OM-A, OM-B sau procedură specifică, MEL); 
(ii) calificările de LVTO ale echipajului de zbor; 
(iii) efectuarea corectă a procedurii conform manualului de operaţiuni sau procedurii specifice 

aprobate. 
b) Pentru a se menţine valabilitatea unei aprobări specifice operatorul aerian: 

 

(i) evaluiază periodic echipamentele de testare (pentru a asigura acurateţea şi fiabilitatea); 
(ii) evaluiază periodic sistemele aeronavei; 
(iii) transmite la AAC rapoarte trimestriale cu privire la fiabilitate. 

 
2.2.2 Apropieri „Lower than Standard CAT I” 

 

1) Apropierile „Lower than Standard CAT I” sunt apropieri instrumentale de precizie şi aterizări cu 
înălţimea de decizie (DH) sub 250ft (75m), dar nu mai mică de 200ft (60m) şi vizibilitatea în lungul 
pistei (RVR) nu mai mică de 400m (1400ft); 
 

2) Aprobarea pentru operaţiuni „Lower than Standard CAT I” poate fi acordată unui operator aerian fără 
experienţă anterioară pentru acest tip de operaţiuni numai după o perioadă de 6 luni de operare la 
CAT I pe tipul de aeronavă solicitat. 
 

3) Operatorii aerieni cu experienţă anterioară pentru „Lower than Standard CAT I” pot obţine aprobarea 
cu o perioadă de tranziţie redusă, conform sbp.2). 

 

4) AAC aprobă efectuarea de operaţiuni „Lower than Standard CAT I” prin aprobarea procedurilor şi 
programelor asociate din manualul de operaţiuni/proceduri al solicitantului. 

 
2.2.3 Operaţiuni CAT ll/lll 

 

1) Aprobarea pentru operaţiuni CAT II sau CAT IIIA poate fi acordată unui operator aerian fără 
experienţă anterioară pentru acest tip de operaţiuni numai după o perioadă de minim 6 luni de 
operare la CAT I pe tipul de aeronavă solicitat. 
 

2) Operatorii aerieni cu experienţă anterioară pentru CAT ll / IIIA pot obţine o nouă aprobare CAT ll / 
IIIA cu o perioadă de tranziţie redusă în următoarele condiţii: 

 

a) în cazul unui nou tip de aeronavă, care nu a mai fost operată în Republica Moldova, nu se acceptă 
reduceri ale perioadei de tranziţie; 
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b) în cazul unui tip nou de aeronavă, dar care se află în operare în Republica Moldova, demonstraţia 
operaţională poate fi redusă la un număr de 20 apropieri simulate; 

c) în cazul unei noi variante de aeronavă sau în cazul instalării unui nou sistem de vizualizare, sau 
de control al zborului, demonstraţia operaţională poate fi redusă la un număr de 15 apropieri 
simulate. 
 

3) În cazul unor modificări în cadrul unui operator aerian care nu afectează structura, personalul, flota 
şi/sau specificul operării, în baza unei analize de risc a operatorului şi a evaluării AAC, cerinţa de la 
sbp.1) poate fi exceptată. 
 

4) Aprobarea pentru operaţiuni CAT IIIB poate fi acordată unui operator aerian numai după o perioadă 
de minim 6 luni de operare CAT IIIA pe tipul de aeronavă solicitat. Demonstraţia operaţională constă 
din 30 de apropieri simulate pentru 100ft>DH>50ft sau 100 de apropieri simulate pentru DH<50ft. 

 

5) Etapele obţinerii aprobării pentru operaţiuni CAT II / III: 
 

a) depunerea cererii conform Anexei nr.8, a formularelor conform Anexelor nr.9.1 şi nr.9.2 şi a 
documentaţiei suport; 

b) analiza cererii şi a documentaţiei suport; 
c) efectuarea pregătirii şi evaluării personalului navigant al operatorului aerian; 
d) demonstraţii operaţionale; 
e) analiza de către AAC a rapoartelor elaborate de operator în baza demonstraţiilor operaţionale; 
f) acordarea aprobării specifice. 

 

6) Depunerea cererii şi a documentaţiei suport 
 

Documentaţia suport cuprinde documentele menţionate la pct. 4.4.7 din Capitolul 4 din Partea CAT 
şi din următoarele documente suplimentare: 
 

a) proceduri operaţionale utilizate pe parcursul perioadei de demonstraţii operaţionale şi programele 
de pregătire la sol şi în zbor/pe simulator pentru tipul de operaţiuni solicitat. Aceste 
proceduri/programe sunt incluse în manualul de operaţiuni dacă, la finalizarea demonstraţiilor 
operaţionale, se constată conformarea cu prevederile aplicabile; 

b) o listă a aeroporturilor pe care se intenţionează operarea în condiţii CAT ll / lll (aeroporturi de 
destinaţie şi de rezervă); 

c) lista personalului navigant implicat în operarea în condiţii CAT ll / lll; 
d) lista instructorilor cu care personalul operatorului aerian efectuează pregătirea necesară în 

vederea operării în condiţii CAT ll / lll. 
 

7) Efectuarea pregătirii şi evaluării personalului navigant al operatorului 
 

a) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea operării în condiţii CAT ll / lll sunt efectuate numai 
după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire necesare, conform cadrului normativ 
aplicabil. 

b) Operatorul aerian transmite la AAC, în termen de 10 zile de la aprobarea procedurilor şi a 
programelor de pregătire, planul de desfăşurare a pregătirii şi verificării personalului navigant. 

 

8) Demonstraţii operaţionale 
 

a) După finalizarea pregătirii şi a evaluărilor, operatorul aerian începe desfăşurarea demonstraţiilor 
operaţionale. 

b) Demonstraţiile operaţionale se desfăşoară în baza procedurilor aprobate de AAC şi a cadrului 
normativ aplicabil. 

c) Pentru evaluarea aprobării inspectorul/inspectorii AAC utilizează Lista de verificare din Anexa 
nr.8.1.  

d) În cazul în care perioada de desfăşurare a demonstraţiilor depăşeşte 6 luni de la efectuarea 
programelor de pregătire, operatorul aerian transmite la AAC dovada efectuării de către 
personalul navigant a pregătirii recurente. În cazul în care personalul navigant nu efectuează 
pregătirea recurentă conform cadrului normativ aplicabil, operatorul aerian încetează 
desfăşurarea demonstraţiilor operaţionale. 

e) Perioada maximă în care operatorul aerian finalizează demonstraţiile operaţionale nu depăşeşte 
un an calendaristic de la începerea acestora. 
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f) În cazul în care nu se respectă termenul menţionat la  lit.e), cererea de obţinere a aprobării 
specifice CAT ll/lll se consideră nulă. 

g) În cazul în care operatorul aerian revine asupra intenţiei de a obţine aprobarea specială CAT ll/lll, 
se reia întreg procesul de acordare. 
 

9) Analiza de către AAC a rapoartelor elaborate de operator în baza demonstraţiilor operaţionale 
 

a) După finalizarea demonstraţiilor operaţionale, operatorul aerian transmite la AAC un raport de 
analiză a întregii activităţi desfăşurate în vederea obţinerii aprobării specifice. 

b) Analiza atinge cel puţin următoarele puncte: 
(i) modul de conformare cu procedurile declarate de operator şi aprobate de AAC; 
(ii) pregătirea zborurilor; 
(iii) monitorizarea activităţii de către persoana responsabilă de operaţiunile de zbor; 
(iv) necesitatea amendării programelor de pregătire. 

 

10) Acordarea aprobării specifice 
 

a) AAC comunică operatorului aerian punctul de vedere cu privire la acordarea sau nu a aprobării 
specifice în termen de 15 zile de la primirea raportului de analiză. 

b) În cazul în care AAC consideră că nu au fost îndeplinite toate prevederile cadrului normativ, 
solicită operatorului aerian măsuri în consecinţă. 

c) În cazul în care AAC constată că au fost îndeplinite toate prevederile cadrului normativ, solicită 
operatorului aerian introducerea tuturor procedurile utilizate pe parcursul demonstraţiilor 
operaţionale în MO. 

d) Manualul de operaţiuni amendat corespunzător în conformitate cu elementele menționate în 
Anexa nr.9.1 se transmite către AAC în termen de 30 de zile de la primirea de către operatorul 
aerian a punctului de vedere al AAC referitor la acordarea aprobării specifice.  

e) O dată cu aprobarea MO, AAC emite documentul de certificare modificat în consecinţă. 

11) Acţiuni ulterioare acordării aprobării specifice.  

După acordarea aprobării, inspectorul AAC desemnat să efectueze o inspecţie în zbor, verifică cu 
precădere următoarele elemente: 
 

a) prezenţa la bordul aeronavelor a procedurilor de operare în condiţii de vizibilitate redusă  
(OM-A, OM-B sau procedura specifică, MEL); 

b) jurnalul tehnic de bord care menţionează capabilitatea aeronavei de a efectua apropieri CAT ll / 
lll; 

c) calificările de CAT ll / lll ale echipajului de zbor; 
d) existenţa fişelor de control tehnic al apropierilor CAT ll/ lll aflate la bord; 
e) efectuarea corectă a procedurii conform MO sau procedurii specifice aprobate. 

 
2.2.4 Apropieri „Other than Standard CAT II” 

 

1) Apropierile „Other than Standard CAT II” sunt apropieri instrumentale de precizie şi aterizări cu 
înălţimea de decizie (DH) sub 200ft (60m), dar nu mai mică de 100ft (30m) şi vizibilitatea în lungul 
pistei (RVR) nu mai mică de 350m (1200ft); 
 

2) Aprobarea pentru operaţiuni „Other than Standard CAT II” poate fi acordată unui operator fără 
experienţă anterioară pentru acest tip de operaţiuni numai după o perioadă de 6 luni de operare la 
CAT I pe tipul de aeronavă solicitat. Procedura de obţinere a acestei aprobări este aceeaşi ca în 
cazul aprobării CAT II de mai sus. 

 

3) Operatorii aerieni cu experienţă anterioară pentru „Other than Standard CAT II” pot obţine aprobare 
cu o perioadă de tranziţie redusă, conform sbp. 2). 

 

4) AAC aprobă efectuarea de operaţiuni „Other than Standard CAT II” prin aprobarea procedurilor şi 
programelor asociate din manualul de operaţiuni/proceduri al solicitantului. 
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2.3 Operaţiuni în spațiul aerian cu eșalonare verticală minimă (RVSM) 
 

2.3.1 Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian care intenţionează să opereze în spaţiul aerian RVSM, pentru care se aplică o 
eşalonare verticală minimă de 300 m (1 000 ft) între nivelul de zbor FL 290 şi FL 410, inclusiv, va 
deține și o aprobare specifică pentru desfăşurarea unor astfel de operaţiuni, emisă de către AAC. 

 

2) Aprobarea RVSM se acordă pentru fiecare aeronavă menţionată în documentul de certificare al 
operatorului aerian. 

 
 

3) Procesul de aprobare implică: 
 

a) operatorul aerian care solicită o aprobare operare RVSM pentru o aeronavă; 
 

b) AAC pentru stabilirea cerinţelor de navigabilitate şi pentru notificarea Agenției Regionale de 
Monitorizare, în acest caz EUROCONTROL, că aeronava este eligibilă pentru monitorizare. 
Notificarea RMA se face numai după ce operatorul îndeplineşte cerinţele de navigabilitate şi AAC 
este satisfăcută că operatorul poate menţine un nivel ridicat de performanţă. Odată ce RMA a 
confirmat acurateţea înălţimei, AAC evaluează în continuare partea operaţională, cum ar fi 
pregătirea echipajului de zbor, dispecer şi manualele operaţionale înainte de aprobarea finală de 
operare. 

 
2.3.2 Obţinerea aprobării RVSM 

 

1) Pentru a opera în spaţiu RVSM, operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea obţinerii 
autorizării specifice RVSM. 
 

2) Cererea tip în conformitate cu Anexa nr.12 este însoţită de următoarea documentaţie: 
  

a) documente care să ateste faptul că aeronava deţine o aprobare de navigabilitate pentru operarea 
în spaţiu RVSM. Acestea trebuie să conţină un amendament sau un supliment la AFM. Dacă 
aeronava a suferit modificări pentru a putea fi operată în spaţiuL RVSM, este necesară 
transmiterea copiilor SB-urilor, manualului de reparaţii al aeronavei, STC şi/sau declaraţia 
producătorului de conformare cu standardele de operare RVSM - supliment la AFM; 

 

b) descrierea echipamentelor de navigaţie ale aeronavei care se intenţionează a fi operată în spaţiul 
RVSM. Echipamentele minime necesar pentru fiecare aeronavă sunt: 
 

(i) două sisteme independente de măsurare a altitudinii, fiecare dintre acestea având 
următoarele componente: 

• să fie conectată la o sursă independentă de presiune statică cu protecţie contra 
îngheţului, dacă este localizată în zone care fac obiectul depunerii de gheaţă; 

• echipament care să măsoare presiunea statică, care să fie acţionat de o sursă 
independentă de presiune statică, şi care să o transforme şi să o afişeze echipajului ca 
altitudine de zbor; 

• echipament capabil să furnizeze un semnal codificat în format digital corespunzător 
altitudinii de zbor, având ca scop raportarea automată a altitudinii; 

• sistem pentru corecţia erorii sursei de presiune statică (SSEC), dacă este necesară 
conformarea cu criteriile de performanță pentru anvelopele de zbor RVSM; 

• semnale referitoare la altitudinea selectată de către echipajul de zbor pentru control 
automat şi alertare. Aceste semnale provin de la un sistem de măsurare a altitudinii care 
se conformeze criteriilor de performanţă pentru anvelopele de zbor RVSM. 

(ii) un sistem de avertizare referitor la abaterea de la nivelul de zbor; 
(iii) un sistem automat de control al altitudinii; 
(iv) un radar secundar de supraveghere (SSR) cu un sistem de raportare a altitudinii, care poate 

fi conectat la sistemul de măsurare a altitudinii utilizat pentru controlul acesteia. 
 

c) manualul de operaţiuni sau amendamentul acestuia care conţine: 
 

(i) proceduri operaţionale specifice care să detalieze cum se face planificarea zborului; 
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(ii) proceduri pentru verificarea înainte de zbor a aeronavei şi a documentaţiei aflate la bordul 
acesteia; 

(iii) proceduri privind acţiunile echipajului înainte de intrarea în spaţiul RVSM; 
(iv) proceduri în vederea operării aeronavei pe rută; 
(v) proceduri după zbor; 
(vi) declararea vitezei, altitudinii şi a masei aeronavei corespunzătoare operaţiunilor în spaţiul 

RVSM precum şi identificarea restricţiilor şi condiţiilor de operare pentru această zonă; 
(vii) prevederi care să detalieze modalitatea în care solicitantul monitorizează performanţele 

aeronavei în spaţiul aerian RVSM prin intermediul unui sistem independent de monitorizare 
precisă, în vederea menţinerii nivelului optim de siguranţă; 

(viii) programe de pregătire la sol şi în zbor/pe simulator pentru echipajul de zbor. 
 

d) MEL-ul care include echipamentele adecvate operaţiunilor desfăşurate în spaţiul RVSM; 
 

e) dovada aprobării programului de întreţinere prin care să se asigure continuitatea navigabilităţii 
pentru aprobarea RVSM; 

 

f) o analiză de siguranţă cu privire la evenimentele de aviaţie civilă în care au fost implicate 
aeronavele pentru care se solicită operarea în condiţii RVSM pentru identificarea eventualelor 
elemente ce pot afecta operarea în aceste condiţii; 

 

g) manualul sistemului de management al siguranţei (SMS) sau amendament la acesta va conţine 
proceduri specifice monitorizării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate, pentru a identifica 
şi corecta eventualele tendinţe negative; 

 

h) lista cu regiunile OACI pentru care este cerută aprobarea operaţională RVSM; 
 

i) lista cu programul de efectuare a procesului de aprobare care să conţină data şi locaţia la care 
aeronava poate fi inspectată precum şi data la care este planificat un zbor demonstrativ; 
 

3) După primirea cererii, AAC îniâiază procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu sbp.2). 
 

4) În vederea aprobării operării aeronavelor în spațiul RVSM inspectorul AAC verifică aspectele 
operaționale în conformitate cu Lista de verificare pentru eliberarea autorizației  RVSM - C2A2S 
(RVSM) din Anexa nr.67. 
 

5) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unui zbor demonstrativ 
pentru a se asigura că toate procedurile declarate de operator şi aprobate sunt aplicate 
corespunzător. 
 

6) Programul de monitorizare RVSM este un program de monitorizare sau verificare a performanţei de 
menţinere a înălţimii pentru a evalua continuitatea conformării aeronavei cu planul de implementare 
a operării RVSM.  
 

7) Operatorii aerieni care sunt autorizați pentru operarea aeronavelor în spațiul RVSM asigură 
monitorizarea caracteristicilor de menținere a altitudinii (cu ajutorul sistemelor de monitorizare 
HMU/GMU) a minim două avioane de fiecare grup de tip a aeronavelor operatorului aerian, cel puțin 
odată la doi ani sau la intervale de 1000 ore de zbor per avion, în dependență de care perioadă este 
mai lungă. 
 

8) Dacă grupul de tip a aeronavelor operatorului aerian este alcătuit doar dintr-o singură aeronavă, 
monitorizarea acelei aeronave trebuie realizată cu periodicitate stabilită. 
 

9) Aeronavele se consideră că aparțin aceluiași grup de tip dacă sunt proiectate și asamblate de același 
producător și au proiectul și construcția inițială identice ale tuturor elementelor care pot influența 
precizia caracteristicilor de menținere a altitudinii. 

 

10) După ce a fost înaintată la AAC cererea de acordare a autorizării RVSM şi inspectorii confirmă 
conformarea cu informaţiile asigurate, AAC continuă procesul de aprobare şi informează RMA. 
Conformarea RVSM şi datele din cadrul programului de monitorizare vor fi coordonate îndeaproape 
cu Agenţia Centrală de Monitorizare a regiunii NAT (NAT Central Monitoring Agency - NAT CMA) şi 
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cu Organizaţia de Monitorizare, Autorizare şi înmatriculare Asia/Pacific (Asia/Pacific Approvals 
Registration and Monitoring Organisation - APARMO). 

 

11) Prin acceptarea autorizației RVSM se completează în mod corespunzător Anexa nr.3.1 - Specificaţii 
de operare. 
 

12) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea operării în condiţii RVSM sunt efectuate numai după 
aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul normativ 
aplicabil. 

 

13) În cazul în care în urma zborului demonstrativ se constată faptul că procedurile şi practicile de 
întreţinere şi operare RVSM, declarate de către solicitant, nu sunt respectate, AAC reevaluează 
documentele solicitantului şi cere, după caz, revizuirea acestora. 

14) Operatorul aerian autorizat va demonstra că, în termen de 6 luni (180 zile) au fost îndeplinite cerințele 
pentru monitorizarea performanței de menținere a înălțimii în spațiul RVSM. Nerespectarea cerințelor 
de monitorizare de către operatorul aerian în conformitate cu pct. 2.3 conduce la suspendarea 
autorizației. 

 

15) În cazul în care AAC este informată că un operator aerian a operat în spațiul RVSM fără a deține 
autorizația respectivă, AAC va lua măsuri de aplicare a sancțiunilor în conformitate cu Codul aerian. 

 
2.3.3 Condiţii pentru suspendarea/revocarea/reacordarea aprobării RVSM 

 

1) Incidenţa erorilor de păstrare a înălţimii ce poate fi tolerată în mediul RVSM este mică. Fiecare 
operator întreprinde acțiuni imediate pentru rectificarea condiţiilor ce cauzează eroarea. Operatorul 
trimite la AAC un raport al evenimentului în termen de 72 de ore, împreună cu analiza iniţială a 
factorilor care au cauzat apariţia erorii şi măsurile care au fost luate pentru prevenirea în viitor a 
evenimentelor. Erorile ce vor fi raportate şi analizate de AAC sunt: 

a) eroarea totală verticală (Total Vertical Error - TVE) - diferenţa geometrică verticală dintre actuala 
altitudine barometrică parcursă de o aeronavă şi altitudinea de presiune atribuită (nivel de zbor) 
egală sau mai mare de ± 300 ft (± 90 m); 

b) eroarea sistemului altimetric (Altimetry System Error - ASE) - diferenţa dintre presiunea de 
altitudine afişată când referinţa faţă de presiunea standard de 1013.2 hPa, şi presiunea de 
altitudine a curentului liber este egală sau mai mare de ± 245 ft (± 75 m); 

c) deviaţia altitudinii alocată raportată (Reported Assigned Altitude Deviation - AAD) - diferenţa 
dintre altitudinea data de transponder şi altitudinea nivelului de zbor alocată, egală sau mai mare 
de ± 300 ft (± 90 m); 

d) erori operaţionale. 
 

2) Un operator care zboară în spaţiul RVSM, dar nu deţine aprobare RVSM pune în pericol siguranţa 
altor aeronave din spaţiul aerian. Un operator care, în mod repetat întâmpină erori ale 
echipamentelor sau erori operaţionale va cere renunţarea la aprobarea RVSM. AAC poate revoca 
aprobarea RVSM dacă răspunsul operatorului la menţinerea erorii de înălţime nu este în timp util 
sau eficient. AAC va lua în considerare şi înregistrările ulterioare ale operatorului înainte de a lua 
decizia finală. Dacă operatorul are o istorie a erorilor operaţionale sau/şi de navigabilitate atunci 
AAC poate revoca aprobarea RVSM până când cauza rădăcină (root cause) a acestor erori este 
eliminată şi procedurile şi programele RVSM se conformează cadrului normati aplicabil. Dacă 
problema identificată este pentru un anumit tip de aeronavă, atunci autorizarea RVSM pentru acel 
tip poate fi exclusă din autorizarea RVSM a operatorului. Dacă o aprobare este retrasă, AAC va 
informa RMA. 
 

3) Pentru reobţinerea aprobării RVSM operatorul demonstrează inspectorilor AAC conformarea cu 
cerinţele RVSM de monitorizare de către un sistem de monitorizare al înălţimii. 

 
2.4 Operaţiuni cu specificații de performanțe de navigație minime (MNPS) 
 

2.4.1 Condiţii iniţiale 
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1) Solicitanţii ce intenţionează să zboare în spaţiu MNPS trebuie autorizaţi de statul în care aceştia au 
baza de operare sau de statul de înmatriculare. 

 
 

2) O autorizare MNPS, obţinută din partea AAC, îi dă operatorului aerian dreptul să opereze o aeronavă 
înmatriculată în Republica Moldova, în spaţiul aerian desemnat MNPS, în baza menţinerii condiţiilor 
iniţiale de certificare. 

 

3) O aeronavă aprobată MNPS care nu este aprobată RVSM poate coborî sau urca în spaţiul RVSM 
dacă coborârea/urcarea continuă prin niveluri RVSM se face fără oprire, la orice nivel intermediar. 
 

4) Aprobare RNP-10 este necesară pentru ca aprobarea MNPS să beneficieze de separarea minimă 
laterală de 50 nm. 
 

5) Aprobarea MNPS se acordă pentru fiecare aeronavă menţionată în documentul de certificare al 
operatorului aerian. 
 

6) Formularul tip de obţinere a autorizării speciale MNPS (Anexa nr.11), depusă cel puţin cu 60 de zile 
înainte de operarea MNPS, este însoţită de următoarea documentaţie: 

 

a) descrierea echipamentelor aeronavelor care sunt utilizate în operarea MNPS (Anexa 6 OACI 
Volumul I şi Volumul II, Capitolul 7); 

b) documente de navigabilitate (pentru a demonstra că aeronava este aprobată pentru MNPS sau 
RNP); 

c) manualul de operaţiuni sau amendamente la acesta, care conţine proceduri operaţionale 
specifice şi programe de pregătire la sol şi în zbor/pe simulator pentru tipul de operaţiuni solicitat; 

d) analiza de siguranţă cu privire la evenimentele de aviaţie civilă în care au fost implicate 
aeronavele pentru care se solicită operarea în condiţii MNPS, pentru identificarea eventualelor 
elemente ce pot afecta operarea în aceste condiţii; 

e) programul de prevenire a accidentelor şi siguranţa zborurilor sau amendament la acesta, în cazul 
în care este elaborat separat de manualul de operaţiuni, care conţine proceduri specifice 
monitorizării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta 
eventualele tendinţe negative; 

f) AFM sau suplimentul la acesta; 
g) MMEL şi MEL sau amendamente corespunzătoare la acestea, dacă este cazul; 
h) aprobarea reviziei programului de întreţinere. 

 

7) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea operării în condiţii MNPS vor fi efectuate numai după 
aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul normativ 
aplicabil. 
 

8) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unui zbor demonstrativ în 
vederea asigurării că toate procedurile declarate de operator şi aprobate de AAC sunt corecte şi 
aplicate corespunzător. 

 

9) Aprobarea MNPS este condiţionată de primirea documentelor ce atestă efectuarea programelor de 
pregătire şi rezultatele examinărilor asociate şi se acordă prin modificarea specificaţiilor de operare, 
anexă la documentul de certificare sau prin scrisoarea de aprobare a manualului de proceduri (în 
cazul operaţiunilor de aviaţie generală). 
 

10) O dată cu cererea tip, operatorul aerian depune o analiză de siguranţă cu privire evenimentele de 
aviaţie civilă în care au fost implicate aeronavele pentru care se solicit operarea în condiţii MNPS 
din care rezultă elemente care pot afecta operarea în aceste condiţii.  
 

11) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea operării în condiţii MNPS vor fi efectuate numai după 
aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul normativ 
aplicabil. 
 

12) După aprobarea documentaţiei, AAC efectuează inspecţii la aeronavele pentru care se solicită 
operarea în condiţii MNPS în vederea verificării echipării acestora. 
 

13) Cu prima ocazie, după acordarea aprobării, inspectorul AAC desemnat efectuează o inspecţie în 
zbor, care evaluează modul de desfăşurare a activităţilor de zbor conform noilor condiţii de operare. 
 



 

Partea GEN  

Capitolul 2. Aprobări specifice 

AAC  

PIAC-OPS  

22 

 

Noiembrie 2022  
Editia 02 

Revizia 00 

 

14) În scopul monitorizării în mod corespunzător a spaţiul aerian, AAC menţine la zi o bază de date a 
tuturor aprobărilor MNPS/RVSM acordate care conţine următoarele: 

 

a) identificarea operatorului/proprietarului; 
b) modelul/producătorul/seria aeronavei; 
c) marca de înmatriculare a aeronavei; 
d) aprobarea iniţială pentru fiecare aeronavă; 
e) documentele de navigabilitate care demonstrează conformarea cu cerinţele RVSM; 
f) data acordării AOC. 

 
2.5 Operaţiuni de navigație bazată pe performanțe (PBN)  
 

2.5.1 Condiţii iniţiale  
 

1) Generalităţi 
 

a) O aeronavă poate opera de-a lungul rutelor ATS, într-o procedură de apropiere instrumentală sau 
într-un spaţiu aerian desemnat unde specificaţiile de navigaţie au fost prescrise numai dacă: 
 

(i) operatorul aerian a primit aprobarea de la AAC; 
(ii) aeronava este dotată cu echipament de navigaţie care îi permite să fie operată în 

conformitate cu specificaţiile prescrise şi este întreţinută şi inspectată în conformitate cu un 
program de întreţinere aprobat; 

(iii) aeronava este dotată cu echipament de navigaţie care furnizează continuu către echipajul 
de zbor informaţii la sau de plecare de la o rută, referitoare la gradul necesar de precizie în 
orice moment de-a lungul rutei. 

 

b) Conceptul PBN specifică sistemul de navigaţie de suprafaţă (RNAV) şi performanţele de navigaţie 
aeriană cerute (RNP) pentru sistemele aeronavei precum şi în ceea ce priveşte acurateţea, 
integritatea, disponibilitatea, continuitatea şi funcţionalitatea necesară pentru operaţiunile 
propuse în cadrul conceptului de spaţiu aerian. Conceptul PBN reprezintă o trecere de la 
navigaţia bazată pe senzor la navigaţia bazată pe performanţă. Cerinţele de performanţă sunt 
identificate în specificaţiile de navigaţie şi se bazează pe cerinţele de performanţă pentru 
aeronavele care operează pe o rută ATS, într-o procedură de apropiere instrumentală sau într-
un spaţiu desemnat. 
 

c) Denumirile pentru RNP şi RNAV sunt exprimate ca sufixe: 
 

(i) specificaţia RNP este exprimată ca RNP X (ex. RNP 4); 
(ii) specificaţia RNAV este exprimată ca RNAV X (ex. RNAV 1); 
(iii) în cazul în care două specificaţii de navigaţie au aceeaşi valoare pentru X, acestea pot fi 

diferenţiate prin utilizarea unui prefix (ex. Advanced-RNP 1 și Basic-RNP 1); 
(iv) specificaţiile de navigaţie de apropiere RNP sunt exprimate folosind RNP ca prefix şi sufixul 

textului abreviat (ex. RNP APCH sau RNP AR APCH). 
 

d) RNAV X/RNP X = Sistem de erori totale laterale (TSE trebuie să fie între ± X NM pentru cel puţin 
95% din timpul total de zbor). 
 

e) Sistemul de navigaţie de suprafaţă - RNAV - este cea mai puţin capabilă din cele două familii ale 
specificaţiilor de navigaţie PBN, cu următoarele specificaţii: 

 

(i) RNAV10 - destinat utilizării în spaţiul pe rută oceanică; 
(ii) RNAV 5 (echivalent B-RNAV) - destinat utilizării navigaţiei pe rută cu trecerea la RNP 2 - 

precizie de navigaţie de ± 5 NM poate fi îndeplinită cu ajutorul VOR / DME sau chiar IRS în 
condiţii de timp limitate; 

(iii) RNAV 2 - destinat utilizării în spaţiul „Continental ENR”; precizia de navigaţie de ± 2 NM 
este destinată să suporte rute unde acoperirea DME nu poate fi continuă, aceste rute sunt 
de obicei doar autorizate pentru aeronavele ce au DME / DME / IRU sau GNSS; 

(iv) RNAV 1 (echivalent P-RNAV) - destinat utilizării în spaţiul „Continental Terminal” şi 
îmbunătăţit unde este cerut de rutele SID şi STAR, se bazează pe infrastructura de 
navigaţie ce foloseşte GNSS sau DME/DME sau DME/DME/IRU; o aeronavă aprobată 
RNAV care deţine capabilitatea DME/DME nu se poate califica pentru operaţii RNAV1 în 
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alte regiuni unde infrastructura se bazează pe aeronave echipate cu IRU, ce suportă 
DME/DME/IRU. 

 
Notă:  Specificaţiile RNAV nu necesită monitorizarea performanţelor de navigaţie la bord. Rutele 

RNAV necesită, în mod normal, monitorizarea de către sistemele de supraveghere ATC 
pentru obţinerea standardelor de performanţă şi de siguranţa separării. în spaţiul oceanic 
supravegherea este asigurată de ADS-C şi în spaţiul continental de o reţea de sisteme radar 
(PSR & MSSR). Supravegherea spaţiului continental include atât WAM (Wide Area 
Multilateration) cât şi ADS B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) atunci când 
aceste sisteme sunt aprobate şi operaţionale. 

 

f) Performanţă de navigaţie aeriană cerută: 
(i) RNP 1; 
(ii) RNP 2; 
(iii) RNP 4; 
(iv) RNP APCH; 
(v) RNP ARAPCH. 

 

g) Aeronava autorizată pentru operaţiuni RNP nu este automat aprobată pentru specificaţii RNAV, 
iar o aeronavă aprobată RNP sau RNAV cu precizie de acurateţe (ex. RNP 2) nu este automat 
aprobată pentru o specificaţie cu acurateţe mai mică (ex. RNP 4). 

 

2) Conţinutul pachetului de documente 
 

a) Documente necesare: 
 

(i) cererea de obţinere a autorizării specială PBN; 
(ii) liste de verificare a conformării cu cerinţele aplicabile operării PBN (Anexa nr.20); 
(iii) manual de operaţiuni sau amendamente la acesta pentru introducere PBN şi proceduri, 

acolo unde este cazul (Anexa nr.13); 
(iv) manual de operaţiuni sau amendamente la acesta care să conţină programe de pregătire 

corespunzătoare. 
 

b) Pentru tipul de aeronavă: 
(i) descrierea datelor din certificatul de tip; 
(ii) manualul de operaţiuni sau amendament la acesta care să includă proceduri sau limitări 

pentru specificaţiile cerute; 
(iii) revizia la MEL, dacă este cazul; 
(iv) MMEL. 

 

c) Pentru fiecare aeronavă deţinută de operator este necesar a se transmite către AAC următoarele 
documente: 

 

(i) copia listei de verificare a conformării cu cerinţele aplicabile operării PBN; 
(ii) AFM sau suplimentul la AFM; 
(iii) orice documente valabile care să demonstreze că aeronava este eligibilă pentru operare 

PBN. 
 
 

d) Pentru echipamentele de navigaţie vor fi înaintate către AAC următoarele documente: 
 

(i) lista cu task-urile din programul de întreţinere al aeronavei cu cerinţele pentru navigaţie 
PBN, dacă este cazul (revizia la programul de întreţinere se aprobă separat); 

(ii) procedura de integrare a bazei de date; 
(iii) dovada subscrierii pentru furnizorul bazei de date. 

 

e) Este necesar ca următoarele documente să fie puse la dispoziţie, pentru consultare: 
 

(i) MM; 
(ii) SPM; sau 
(iii) IPC. 

 
3) Aprobarea de navigabilitate 
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a) Demonstrarea navigabilităţii echipamentelor aeronavei prin: 
 

(i) TC; 
(ii) STC; sau 
(iii) conformare cu AD, SB sau alte cerinţe. 

b) Amendamentul la programul de întreţinere include: 
 

(i) cerinţele pentru specificaţiile de navigaţie PBN: 

• manualul de întreţinere al producătorului; 

• cerinţele MRB (Maintenance Review Board) sau echivalent; 

• alte cerinţe ale producătorului, statului de proiectare sau cerinţe AAC (ex.AD, SB etc); 
(ii) proceduri de întreţinere necesare asigurării continuităţii navigabilităţi referitoare la 

specificaţiile PBN; 
(iii) metode de identificare şi înregistrare a personalului desemnat responsabil de 

managementul programului şi de executarea lucrărilor de întreţinere; 
(iv) identificarea furnizorilor de servicii sau organizaţiile contractate; 
(v) verificări ale echipamentelor şi sistemelor PBN; 
(vi) identificări ale modificărilor cerinţelor cerute, altele decât cele din AFM, TC sau STC; 
(vii)  proceduri de identificare, monitorizare sau raportare a defectelor echipamentelor PBN; 
(viii) proceduri care asigură faptul că echipamentul aeronavei este corect marcat și documentat 

corespunzător în jurnalul de bord al aeronavei; 
(ix) proceduri de întreţinere periodică ale sistemelor la sol sau verificări în zbor, dacă este cazul. 

 

c) Pregătirea personalului, iniţială şi recurentă - Personalul operatorului aerian şi personalul de 
întreţinere contractat are o pregătire iniţială şi recurentă pentru întreţinerea echipamentelor PBN. 
 

d) Evaluare periodică - Operatorul aerian se asigură că dispune de o metodă de evaluare periodică 
a performanţelor sistemelor aeronavei pentru a se asigura de funcţionarea satisfăcătoare a 
sistemelor aplicabile operării PBN. 

 

e) Înregistrări - Operatorul aerian păstrează evidenţe ale înregistrărilor referitoare la operarea PBN 
pentru aceeași perioadă de timp obligatorie privind păstrarea documentelor operaționale.  

 

f) Aprobarea sistemelor RNAV pentru operare RNAV-x: 
 

(i) instalarea sistemelor RNAV trebuie să ţină cont de cerinţele de performanţă descrise în 
specificaţiile de navigaţie ce definesc acurateţea, integritatea şi criteriile de continuitate; 

(ii) sistemul RNAV instalat trebuie să se conformeze cerinţelor funcţionale specific descrise în 
specificaţiile de navigaţie; 

(iii) pentru un sistem multi-senzor RNAV se face o evaluare care stabileşte senzorii ce se 
conformează cerinţelor de performanţă descrise în specificaţiile de navigaţie; 

(iv) sistemele RNAV instalate trebuie să aibă o bază de date de navigaţie; 
(v) specificaţiile de navigaţie indică dacă este necesară instalarea unui sistem singular sau a 

unuia dual pentru îndeplinirea cerinţelor. 
 
 

g) Aprobarea sistemelor RNP pentru operare RNP-x: 
 

(i) instalarea sistemelor RNP se va conforma cerinţelor de performanţă RNP descrise în 
specificaţiile de navigaţie; 

(ii) sistemul RNP instalat se va conforma cerinţelor de funcţionare specifice descrise în 
specificaţiile de navigaţie; 

(iii) pentru un sistem multi-senzor RNP, trebuie făcută o evaluare pentru a se stabili care sunt 
senzorii conformi cerinţelor de performanţă RNP descrise în specificaţiile de navigaţie; 

(iv) sistemele RNP instalate vor avea o bază de date de navigaţie. 
 

4) Aprobarea operaţională - Aeronava trebuie echipată cu sistem RNP ce permite echipajului să 
navigheze conform criteriilor operaţionale definite în specificaţiile de navigaţie. 
 

a) Procesul de aprobare RNP: 
 

(i) limitările AFM sau ale suplimentului AFM trebuie respectate de echipajul de zbor; 
(ii) procedurile normale trebuie descrise în specificaţiile de navigaţie; 
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(iii) procedurile anormale trebuie descrise în specificaţiile de navigaţie; 
(iv) operatorul dezvoltă un sistem de investigare a evenimentelor care afectează siguranţa 

operării; 
(v) MEL trebuie să identifice echipamentele necesare ce satisfac cerinţele de navigaţie 

aplicate. 
 

b) Pregătire echipaj de zbor - Fiecare pilot trebuie să primească pregătirea necesară pentru operare 
RNP. 
 

c) Managementul bazei de date - Orice cerinţă specifică în ceea ce priveşte baza de date de 
navigaţie trebui să fie respectată și trebuie să demonstreze conformitatea cu standardele privind 
procesarea datelor aeronautice EUROCAE ED-76. 

 

d) Proceduri operaţionale ce trebuie respectate de către solicitant: 
 

(i) proceduri de pregătire şi calificare a echipajului; 
(ii) procedurile operatorului pentru operare PBN trebuie să fie în concordanţă cu specificaţiile 

din AFM ale procedurilor normale sau anormale. 
 

e) În cazul în care performanţa de navigaţie pentru un RNP specific se realizează prin intermediul 
sistemelor specifice (ex. pilotul automat sau director de zbor), modul specific şi nivelurile RNP 
asociate se aplică în conformitate cu AFM. 
 

f) Când operaţiunile sunt bazate pe RNP solicitantul trebuie să depună amendament la AFM, care 
să conţină cel puţin următoarele: 

 

(i) proceduri de coordonare a echipajului; 
(ii) proceduri de monitorizare şi raportare a incidentelor; 
(iii) proceduri ale echipajului (ex. notificare ATC pentru evenimente neprevăzute ce afectează 

capacitatea aeronavei de a menţine acurateţea navigaţiei, etc.) 
 

5) După acordarea aprobării, AAC efectuează audituri programate/neprogramate pentru verificarea 
operaţiunilor ce utilizează navigaţie pe bază de performanţă. Atunci când este cazul, AAC ia în 
considerare toate rapoartele de erori de navigaţie pentru a stabili ce este necesar pentru remediere. 
Apariţia repetată a erorilor de navigaţie, pentru un echipament de navigaţie, poate duce la anularea 
aprobării. În cazul în care erorile se repetă este necesară modificarea programului de pregătire a 
personalului. 

 
2.6 Operaţiuni pe rază extinsă cu avioane bimotoare (ETOPS) 
 

2.6.1 Generalităţi 
 

1) Punctul 2.6 oferă îndrumări pentru îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării aprobării specifice şi 
în vederea menţinerii condiţiilor de aprobare pentru operaţiuni ETOPS. 
 

2) Operaţiunile ETOPS sunt acele operaţiuni pentru care timpul de deviere pentru avioane dotate cu 
două motoare depăşeşte limitările operaţionale specificate la CAT.OP.MPA.140 din CT-OPS.  

 
2.6.2 Tipuri de aprobări specifice ETOPS 

 

Procesul de acordare depinde de timpul de deviere aprobat, după cum urmează: 
 

1) Peste 60 minute şi până la 90 de minute inclusiv: 
 

a) se aplică pentru operatorii aerieni fără experienţă sau cu experienţă mică pe acest tip de 
operaţiuni sau pe combinaţia celulă/motor; 
 

b) operatorul demonstrează capacitatea sa de a introduce cu succes avioane în astfel de operaţiuni 
şi de a atinge nivelul de calitate al standardelor de navigabilitate şi programele de operaţiuni 
propuse. MEL-ul trebuie să conţină restricţiile pentru timpul de zbor către aerodromul de rezervă 
de 120 de minute; 

 
c) echipamentul de comunicare trebuie să asigure capacitatea de comunicare, în orice moment. 

(VHF, HF, SATCOM, datalink). 
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2) Peste 90 minute şi până la 120 minute inclusiv: 
 

se aplică pentru operatorii aerieni fără experienţă sau cu experienţă mică pe acest tip de 
operaţiuni sau pe combinaţia celulă/motor, dar se cere o experienţă de minimum 6 luni de operare 
şi 6 zboruri ETOPS, în condiţiile de la sbp. 2.6.2 1). 

 

3) Peste 120 minute şi până la 180 minute inclusiv: 
 

a) se aplică cerinţele de la sbp. 2.6.2. 1) b), dar se cere o experienţă de minimum 6 luni de operare 
şi 6 zboruri ETOPS, în condiţiile de la sbp. 2.6.2 2); 
 

b) trebuie să fie verificată capacitatea operatorului de a desfăşura astfel de operaţiuni şi de punere 
în aplicare eficientă de programe ETOPS; 

 

c) timpul maxim de deviere de la aeroportul de rezervă nu trebuie să depăşească timpul limită dat 
de capacitatea sistemului, minus 15 de minute. 

 

d) pentru operatorii aerieni care operează avioane cu timp de deviere certificat, de 120 de minute, 
către aerodromul de rezervă, pe anumite rute sau în zone specifice, aprobarea poate fi acordată 
pentru timpi de deviere de maximum 115% din timpul de deviere aprobat, dar nu trebuie să 
depăşească timpul limită dat de capacitatea sistemului, minus 15 minute. O astfel de creştere 
impune o evaluare a proiectului de tip, inclusiv timpul limită dat de fiabilitatea sistemului şi 
modificarea MEL referitoare la timpul de deviere solicitat de operator. Echipamentul de 
comunicaţii trebuie să asigure capacitatea de comunicare, în orice moment. (VHF, HF, SATCOM, 
datalink). 

 

4) Peste 180 minute şi până la 240 minute inclusiv: 
 

a) se aplică cerinţele de la sbp. 2.6.2 3), dar se cere o experienţă de minimum 6 luni de operare şi 
6 zboruri ETOPS; 
 

b) aprobarea poate fi acordată numai pentru operatorii cu experienţă precedentă în operare şi care 
deţin o aprobare validă pentru timp de zbor către aerodromul de rezervă de 180 de minute, cu 
acelaşi combinaţie celulă/motor. 

 

c) pentru operatorii care operează avioanele certificate cu timp de deviere de 180 de minute, pe 
anumite rute sau în zone specifice, aprobarea poate fi acordată pentru timpi de deviere de 
maximum 115% din timpul de deviere aprobat, dar nu trebuie să depăşească capacitatea 
sistemului limitată în timp, minus 15 de minute. O astfel de creştere impune o evaluare a 
proiectului de tip, inclusiv fiabilitatea sistemului de limitată în timp şi modificarea MEL referitoare 
la timpul de deviere solicitat de operator. 
 

d) operatorul trebuie să se asigure că, la etapa de planificare, o abatere către un aerodrom de 
rezervă pe rută ETOPS nu depăşeşte (engine-related) capacitatea sistemului limitată în timp, 
minus 15  minute la aprobarea referitoare la viteza pentru un motor inoperant (OEI-Speed) şi 
capacitatea sistemului limitată în timp, minus 15 de minute pentru nici un motor sau alte capacităţi 
de sistem, la viteza de croazieră toate motoarele operative. 

 

e) echipamentul de comunicare trebuie să asigure capacitatea de comunicare, în orice moment. 
(VHF, HF, SATCOM, datalink). 

 
2.6.3 Procesul de acordare a aprobării specifice ETOPS  

 

2.6.3.1 Faza iniţială 
 

Concomitent cu cererea (Anexa nr.14), operatorul aerian transmite către AAC următoarele informaţii: 
 

1) data preconizată de începere a operaţiunilor; 
 

2) tipul de operaţiuni pentru care se solicită operarea ETOPS: 
 

a) A1 - Pasageri; 
b) A2 - Cargo; 
c) A1 şi A2 - Pasageri şi cargo. 

3) timpul maxim de deviere solicitat; 
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Timpul de deviere aprobat către un aerodrom de rezervă (în conformitate cu condiţiile standard 
de zbor în atmosferă calmă), la o viteză de croazieră aprobată pentru un motor inoperant. 

 

4) specificarea rutelor şi a timpului de deviere ETOPS necesar pentru fiecare din aceste rute; 
Un operator aerian, în vederea stabilirii zonelor de operare, trebuie să ia în calcul ca în orice 
punct de-a lungul rutelor propuse, timpul de deviere până la aerodromul de rezervă corespunzător 
rutei ETOPS, este mai mic decât timpul de deviere aprobat (în conformitate cu condiţiile de zbor 
în atmosferă calmă) la o viteză de croazieră aprobată pentru un motor inoperant. 

 

5) altitudinile minime de zbor ce vor fi utilizate pe rutele planificate sau de deviere către 
aerodromurile de rezervă;  
 
La stabilirea altitudinilor minime de zbor pe rutele planificate sau de deviere către aerodromurile 
de rezervă vor fi luate în considerare: 
 

a) politica de combustibil şi limitările suplimentare de combustibil asociate cu procedurile 
planificate; 

b) relieful de-a lungul rutei planificate şi pe eventualele rute de deviere către aerodromurile de 
rezervă; 

c) condiţiile meteorologice specifice de-a lungul rutei planificate şi pe eventualele rute de 
deviere către aerodromurile de rezervă. 

 

6) aerodromurile identificate a fi utilizate, inclusiv cele de rezervă adecvate, instrumentele de 
apropiere şi minimele de operare asociate acestor aerodromuri;  
 

Pentru stabilirea unui aerodrom de rezervă adecvat, trebuie să ia în considerare cerinţele 
performanţelor de aterizare necesare a fi îndeplinite şi facilităţile şi serviciile necesare la care se 
aşteptă să fie disponibile, cum ar fi: 
 

a) control de trafic aerian, 
b) facilităţi de iluminare, 
c) facilităţi de comunicaţii, 
d) servicii meteorologice, de navigaţie, de salvare şi stingere a incendiilor, 
e) o abordare adecvată a procedurilor de apropiere instrumentală.  

 
Pentru un aerodrom de rezervă adecvat se iau în considerare aerodromurile pentru care, la data 
anticipată a fi folosite, rapoartele meteo sau prognozele, sau orice combinaţie a acestora indică 
faptul că acestea vor fi la sau peste nivelul minim de operare pe aerodrom, precum şi rapoartele 
privind starea pistei indică faptul că o aterizare în siguranţă, în acele condiţii, este posibilă. 

 

7) combinaţiile celulă/motor solicitate de către operator pentru utilizare; 
Operatorul identifică toate aeronavele, desemnate a fi utilizate în operaţiunile ETOPS, prin 
consemnarea fabricantului, modelului, seriilor de fabricaţie şi înmatriculările. De asemenea se 
vor specifica vitezele de croazieră pentru un motor inoperant pentru fiecare aeronavă în parte, 
precum şi limitările suplimentare de combustibil asociate pentru procedurile planificate. Se va 
demonstra că sistemul de propulsie a atins un nivel suficient de fiabilitate in-service astfel încât 
poate opera ETOPS. 

 

8) capabilităţi curente; 
Operatorul identifică procesele şi resursele aferente alocate pentru iniţierea şi susţinerea 
operaţiunilor ETOPS într-o manieră care să demonstreze angajamentul managementului şi a 
personalului implicat în menţinerea continuităţii navigabilităţii şi suportului operaţional. 
 

9) MMEL/MEL; 
Sistemul nivelurilor compensatorii corespunzătoare operaţiunilor ETOPS ar trebui să se reflecte 
în MMEL. MEL-ul unui operator poate fi mai restrictiv decât MMEL luând în considerare tipul de 
operare ETOPS propus, echipamentele şi problemele în operare, unice, ale operatorului. 
Sistemele şi echipamentele considerate a avea o influenţă fundamentală asupra siguranţei pot 
include, dar nu sunt limitate la, următoarele: 
 

a) electrice; 
b) hidraulice; 
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c) pneumatice; 
d) instrumente de navigaţie, inclusiv sisteme de avertizare sau alarmare; 
e) alimentare cu combustibil; 
f) protecţie împotriva depunerilor de gheață; 
g)  pornire motor şi aprindere; 
h) navigaţie şi comunicaţii inclusiv sistemele de navigaţie pentru rute lung curier; 
i) APU (Auxiliary Power Unit) sursă de energie de rezervă; 
j) aer condiţionat şi presurizare; 
k) sistemele de stingere a incendiilor în compartimentele cargo; 
l)  sistemele de protecţie şi stingere a incendiului la motoare; 
m) echipamente de urgenţă; 
n) sisteme şi echipamente necesare monitorizării stării motoarelor. 

 

10) suplimentar, este necesar ca următoarele sisteme să fie operaţionale înaintea începerii 
operaţiunilor ETOPS cu timp de deviere mai mare de 180 minute: 
 

a) sisteme de indicare a cantităţii de combustibil (Fuel Quantity Indicating System - FQIS); 
b) APU (inclusiv sistemele de alimentare electrică şi pneumatică), dacă este necesară 

conformarea cu cerinţele ETOPS; 
c) sistemele automate de control a motoarelor sau a elicelor; 
d) sistemele de comunicaţii necesare pentru conformarea cu cerinţele pentru capacitatea de 

comunicare. 
 

11) facilităţi de comunicare şi navigaţie; 
În vederea includerii unei aeronave în operaţiunile ETOPS, operatorul trebuie să se asigure şi să 
facă dovada că: 
 

a) facilităţile de comunicare sunt disponibile pentru a asigura, în condiţii normale de propagare 
la altitudinile planificate de zbor şi scenarii de deviere către aerodromurile de rezervă, 
fiabilitatea comunicaţiilor de voce simultan în ambele sensuri şi/sau legături de date; 

b) mijloacele vizuale şi non-vizuale sunt disponibile la aerodromurile de rezervă pentru tipurile 
preconizate de minime de operare şi de apropiere. 

 

12) politici de combustibil specifice pentru operaţiuni ETOPS: 
 

a) generalităţi;  
Procedurile operatorului aerian trebuie să prevadă că aeronava implicată în operaţiuni 
ETOPS transportă suficient combustibil şi ulei conform cerinţelor operaţionale aplicabile; 

b) rezerva critică de combustibil; 
c) scenariul pentru combustibil critic; 
d) condiţii de givraj. 

 

13) pregătirea şi planificarea zborului - instrumentele de apropiere şi minimele de operare; 
 

a) planificare: 
Planificarea minimelor pentru ETOPS se face ţinând cont de informatiile de mai jos: 

 

Tip de apropiere Planificarea minimelor 
 

De apropiere de precizie DA / H + 200 ft. 
RVR / Vizibilitate + 800 m 

Apropiere de Non-precizie sau apropiere tip 
„Circling” 

MDA/H +400 ft. 
RVR /Vizibilitate + 1 500 m 

 

Criteriile de apropiere de precizie se stabilesc pentru apropieri de tipul CAT I şi ţin cont de 
următoarele:  

 

(A) în vederea pregătirii şi planificării zborului se consideră ca pentru o perioadă de timp 
începând cu cel mai devreme moment posibil de aterizare şi terminând la o oră după cel 
mai târziu moment de timp propus de utilizare a unui aerodrom să se întrunească 
următoarele: 
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• prognoza condiţiilor meteorologice trebuie să fie egale sau mai bună decât minima 
meteorologică autorizată pentru aerodromul de rezervă pe rută, 

• prognoza de vânt lateral plus orice altă rafală trebuie să fie în limitele operaţionale şi în 
limitările impuse de operator, pentru vânt lateral, luând în considerare starea pistei, 
precum şi orice reducere a limitelor de vizibilitate. 

Nu trebuie luate în considerare elementele de evoluţie, cu excepţia cazurilor în care 
evoluţia fenomenelor meteorologice evidenţiată prin PROB 40 sau TEMPO indică valori 
aflate sub minimele de operare. 

 

(B) trebuie luate în considerare limitările MEL care influenţează instrumentele necesare 
pentru apropiere la minima de operare. 

Pentru aproprierile de precizie de tip CAT ll/lll, faţă de precizările de mai sus, este necesară 
o aprobare specială pentru care se vor lua în considerare următoarele: 

• certificarea aeronavei pentru a efectua apropieri/aterizări la CAT ll/lll cu un motor 
inoperant; 

• aprobări anterioare, non ETOPS, acordate operatorului pentru operaţiuni specifice de 
tip CAT ll/lll; 

• analiza de siguranţă a operatorului sau înregistrări în exploatare, după caz; 

• evidenţe care să ateste că tipul aeronavei este capabil să menţină în siguranţă 
operaţiunile de apropiere şi aterizare de tip CAT ll/lll, şi că rata de defectare a 
combinaţiei celulă/motor este suficient de mică pentru a nu rezulta o necesitate de 
deviere şi aterizare pe un aerodrom de rezervă pe rută. 

 

b) replanificare 
O aeronavă care deține permisiunea de zbor (ETOPS) nu poate fi rerutată după acest 
moment, dacă nu sunt întrunite toate condiţiile operaţionale corespunzătoare. Pentru 
această situaţie operatorul trebuie să aibă implementată o procedură privind rerutarea. 
După darea la zbor a aeronavei, prognoza condiţiilor meteorologice pentru aerodromul de 
rezervă pe rută ETOPS trebuie să fie egale sau mai bună decât minima de aterizare 
autorizată. 
 

c) Permisiunea de zbor cu întârziere 
Dacă permisiunea de zbor a aeronavei este întârziată mai mult de o oră, piloţii şi/sau 
personalul operaţional trebuie să monitorizeze prognoza meteorologică şi starea 
aerodromurilor alternative pe rută pentru a se asigura că acestea nu se schimbă, în sensul 
coborârii sub minimele planificate. 
 

d) luarea deciziei de deviere  
Operatorul trebuie să stabilească proceduri pentru echipajul de zbor, care să prevadă când 
este recomandată o deviere sau o schimbare de rută pe durata unui zbor ETOPS. Pentru 
un zbor ETOPS, în cazul opririi unui motor, aceste proceduri trebuie să includă oprirea unui 
motor, zborul şi aterizarea la cel mai apropiat aerodrom corespunzător. 
Pentru a facilita luarea deciziei de aterizare pe un aerodrom alternativ, procedurile trebuie 
să cuprindă cel puţin următorii factori: 

• configurarea avionului / greutate / starea sistemului; 

• condiţiile de vânt şi vreme pe rută la altitudinea de deviere; 

• altitudinile minime pe rută către aerodromul de rezervă; 

• necesarul de combustibil necesar pentru deviere; 

• condiţiile de la aerodrom, teren, vreme și vânt; 

• pistele disponibile şi starea lor; 

• mijloace şi lumini de apropiere; 

• serviciile de salvare şi stingere a incendiilor la aerodromul de rezervă; 

• facilităţi pentru pasageri şi echipaj - debarcare şi cazare; 

• facilitaţi medicale; 

• familiarizarea piloţilor cu aerodromul; 

• informaţiile disponibile pe care le au piloţii despre aerodromul de rezervă. 
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Procedurile de urgenţă nu trebuie interpretate într-un mod care să prejudicieze autoritatea 
şi responsabilitatea finală a pilotului comandant în operarea în siguranţă a aeronavei. 

 

14) proceduri necesare echipajului de a lua decizii inopinate sau de a monitoriza parametrii pe durata 
desfăşurării zborului;  
În timpul zborului, echipajul trebuie să fie ţinut la curent în legătură cu orice schimbare importantă 
la aerodromurile alternative pe rută ETOPS. Înainte de punctul de intrare ETOPS urmează să fie 
evaluate următoarele: prognoza meteo, status-ul stabilit al aeronavelor, combustibilul rămas, şi 
acolo unde este posibil, condiţiile din teren, serviciile de aerodrom si facilităţile la desemnarea 
aeroporturilor alternative pe rută ETOPS. Dacă sunt identificate orice condiţii care pot exclude 
decolarea şi aterizarea în siguranţă pe un aerodrom alternativ desemnat, echipajul de zbor 
trebuie să ia măsurile necesare, ca de exemplu schimbarea rutei aşa cum este necesar pentru a 
rămâne în conformitate cu timpul de deviere aprobat al operatorului, pentru ca aceste previziuni 
meteorologice ale aerodromului alternativ pe rută să fie la minima de aterizare sau peste aceasta. 
În cazul în care acest lucru nu este posibil, următorul cel mai apropiat aerodrom alternativ pe rută 
trebuie selectat astfel încât să se asigure că timpul de deviere nu depăşeşte timpul maxim de 
deviere aprobat. Aceasta nu împiedică pilotul comandant să-şi exercite autoritatea în selectarea 
celui mai sigur curs al acţiunii. 
 

15) datele de performanţă ale avioanelor; 
Operatorul trebuie să se asigure că manualul de operaţiuni conţine date suficiente pentru a 
suporta rezerva critică de combustibil şi măsurătorile zonei de operaţiuni. 
 

Informaţiile următoare trebuie să se bazeze pe informaţiile oferite de deţinătorul STC-ului. 
Cerinţele pentru performanţele unui singur motor inoperativ pe rută pot fi găsite în cerinţele 
operaţionale aplicabile. 
 

Performanţele detaliate ale unui singur motor inoperativ, incluzând debitul de carburant pentru 
condiţii atmosferice standard şi condiţii atmosferice care nu respectă standardul, şi ca o funcţie a 
vitezei de zbor şi setarea puterii, acolo unde este cazul, cuprind: 

 

a) coborârea progresivă (drift down) (include performanţa netă); 
b) acoperirea altitudinii de croazieră până la 10.000 ft; 
c) aşteptarea (holding); 
d) capabilitatea la altitudine (include performanţa netă); 
e) apropiere ratată. 

 

Performanţele detaliate ale tuturor tipurilor de motoare operative, incluzând debitul nominal de 
carburant, pentru condiţii atmosferice standard şi condiţii atmosferice care nu respectă 
standardul, şi ca o funcţie a vitezei de zbor şi de setare a puterii, acolo unde este cazul, cuprind: 

(i) acoperirea altitudinii de croazieră până la 10.000 ft; şi 
(ii) aşteptarea (holding). 
 

Trebuie, de asemenea, să conţină detalii ale oricăror altor condiţii relevante pentru operaţiuni de 
categorie extinsă care pot cauza deteriorări semnificative a performanţei, ca de exemplu 
acumularea de gheaţă pe suprafeţele neprotejate ale aeronavei, pornirea turbinei cu aer dinamic 
(Ram Air Turbine -RAT), pornirea inversorului de propulsie etc. 
 

Altitudinile, vitezele de zbor, setările tracţiunilor și debitul de carburant utilizate în stabilirea 
domeniului de operare al ETOPS pentru fiecare combinaţie de celulă/motor ar trebui să fie folosite 
pentru a arăta corespondenţa dintre teren şi zonele neobstacolate în concordanţă cu cerinţele 
operaţionale aplicabile.  

 

16) programele de pregătire ETOPS pentru personalul operatorului aerian; 
Programul de pregătire ETOPS al operatorului trebuie să prevadă pregătirea iniţială şi recurentă 
pentru echipajul de zbor, după cum urmează: 
 

a) introducere în regulamentul ETOPS: 

• scurtă prezentare a istoriei ETOPS; 

• reguli ETOPS; 

• definiţii; 

• viteza de croazieră aprobată în cazul unui motor inoperativ; 
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• aprobarea design-ului ETOPS, scurt rezumat; 

• timpii maximi de deviere aprobaţi şi capabilitatea timpilor limită a sistemelor; 

• timpul de deviere aprobat al operatorului; 

• rute şi aerodromuri preconizate a fi utilizate în aria operaţiunilor ETOPS; 

• aprobarea operaţiunilor ETOPS; 

• rute și domeniu ETOPS; 

• aerodrom alternativ pe rută ETOPS incluzând toate ajutoarele let-down aids-urile 
disponibile; 

• acurateţea sistemelor de navigaţie, limitări şi proceduri de operare; 

• facilităţi meteorologice şi disponibilitatea informaţiilor; 

• proceduri de monitorizare în timpul zborului; 

• plan de zbor computerizat; 

• diagrame de orientare, incluzând diagrame de planificare la nivel scăzut şi utilizarea 
graficelor de progres ale zborului (incluzând poziţia de plotare); 

• equal time point; 

• cantitatea de combustibil critic. 
b) operaţiuni normale: 

(A) Planificare de zbor şi coordonare 

• cerinţe ETOPS de combustibil; 

• selectarea rutei alternative, minime meteorologice; 

• MEL, specific ETOPS; 

• verificare ETOPS şi jurnal tehnic; 

• setarea FMS-ului înainte de zbor. 
(B) Monitorizarea performanţelor de zbor 

• managementul zborului, sisteme de navigaţie şi comunicaţie; 

• monitorizarea sistemelor aeronavei; 

• monitorizarea meteo; 

• managementul combustibilului în timpul zborului - a se include controlul încrucişat 
independent al cantităţii de combustibil. 

c) proceduri anormale şi de urgenţă: 

• proceduri de deviere și luare a deciziilor referitoare la deviere; 

• pregătirea iniţială şi recurentă a membrilor echipajelor de zbor pentru evaluarea 
potenţialelor greşeli semnificative ale sistemului. Scopul acestei pregătiri ar trebui să fie 
acela de a stabili competenţa echipajului în tratarea celor mai probabile accidente. 
Dezbaterea ar trebui să includă factorii care necesită devieri medicale, legate de 
pasageri sau non-tehnice. 

• sistemele de navigaţie sau de comunicaţii incluzând dispozitivele potrivite pentru 
managementul zborului în situaţii de compromis; 

• managementul combustibilului cu sisteme deteriorate; 

• pregătirea iniţială şi recurentă care se referă la procedurile anormale şi de urgenţă, care 
trebuie urmate în cazul unor defecţiuni previzibile din diferite zone de operare, şi include: 
 

(A) proceduri pentru greşelile în zbor, singulare şi multiple, care afectează sectorul de 
intrare ETOPS și deciziile ulterioare. Dacă sursele de curent electric aflate în standby 
degradează semnificativ instrumentele din cabina de pilotaj, pregătirea pentru 
apropierea cu generatorul aflat în standby ca şi sursă de curent la sol trebuie să fie 
efectuată pe parcursul pregătirii iniţiale şi recurente. 

(B) restricţiile operaţionale asociate cu aceste defecte de sistem, vor include orice 
consideraţii aplicabile din MEL. 

d) zbor ETOPS pe linie sub supraveghere (LFUS)  
În perioada de aprobare pentru o nouă categorie ETOPS sau în pregătirea piloţilor care nu 
sunt calificaţi ETOPS, pregătirea trebuie să cuprindă minim 2 sectoare ETOPS în cadrul 
verificării de linie. 
Subiectele ETOPS ar trebui să fie incluse în pregătirea anuală recurentă ca parte a unui 
proces normal. 
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e) personalul pentru operaţiuni de zbor, altul decât echipajul de zbor 
Programul de pregătire a operatorilor referitor la ETOPS trebuie să furnizeze instruire, acolo 
unde este cazul, personalului operaţional, altul decât echipajul de zbor (de exemplu: 
dispeceri), în plus faţă de pregătirea recurentă în următoarele domenii: 

(A) reguli/aprobări operaţionale ETOPS; 
(B) performanţele aeronavelor/ proceduri de deviere; 
(C) aria de operaţiuni; 
(D) cerinţe de combustibil; 
(E) rezolvarea consideraţiilor MEL, CDL, minimele meteo şi aeroporturile alternative; 
(F) documentaţie. 

 

17) manualul de zbor sau suplimentul la manualul de zbor 
ETOPS în manualul de operaţiuni poate lua forma unui supliment sau a unui manual dedicat şi 
poate fi divizat în următoarele părţi:  

 

PARTEA A. GENERALITATI 
 

a) Introducere: 
1) Scurtă descriere a ETOPS-ului; 
2) Definiţii. 

b) Aprobări operaţionale: 
1) Criterii; 
2) Evaluare; 
3) Timpul de deviere aprobat. 

c) Pregătire şi control; 
d) Proceduri de operare; 
e) Proceduri operaţionale ETOPS; 
f) Pregătirea şi planificarea zborului ETOPS: 

1) Întreţinerea aeronavelor; 
2) Diagrame de orientare ETOPS; 
3) Selecţia aerodromurilor ETOPS alternative; 
4) Cerinţe meteo alternative pe rută pentru planificare; 
5) Planuri de zbor ETOPS computerizate. 

g) Procedurile echipajului de zbor. 
 

PARTEA B. ASPECTE LEGATE DE UTILIZAREA AERONAVEI 
 

a) Tipurile specifice operaţiunilor ETOPS trebuie să includă instrucţiuni înrudite şi proceduri 
necesare ETOPS: 

1) Limitări specifice ETOPS; 
2) Tipuri de operaţiuni ETOPS care sunt aprobate; 
3) Marcaje şi limitări; 
4) Viteze pentru un motor inoperant (OEI); 
5) Identificarea aeronavelor ETOPS. 

b) Darea la zbor şi planificarea zborului, plus planificarea în zbor: 
1) Instrucţiuni specifice de planificare a zborului pe durata dării la zbor şi după aceasta; 
2) Proceduri ETOPS pentru operaţiuni cu motor (motoare) oprit (prite) (ar trebui să fie inclusă în 

mod particular viteza de croazieră cu un motor inoperativ sau distanţa maximă până la un 
aerodrom adecvat). 

c) Planificarea ETOPS pentru carburant; 
d) Scenariul de combustibil critic; 
e) Consideraţii MEL/CDL. 
f) Articole specifice ETOPS în MEL; 
g) Sistemele aeronavei. 

 
Date de performanţă a avioanelor, inclusiv grafice de viteză şi setări de putere. 

Diferenţele tehnice ale aeronavei, echipament special (ex: comunicare prin satelit) şi modificări cerute 
pentru ETOPS. 

 

PARTEA C. INSTRUCŢIUNI Şl INFORMAŢII PRIVIND RUTELE Şl ARODROMURILE 
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Această parte ar trebui să cuprindă toate instrucţiunile şi informaţiile necesare pentru zona de operaţiuni, 
incluzând următoarele, acolo unde este necesar: 

 
a) Zone şi rute ETOPS, zone de operaţiuni aprobate şi distanţele limită asociate; 
b) Rute alternative ETOPS; 
c) Facilităţi meteo şi disponibilitatea informaţiilor pentru monitorizarea în zbor; 
d) Informaţii computerizate referitoare la planul de zbor, specific ETOPS; 
e) Informaţii referitoare la viteza de croazieră la altitudine joasă, altitudinea minimă pentru ruta 

alternativă de deviere, cerinţe minime de oxigen şi orice completare de oxigen necesară pe 
rutele specificate, în cazul în care se aplică restricţiile MSA; 

f) Caracteristici ale aerodromurilor (distanţa de aterizare şi de decolare disponibile) şi 
minimele meteo pentru aerodromurile care sunt desemnate ca fiind posibil alternative. 

 

PARTEA D. PREGĂTIREA 
 

Această parte ar trebui să conţină pregătirea pentru rutele şi aerodromurile pentru operaţiunile 
ETOPS. Această pregătire ar trebui să aibă o valabilitate de douăsprezece luni sau atât cât este 
specificat în cerinţele operaţionale aplicabile. Înregistrările pregătirii echipajului de zbor pentru 
ETOPS trebuie să fie păstrate timp de 3 ani sau atât cât este specificat în cerinţele operaţionale. 
 

Programul de pregătire al operatorilor în ceea ce priveşte ETOPS trebuie să includă pregătirea / 
controlul iniţial şi recurent.  
Acţiuni de utilizare pe durata dării la zbor a aeronavei şi după aceasta. 

 

18) amendament la manualul de management al continuităţii navigabilităţii CAME 
Operatorul trebuie să stabilească următoarele proceduri: 

(a) proceduri de împiedicare ca acţiuni de simulare să fie aplicate la elementele similare 
apărute la sistemele critice ETOPS; 

(b) proceduri de verificare a performanţelor ETOPS înainte de zbor pentru verificarea statusului 
aeronavei şi verificarea acceptării anumitor elemente critice; 

(c) proceduri de revizuire şi documentare a jurnalului tehnic de bord pentru a se asigura de 
efectuarea corectă a procedurilor din MEL, urmărirea defectelor amânate, lucrările de 
întreţinere şi procedurile de verificare ale sistemelor. 

 

19) solicitantul trebuie să elaboreze un manual ce este folosit de personalul implicat în operaţiuni 
ETOPS 
Scopul manualului ETOPS este de a identifica cerinţele suplimentare pentru operarea ETOPS. 
Manualul trebuie să conţină următoarele proceduri: 

a) program de monitorizare a consumului de ulei pentru motor/APU; 
b) proceduri ce monitorizează rata de consum pentru motor/APU pentru zborurile ETOPS și 

non-ETOPS;  
c) proceduri de calculare a ratei de consum a uleiului înainte de plecarea bruscă spre altă 

destinaţie; 
d) proceduri de monitorizare a datelor pe termen lung pentru creşterea tendinţelor; 
e) program de monitorizare a stării motorului; 
f) procedura de detectare a defectării motorului pentru a permite acţiuni corective imediate 

înainte de afectarea siguranţei; 
g) parametrii ce vor fi monitorizaţi, metode de colectare a datelor şi procesul de acţiuni 

corective; 
h) proceduri de monitorizare a limitării motorului pentru a se asigura că diversiunea prelungită 

cu un singur motor poate fi executată în limitele aprobate (ex viteză rotor, temperatura 
gazului de ieşire, etc.) în toate condiţiile de mediu; 

i) program de verificare după întreţinere; 
j) lista sistemelor critice; 
k) condiţii ce necesită zboruri de verificare; 
l) proceduri pentru iniţierea unor acţiuni de verificare; 
m) proceduri care asigură acţiuni corective luate după oprirea motorului şi alte defecte 

semnificative; 
n) proceduri care exclud repetarea erorilor; 
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o) proceduri care monitorizează şi evaluează acţiunile corective; 
p) proceduri care împiedică aplicarea de acţiuni similare pentru diferite elemente critice ale 

sistemului ETOPS. 
 

20) program de fiabilitate 
Programul ETOPS trebuie să fie elaborat ca o completare la programul de fiabilitate existent. 
Acesta trebuie să identifice şi să prevină problemele ETOPS apărute şi trebuie să incorporeze 
următoarele proceduri: 

a) proceduri de raportare a evenimentelor semnificative (opriri în zbor, diversiuni de zbor sau 
întoarceri, schimbări necomandate, incapacitatea de control a motorului sau obţinerea 
puterii dorite, probleme ale sistemelor ETOPS) şi alte evenimente în detrimentul ETOPS. 
Raportul trebuie să identifice următoarele: identificarea aeronavei, identificarea motoarelor, 
ore și cicluri de la ultima lucrare de întreţinere, faza de zbor, acţiunea corectivă; 

b) criterii de raportare a evenimentelor prin acest program către AAC; 
c) proceduri de upgradare a criteriilor; 
d) proceduri de monitorizare ale pornirilor APU în zbor. 

 

21) program de monitorizare a sistemului de propulsie 
Operatorul face o evaluare pentru obţinerea şi menţinerea nivelului de fiabilitate al sistemului de 
propulsie pentru întreaga flotă. Trebuie să încorporeze următoarele: 

a) proceduri de monitorizare a ratei opririlor în zbor (ISFD), evaluarea tendinţelor şi acţiunile 
corective; 

b) proceduri de monitorizare pe termen lung a tendinţelor IFSD (o medie pe 12 luni); 
c) criterii de raportare a evaluării fiabilităţii sistemului de propulsie şi raportarea lunară la AAC 

a rezultatelor evaluării. 
22) program de pregătire a întreţinerii 

Program de pregătire pentru ca operatorul aerian să se asigure că fiecare persoană, inclusiv 
personalul contractat, implicat în ETOPS este pregătit corespunzător pe procedurile ETOPS şi 
verifică competenţa acestora că au efectuat corespunzător lucrările de întreţinere. Personalul de 
întreţinere calificat este acela care a finalizat programul de pregătire ETOPS şi a efectuat 
satisfăcător lucrările de întreţinere ETOPS sub supravegherea personalului tehnic cu experienţă, 
în cadrul procedurilor aprobate ale operatorului pentru personalul autorizat. Pregătirea recurentă 
trebuie să aibă loc la interval de doi ani. 

 

23) program de control al pieselor 
Programul trebuie să conţină proceduri care asigură că diferite piese ETOPS, aşa cum sunt 
cerute de criteriile proiectului de tip, sunt folosite pentru a menţine integritatea sistemelor unice 
pentru ETOPS. Programul conţine şi proceduri de control ale pieselor împrumutate sau 
comasate, precum şi ale pieselor folosite după reparaţie sau reparaţie capitală, pentru păstrarea 
configuraţiei ETOPS a aeronavei. 
 

24) program de întreţinere al aeronavei (amendament)  
Programul trebuie să includă cerinţe suplimentare ETOPS pentru aeronavă. 
 

25) jurnalul tehnic de bord (dacă este cazul) 
 

26) rata de oprire în zbor (IFSD) 
Se calculează rata IFSD pentru situaţiile când un motor cedează în zbor şi se opreşte sau este 
oprit de către echipaj sau din alte cauze externe (din cauza unor flăcări, defect intern, pătrunderea 
unor obiecte străine, gheaţă, incapacitatea de a obţine sau/şi controla tracţiunea dorită). 
 

2.6.3.2 Faza a doua 
 

După aprobarea documentaţiei, AAC efectuează inspecţii la operatorul aerian şi verifică implementarea 
procedurilor specifice pregătirii zborurilor (dispecerat) şi efectuarea pregătirii specifice operării ETOPS, 
conform programelor de pregătire aprobate din Partea D a manualului de operaţiuni. 
 

2.6.3.3 Faza a treia 
 

În cazul în care documentaţia prezentată şi inspecţiile efectuate nu sunt concludente pentru acordarea 
aprobărilor specifice, AAC solicită efectuarea unor demonstraţii operative. 
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2.6.3.4 Faza a patra 
 

După acordarea aprobării, inspectorul AAC desemnat efectuează o inspecţie în zbor, evaluând modul 
de desfăşurare a activităţilor de zbor în noile condiţii de operare. 
 

2.6.3.5 Supraveghere continuă 
 

Rata medie de oprire în zbor (IFSD) pentru combinaţia celulă/motor se monitorizează continuu. AAC 
monitorizează toate aspectele operării ETOPS pe care le-a autorizat, pentru se asigura că nivelul de 
fiabilitate atins a rămas la nivelul propus. În cazul în care nivelul de fiabilitate nu este menţinut, dacă 
există tendinţe de scădere sau sunt depistate deficiențe ale operării ETOPS, AAC poate iniţia o evaluare 
specială, să impună restricţii de operare, dacă este necesar, şi să stipuleze adoptarea de acţiuni 
corective imediate pentru operator. 
 

2.6.3.6 Responsabilităţi ale operatorului 
 

1) Este de datoria fiecărui operator să ia acţiuni imediate de rectificare a condiţiilor ce cauzează o eroare, 
fie că este vorba de întreţinere, de dispecerat sau de operare. Operatorul trebuie să raporteze 
evenimentul în timp de 72 de ore la AAC, împreună cu analiza factorilor cauzali şi măsurile luate 
pentru prevenirea apariţiei acestora în viitor. În scopul îndeplinirii acestor cerinţe, operatorul trebuie 
să dezvolte un program de verificare sau proceduri pentru a se asigura de acţiunile corective luate ca 
urmare opririi motorului, defectarea sistemului primar, sau alte evenimente care necesită zbor de 
verificare sau alte acţiuni corective şi să stabilească mijloace pentru a asigura realizarea lor în cadrul 
programului se va desemna personalul nominalizat responsabil de acţiunile corective. 
 

2) Pentru deţinătorii de AOC ce doresc să îşi adauge o nouă destinaţie ETOPS, inspectorii AAC vor 
efectua un audit la locaţia dorită, nu mai târziu de 90 de zile de la data iniţial de aprobare. Pentru 
locaţiile unde nu s-a efectua în decurs de 24 de luni o inspecţie, inspectorii AAC vor efectua un audit 
în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestui PIAC. 

 

2.6.3.7 Revocare autorizării 
 

AAC poate revoca operarea ETOPS dacă IFSD devine o problemă sau dacă răspunsul operatorului la 
incidentele apărute nu este imediat sau suficient. AAC va lua în considerare şi înregistrările de 
performanţă anterioare în determinarea acţiunilor ce vor fi luate. Dacă operatorul prezintă o istorie a 
erorilor operaţionale şi/sau de navigabilitate, atunci aprobarea poate fi revocată până când rădăcina 
cauzelor (root causes) a acestor erori nu sunt eliminate. 
 
2.7 Operaţiuni „Steep Approach” 
 
Notă:  Prezentul punct este aplicabil doar operaţiunilor aeriene cu avioane. 
 

1) În vederea obţinerii aprobării pentru efectuarea operaţiunilor „Steep Approach”, operatorul aerian 
depune la AAC o cerere în care vor fi specificate: tipul şi înmatricularea avioanelor cu care se vor 
efectua operaţiuni „Steep Approach” şi lista aeroporturilor pe care se aplică procedura „Steep 
Approach”. 
 

2) La cerere se anexează următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamente la acesta - conţine proceduri operaţionale specifice şi 
programe de pregătire la sol şi în zbor/pe simulator pentru tipul de operaţiuni solicitat. 
Amendamentul la manualul de operaţiuni conţine, după caz, elementele menţionate în Anexa 
nr.15;  
 

b) programul de prevenire a accidentelor şi siguranţa zborurilor (APFSP) sau amendament la acesta, 
în cazul în care este elaborat separat de manualul de operaţiuni - conţine proceduri specifice 
monitorizării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta 
eventualele tendinţe negative; 

 

c) manualul de zbor al avionului, suplimentul la acesta sau amendamentul corespunzător, care 
conţine toate limitările aplicabile operaţiunilor „Steep Approach”: 

(i) unghiul de pantă maxim aprobat; 
(ii) proceduri normale, anormale şi de urgenţă pentru acest tip de apropieri; 
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(iii) orice alte limitări aplicabile. 
 

d) MMEL şi MEL sau amendamentele corespunzătoare la acestea, dacă este cazul; 
 

e) orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranţa zborului ale 
operatorului aerian şi necesită modificări conform solicitării cum ar fi: manual SMS, manualul 
pentru operaţiuni sol, manualul echipajului de cabină, manual de bunuri periculoase, manual EMS 
(Equipment Modification Sheet), manualul de management al siguranței al operatorului aerian 
(CMSM), etc.; 

 

f) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană. 
 

3) Amendamentul la manualul de operaţiuni conţine: 
 

a) definirea unui sistem de referinţă convenabil pentru panta de aterizare care să conţină cel puţin 
un sistem care indică panta de aterizare vizuală disponibilă la fiecare aerodrom la care se vor 
efectua proceduri de „Steep Approach”; 

b) definirea minimelor meteorologice pentru fiecare pistă folosită pentru „Steep Approach”. Se vor 
avea în vedere următoarele: 

(i) poziţionarea obstacolelor; 
(ii) tipul de referinţă pentru panta de planare şi dirijare la pistă cum ar fi mijloace vizuale, MLS, 

3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 
(iii) referinţa vizuală minimă cerută la DH şi MDA; 
(iv) echipamentul disponibil la bord; 
(v) calificarea pilotului şi pregătirea specifică necesară (familiarizarea specială cu aerodromul); 
(vi) limitările şi procedurile din manualul de zbor al avionului; 
(vii) criteriile de întrerupere a aterizării. 

c) programele de pregătire aferente operaţiunilor „Steep Approach”; 
d) lista aeroporturilor pe care intenţionează să efectueze operaţiuni „Steep Approach”. 

 

4) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea operării în condiţii „Steep Approach” vor fi efectuate 
numai după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul 
normativ aplicabil. 
 

5) AAC aprobă efectuarea de operaţiuni „Steep Approach” prin aprobarea procedurilor şi programelor 
asociate din manualul de operaţiuni al solicitantului. 
 

6) În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile pentru obţinerea aprobării în cauză, AAC 
informează solicitantul în scris asupra neacordării aprobării, menţionând aspectele ce trebuie 
remediate pentru a putea emite un răspuns favorabil. 
 

7) După acordarea aprobării, inspectorul AAC desemnat efectuează o inspecţie în zbor cu prima ocazie 
de operare la un aeroport inclus în lista operatorului aerian. 

 
2.8 Utilizarea în operare a sistemelor de documentaţie electronică (EFB) 
 
Notă: AAC aplică prevederile AMC 20-25 Airworthiness and operational consideration for Electronic 
Flight Bags (EFB)”, prezentul punct conţinând instrucţiuni pentru evaluarea operaţională a utilizării EFB.  
 

1) În vederea evaluării operaţionale pentru utilizarea sistemelor electronice în operare, operatorul aerian 
depune la AAC cererea prevăzută la Anexa nr.16 în care se specifică următoarele: 

 

a) tipul echipamentelor utilizate (clasa hardware şi tipul software); 
b) activităţile pentru care se utilizează echipamentele pentru care se solicită aprobarea (sistem 

electronic de documente, sistem electronic de liste de verificare, sistem electronic de 
documentaţie de navigaţie, hărţi de rută, de apropiere şi de aerodrom, sistem electronic de 
calcul al performanţelor, sistem electronic de calcul şi întocmire a documentaţiie privind masa 
şi centraj); 

c) tipul şi înmatricularea aeronavelor la bordul cărora se vor utiliza echipamentele; 
d) desemnarea unei persoane responsabile pentru a asigura legătura între operatorul aerian şi 

furnizorul sistemului EFB (în continuare - administrator EFB). 
 

2) Cererea este însoţită, după caz, de următoarea documentaţie suport: 
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a) manualul de operaţiuni sau amendamente la acesta - va conţine proceduri operaţionale specifice 
şi programe de pregătire la sol şi în zbor/pe simulator pentru tipul de operaţiuni solicitat, precum 
şi detalierea modalităţii de verificare a datelor furnizate de sistemul de documentaţie electronică.  

b) conținut amendamentului la MO în cazul acordării aprobării pentru operațiunile EFB este descris 
în Anexa nr.16.1. Verificarea manualelor EFB se efectuiază în conformitate cu elementele 
specificate în Anexa 16.2 - Lista de verificare pentru aprobarea manualelor EFB C2A2(EFB); 

c) amendamentele la manualul SMS, în cazul în care este elaborat separat de manualul de 
operaţiuni - va conţine proceduri specifice monitorizării şi analizei operării în condiţiile nou 
autorizate pentru a identifica şi corecta eventualele tendinţe negative; 

d) programul de monitorizare a conformării - va conţine proceduri pentru controlul de calitate al 
sistemului EFB (monitorizarea conformării cu cadrul normativ aplicabil); 

e) raportul EASA OEB - doar pentru sistemele EFB ce utilizează aplicaţii software de tipul B 
f) MMEL şi MEL sau amendamente corespunzătoare la acestea; 
g) AFM sau amendamentul corespunzător la acesta; 
h) analiza de risc operaţional - operatorul va lua în considerare defectarea întregului sistem EFB 

sau a unor aplicaţii individuale ale acestuia, inclusiv coruperea sau pierderea datelor sau afişarea 
de informaţii eronate, analiza având drep scop demonstrarea faptului că utilizarea aplicaţiei 
software asigură acelaşi nivel de integritate şi disponibilitate ca şi mijloacele „tradiţionale” pe care 
intenţionează să le înlocuiască; 

i) analiza interacţiunii om-maşină - se va monitoriza întreg sistemul sub aspectul interacţiunii om-
masină și al managementului resurselor echipajului (Crew Resource Management - CRM) atunci 
când este folosit EFB; 

j) orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranţa zborului ale 
operatorului aerian şi necesită modificări conform solicitării cum ar fi: manualul pentru operaţiuni 
sol, manualul echipajului de cabină, manual de bunuri periculoase, manualul de management al 
siguranței al operatorului aerian (CMSM), etc.; 

 

3) În funcţie de necesităţile şi specificul fiecărui operator aerian în parte, la evaluarea solicitării vor fi 
luate în considerare următoarele criterii: 

 

a) principiile factorului uman; 
b) considerente privind echipamentul („hardware”): 

 

(i) uşurinţa în utilizare (accesibilitatea elementelor de comandă şi control, rezistenţa fizică 
(robusteţea) a componentelor, vizibilitatea laterală pe care dispozitivul o poate oferi); 

(ii) iluminare (ajustarea luminozităţii, iluminarea marcajelor/etichetelor (zi/noapte), 
reflectivitatea luminii ambientale); 

(iii) alimentarea cu energie electrică (poziţionarea conectorului electric şi a prizei utilizate, 
rezistenţa fizică (robusteţea) a conectorului electric şi a prizei utilizate). 

c) considerente privind sistemul electronic de documente: 

(i) modalitatea de accesare a informaţiei din interiorul documentelor (cursorul este întotdeauna 
vizibil, accesarea este rapidă şi precisă); 

(ii) gestionarea documentelor deschise simultan (documentul activ este indicat în mod 
continuu); 

(iii) funcţia de căutare trebuie să permită atât găsirea documentelor din liste cât şi găsirea 
cuvintelor conţinute în aceste documente; 

(iv) funcţia de mărire/micşorare („zoom”) trebuie să permită controlul imaginii afişate din 
documentul accesat; 

(v) structura documentelor din sistemul electronic trebuie să reflecte şi să menţină structura 
documentelor martor (pe hârtie); 

(vi) existenţa textului în afara afişajului trebuie să fie indicată în mod clar; 
(vii) informaţiile privind mărimea documentului şi poziţia curentă afişată din document trebuie să 

fie uşor accesibile.  
 

d) considerente privind sistemul electronic de liste de verificare („checklists”): 
 

(i) toate listele de verificare trebuie să fie similare cu versiunea lor pe hârtie; 
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(ii) gestionarea listelor de verificare: 

• titlul listei de verificare trebuie să fie vizibil şi uşor de identificat pe toată durata utilizării 
acelei liste de verificare; 

• dacă pot fi accesate mai multe liste de verificare simultan, trebuie să fie disponibilă o 
listă de verificare martor care să specifice statusul fiecărei liste de verificare; 

• sistemul electronic de liste de verificare trebuie să indice situaţia în care nu este 
deschisă/accesată nici o listă de verificare (un afişaj gol nu este suficient); 

• indicaţia de finalizare/completare a elementelor din listele de verificare trebuie să fie clar 
identificată pentru fiecare element; 

• accesul rapid la listele de verificare trebuie să fie asigurat utilizatorilor; 

• poziţia curentă în lista de verificare utilizată trebuie să fie indicată; 

• posibilitatea vizualizării în prealabil a listei de verificare trebuie să fie asigurată; 

• avansarea indicatorului de poziţie curentă în lista de verificare trebuie să fie posibilă 
printr-o acţionare simplă; 

• revenirea la un element din lista de verificare trebuie să nu altereze statusul celorlalte 
elemente. 

• dacă elementul selectat din lista de verificare nu se află pe afişaj în momentul 
consemnării finalizării/completării, un mesaj de eroare trebuie să fie generat sau 
elementul selectat trebuie să revină în afişaj; 

• dacă utilizatorul închide o listă de verificare înainte ca aceasta să fie finalizată, sistemul 
trebuie să fie capabil să indice faptul că acea listă de verificare este incompletă; 
utilizatorul trebuie să poată efectua închiderea unei liste de verificare incomplete după 
ce a luat la cunoştinţă despre acest fapt; la revenirea la o listă de verificare incompletă, 
elementul activ înainte de închiderea acesteia trebuie să fie selectat; de asemenea, 
sistemul trebuie să fie capabil să indice faptul că o listă de verificare este completă; 

• sistemul electronic de liste de verificare trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului o 
opţiune de schimbare a statusului elementelor la un status de „amânare”. Acest status 
trebuie să fie vizibil pentru a uşura identificarea acestuia; 

• sistemul electronic de liste de verificare trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului pentru 
listele de verificare deschise, care nu sunt utilizate la un anumit moment dat funcţiile de 
ascundere („hide”) şi reafişare („recall”) pentru aceste liste. 
 

e) considerente privind sistemul electronic de documentaţie de navigaţie, hărţi de rută de apropiere 
şi de aerodrom: 
 

(i) accesibilitate şi lizibilitate: O hartă electronică trebuie să fie uşor accesibilă, selectabilă și 
afişabilă în mod continuu. Informaţiile necesare trebuie să fie lizibile. Sistemul electronic de 
hărţi de navigaţie trebuie să permită accesul rapid la hărţile pre-selectate. De asemenea, 
sistemul trebuie să dea posibilitatea utilizatorului să efectueze corecţii rapide atunci când 
sunt identificate erori; 

(ii) funcţia de mărire/micşorare („zoom”): Lizibilitatea trebuie să crească atunci când se 
foloseşte funcţia de mărire („zoom-in”); perspectiva trebuie să descrească atunci când se 
foloseşte funcţia de micşorare („zoom-out”); utilizatorul trebuie să poată readuce uşor 
afişarea la o mărime predefinită; funcţia de mărire/micşorare nu trebuie să inducă întârzieri; 

(iii) interfaţă intuitivă: interfaţa trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului acţiuni intuitive pentru 
a se asigura operarea uşoară a aplicaţiei; 

(iv) configurarea afişajului: Sistemul nu trebuie să permită utilizatorului modificarea elementelor 
critice ale display-ului în mod neadecvat, astfel putând fi afectată siguranţa. Modificarea 
scării, orientării hărţii şi a altor opţiuni şi setări nu trebuie să mărească volumul de muncă; 

(v) afişarea orientării hărţii: Orientarea hărţii trebuie să fie afişată în mod continuu. Atunci când 
hărţile sunt orientate în funcţie de direcţie, iar informaţia referitoare la direcţie nu poate fi 
folosită, trebuie indicat în mod clar utilizatorului faptul că informaţia nu este precisă; 

(vi) Scara: Informaţii privind scara hărţii afişate trebuie să fie corecte, actualizabile în funcţie de 
funcţia de mărire/micsorare și vizibile în mod continuu. Hărţile care nu sunt desenate la 
scară trebuie să fie marcate clar în acest sens şi acest marcaj să fie vizibil în mod continuu; 

(vii) poziţia propriei aeronave: afişarea poziţiei propriei aeronave este disponibilă numai pentru 
hărţile desenate la scară şi georeferenţiate. Plaja de nivele de mărire/micşorare trebuie să 
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fie compatibilă cu acurateţea afişării poziţiei propriei aeronave. În cazul în care propria 
aeronavă se află în afara afişajului (folosind funcţia de mărire), sistemul electronic trebuie 
să afişeze un vector pentru identificarea direcţiei în care se află propria aeronavă; 

(viii) folosirea hărţilor electronice pentru planificarea zborului: 

• orice aeroport din baza de date trebuie să fie selectabil şi să pună la dispoziţia 
utilizatorului un set complet de hărţi; 

• sistemul electronic trebuie să asigure posibilitatea organizării hărţilor în seturi definite 
de utilizator, aplicabile operării specifice (toate hărţile selectate trebuie să poată fi 
afişate, inclusiv cu cod de culori; selecţia de hărţi trebuie să poată fi vizualizată folosind 
funcţia de mărire/micşorare); 

(ix) folosirea hărţilor electronice pentru operare; 

• toate hărţile selectate trebuie să poată fi afişate, inclusiv cu cod de culori; 

• selecţia de hărţi trebuie să poată fi vizualizată folosind funcţia de mărire/micsorare;  

• sistemul trebuie să asigure accesul facil şi rapid la orice selecţie predefinită de hărţi. 
 

f) considerente privind sistemul electronic de calcul al performanţelor 
 

Sistemul electronic pentru calculul performanţelor trebuie să accepte şi să genereze cel puţin 
următoarele informaţii/rezultate: 
 

(i) pentru decolare: 

• date de intrare: masa efectivă la decolare, identificarea pistei; direcţia şi viteza vântului; 
temperatura exterioară, QNH (sau altitudinea barometrică a aerodromului); configuraţia 
la decolare; configuraţia sistemului de prelevare de aer din motor la decolare; starea 
suprafeţei pistei (uscată, umedă, contaminată); modificări datorate sistemelor 
inoperante; 

• date de ieşire: viteze; setare „trim”; gradientul de urcare cu un motor inoperant; 
procedura ce trebuie urmată în cazul defectării unui motor pe panta de urcare, inclusiv 
altitudinea de accelerare; 

(ii) pentru aterizare: 

• date de intrare: masa efectivă la aterizare, identificarea pistei; direcţia şi viteza vântului; 
temperatura exterioară, QNH (sau altitudinea barometrică a aerodromului); configuraţia 
la aterizare; configuraţia sistemului de prelevare de aer din motor la aterizare; starea 
suprafeţei pistei (uscată, umedă, contaminată); modificări datorate sistemelor 
inoperante; 

• date de ieşire: V REF; distanta efectivă la aterizare/distanta necesară la aterizare; 
gradientul de urcare în timpul apropierii; factori datoraţi sistemelor inoperante; 

g) considerente privind sistemul electronic de calcul şi întocmire documentaţie de masa şi centraj: 
 

(i) date de bază: datele de bază folosite în calculul masei şi centrajului trebuie să fie 
modificabile de către administratorul EFB sau de către furnizorul aplicaţiei, la solicitarea 
administratorului EFB. 

(ii) cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească interfaţa de introducere a datelor de 
intrare necesare calculuilui de masă şi centraj: 

• toate datele de intrare cerute de sistem și necesare efectuării calculului de masă şi 
centraj trebuie să fie specificate cu respectarea denumirilor, unităţilor de măsură (kg sau 
Ibs), sistemului de indexare şi poziţiei centrului de greutate (braţ sau %MAC), conform 
procedurilor aprobate; 

• valorile masei pentru pasageri şi bagaje trebuie să fie în conformitate cu prevederile 
cadrului normativ aplicabil şi conform procedurilor aprobate; 

(iii) cerinţe minime pe care trebuie să le îndeplinească interfaţa de prezentare a rezultatelor 
calculului de masă şi centraj: 

• toate rezultatele trebuie să fie numerice; 

• sistemul electronic trebuie să prezinte un grafic de masă cu poziţia centrului de greutate 
şi domeniul de mişcare planificat al poziţiei centrului de greutate în timpul zborului; 

(iv) fişa de încărcare („Mass & Balance Manifest / Load-Sheet”) trebuie să conţină cel puţin 
următoarele informaţii: 

• masa operaţională “dry” şi Index (sau %MAC) ale aeronavei; 
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• încărcarea efectivă (pasageri + bagaje + cargo); 

• masa aeronavei fără combustibil; 

• cantitatea totală de combustibil la bord; 

• masa la decolare/masa maximă structurală la decolare; 

• masa combustibilului pentru misiune; 

• masa la aterizare/masa maximă structurală la aterizare; 

• modificări de ultim moment și corecţii „trim”. 
 

4) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea utilizării EFB vor fi efectuate numai după aprobarea 
de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul normativ aplicabil. 

 

5) După aprobarea documentaţiei, AAC efectuează inspecţii la operatorul aerian şi verifică 
implementarea procedurilor specifice pregătirii zborurilor (dispecerat) şi efectuarea pregătirii 
specifice utilizării EFB, conform programelor de pregătire aprobate din Partea D din MO. 
 

6) După o perioadă provizorie de 6 luni pentru care operatorul aerian a solicitat şi primit acceptul de a 
opera aeronava utilizând în paralel sistemul EFB şi copiile hărţilor aeronautice, acesta va transmite 
către AAC un raport de evaluare în vederea acordării unei aprobări definitive. 

 

7) După finalizarea cu succes a evaluării operaţionale, inspectorul AAC desemnat efectuează o 
inspecţie în zbor în care se verifică întreg procesul de utilizare a EFB. 

 
2.9 Operaţiuni cu avioane către un aerodrom izolat 
 

2.9.1 Generalităţi 
 

1) Un aerodrom izolat este aerodromul pentru care rezerva alternativă şi finală de combustibil necesară 
pentru a ajunge la cel mai apropiat aerodrom de destinaţie adecvat depăşeşte: 

 

a) pentru avioanele cu motoare cu piston, combustibilul necesar pentru 45 minute de zbor, plus 15% 
din timpul de zbor planificat la nivel de croazieră sau două ore, luându-se în considerare valoarea 
mai mică; sau 

b) pentru avioanele cu motoare cu turbină, combustibilul necesar pentru 2 ore de zbor la un consum 
normal de croazieră deasupra aerodromului de destinaţie, inclusiv rezerva finală de combustibil. 

2) Operatorul aerian care intenţionează să desfăşoare operaţiuni cu avioane către un aerodrom izolat 
în cadrul transportului aerian comercial trebuie să deţină o aprobare specifică emisă de către AAC. 
 

3) Aprobarea operaţiunilor cu avioane către un aerodrom izolat se acordă pentru fiecare avion 
menţionat în documentul de certificare al unui operator aerian, cu condiţia ca acesta din urmă să se 
conformeze cu cerinţele Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile 
aeriene și CT-OPS.  

 
2.9.2 Obţinerea aprobării operaţiunilor către un aerodrom izolat 

 

1) Pentru a desfăşura operaţiuni comerciale către un aerodrom izolat, operatorul aerian transmite 
la AAC o cerere tip în vederea obţinerii acestei aprobări. 

 

2) Cererea tip (Anexa nr.21) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul acestuia care conţine detalii referitoare la: 
(i) aerodromurile izolate la care operatorul aerian intenţionează să opereze; 
(ii) politica de combustibil utilizată în cazul operării pe un aerodrom izolat; 
(iii) programul de pregătire şi verificare a membrilor echipajului de zbor care trebuie să conţină 

elemente din cadrul operaţiunilor către un aerodrom izolat. 
b) manualul SMS sau amendamentul la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării 

conformării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta 
eventualele tendinţe negative. Operatorul aerian trebuie să ţină cont de faptul că utilizarea unui 
aerodrom izolat expune aeronava şi pasagerii la un risc mai mare decât în cazul operaţiunilor 
care au la destinaţie un aerodrom de rezervă disponibil; 

c) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ către 
un aerodrom izolat. 
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3) după primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului 
aerian conformarea cu pct. 2.9.2 sbp.1). 
 

4) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător. 
 

5) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea efectuării operaţiunilor către un aerodrome izolat 
vor fi efectuate numai după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în 
conformitate cu cadrul normativ aplicabil. După finalizarea programelor de pregătire operatorul 
aerian transmite la AAC documentele ce atestă efectuarea programelor de pregătire şi rezultatele 
examinărilor asociate. 
 

6) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul 
că procedurile şi practicile de întreţinere şi operare către un aerodrome izolat, declarate de către 
solicitant, nu sunt respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului şi cere, după caz, 
revizuirea acestora sau a oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 

 
2.10 Operațiuni de servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS) 
 

2.10.1 Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian care intenţionează să desfăşoare operaţiuni HEMS în cadrul transportului aerian 
comercial cu elicoptere trebuie să deţină o aprobare specifică emisă de către AAC. 
 

2) Aprobarea HEMS se acordă pentru fiecare elicopter menţionat în documentul de certificare al 
operatorului aerian, cu condiţia ca acesta din urmă să se conformeze cu cerinţele Regulamentului 
privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene și CT-OPS.   

 

3) Pentru a putea desfăşura operaţiuni HEMS, într-o zonă de interes public (PIS), operatorul aerian 
trebuie să solicite obţinerea unei astfel de aprobări din partea AAC în conformitate cu pct.2.14. 

 
2.10.2 Obţinerea aprobării HEMS  

 

1) Pentru a desfăşura operaţiuni HEMS, operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea 
obţinerii acestei aprobări. 
 

2) Cererea tip (Anexa nr.22) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul acestuia care trebuie să conţină detalii referitoare la: 
(i) criteriile de selecţie a membrilor echipajului de zbor pentru sarcinile aferente HEMS, în 

funcţie de experienţa anterioară a acestora. În cazul selecţiei pilotului comandant trebuie 
să se ţină cont de caracteristicile geografice ale zonelor în care se desfăşoară operaţiunile 
HEMS (mare, munte, oraşe mari, trafic aglomerat, etc.); 

(ii) experienţa recentă necesară membrilor de echipaj HEMS; 
(iii) componenţa echipajului care va conţine numărul minim de membri ai echipajului necesar 

pentru desfăşurarea operaţiunilor HEMS, pe timp de zi şi pe timp de noapte; 
(iv) detalii referitoare la îndatoririle şi responsabilităţile membrilor de echipaj; 
(v) programul de pregătire şi verificare a membrilor echipajului. Acesta trebuie să 

îmbunătăţească cunoştinţele membrilor echipajului referitoare la mediul de lucru şi 
echipamentele HEMS, să îmbunătăţească coordonarea echipajului şi să cuprindă măsuri 
de minimizare a riscurilor asociate tranzitului pe rută în condiţii de vizibilitate redusă, 
selecţiei locurilor de operare HEMS şi profilelor de aterizare şi de decolare; 

(vi) informarea HEMS a pasagerilor cu pregătire medicală şi a altor membri ai personalului, 
după cum urmează: 

(A) în cazul pasagerilor cu pregătire medicală, modalitatea în care aceştia vor fi informaţi 
pentru a se asigura faptul că sunt familiarizaţi cu mediul de lucru şi echipamentele 
HEMS, că pot manevra echipamentele medicale şi de urgenţă de la bord şi că pot lua 
parte la proceduri de intrare şi ieşire normale şi de urgenţă; 
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(B) în cazul personalului serviciilor de urgenţă de la sol, trebuie detaliată modalitatea în care 
acesta va fi familiarizat cu mediul de lucru și echipamentele HEMS şi cu riscurile asociate 
operaţiunilor de la sol într-un loc de operare HEMS ţinând cont de următoarele: 

• procedurile de comunicare radio bidirecţionale cu elicopterele care desfăşoară 
operaţiuni HEMS; 

• modalitatea de selecţie a locului de operare HEMS; 

• cunoaşterea zonelor cu risc semnificativ de pericol ale elicopterelor (rotoare, etc.); 

• controlul mulţimii de la locul de operare HEMS în vederea desfăşurării operaţiunii 
HEMS în siguranţă; 

• evacuarea ocupanţilor elicopterului ca urmare a unui accident la locul de operare 
HEMS. 

(C) în cazul pacientului, modalitatea în care se va realiza informarea acestuia, în cazul în 
care starea sa de sănătate permite acest lucru. 

(vii) utilizarea echipamentului portabil la bordul elicopterului; 
(viii) minimele de operare în cadrul operaţiunilor HEMS; 
(ix) rutele recomandate pentru zboruri regulate către terenuri supravegheate de către operator, 

inclusiv altitudinea minimă de zbor; 
(x) criteriile de selecţie a locului de operare HEMS în cazul operaţiunilor desfăşurate pe terenuri 

care nu au fost anterior supravegheate. Acesta trebuie să fie suficient de mare pentru a 
asigura o degajare adecvată faţă de toate obstacolele; 

(xi) procedura de decolare şi aterizare pe terenurile de operare HEMS care nu au fost anterior 
supravegheate de către operator; 

(xii) altitudinea de siguranţă pentru zona survolată; 
(xiii) facilităţile bazei de operare HEMS; 
(xiv) aprovizionarea cu combustibil în cazul operaţiunilor HEMS. De asemenea, este necesară 

introducerea prevederilor referitoare la realimentarea cu combustibil pe durata îmbarcării, 
a debarcării sau în timp ce pasagerii se află la bordul elicopterului care desfăşoară o 
operaţiune de tip HEMS; 

(xv) procedurile de urmat în caz de intrare accidentală în nori; 
(xvi) modalitatea în care operatorul aerian va pune la dispoziţia organizaţiei pentru care 

efectuează operaţiunile HEMS extrase relevante din manualul de operaţiuni; 
(xvii) modalitatea în care operatorul aerian va stabili comunicaţii radio bidirecţionale cu 

organizaţia pentru care se efectuează operaţiunile HEMS şi, dacă este posibil, un mijloc de 
comunicare cu personalul serviciilor de urgenţă de la sol. 
 

b) MEL trebuie să includă echipamentele adecvate operaţiunilor comerciale cu servicii medicale de 
urgenţă cu elicopterul (HEMS); 

c) manualul SMS sau amendamentul la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării 
conformării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta eventualele 
tendinţe negative; 

d) documentul care să ateste faptul că utilizarea şi montarea echipamentului medical, precum şi 
orice modificare adusă acestora, deţin o aprobare din punct de vedere al navigabilităţii (TC, STC, 
etc.), în conformitate cu Regulament privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de 
certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor 
aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin HG 
nr.468/2019; 

e) instrucţiuni şi proceduri de întreţinere pentru echipamentele şi sistemele HEMS în cadrul 
programului de întreţinere al operatorului aerian; 

f) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ HEMS. 
 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct. 2.10.2 sbp.2). 
 

4) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător. 
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5) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea efectuării operaţiunilor HEMS vor fi efectuate numai 
după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul 
normativ aplicabil. După finalizarea programelor de pregătire operatorul aerian transmite la AAC 
documentele ce atestă efectuarea programelor de pregătire şi rezultatele examinărilor asociate. 
 

6) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul că 
procedurile şi practicile de întreţinere şi operare HEMS, declarate de către solicitant, nu sunt 
respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului şi cere, după caz, revizuirea acestora sau a 
oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 

 
 
2.11 Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO) 
 

2.11.1 Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian care intenţionează să desfăşoare operaţiuni HHO în cadrul transportului aerian 
comercial cu elicoptere, trebuie să deţină aprobare specifică emisă de către AAC. 

2) Aprobarea HHO se acordă pentru fiecare elicopter menţionat în documentul de certificare al 
operatorului aerian, cu condiţia ca acesta din urmă să se conformeze cu cerinţele Regulamentului 
privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene și CT-OPS.  

2.11.2 Obţinerea aprobării HHO 
 

1) Pentru a desfăşura operaţiuni HHO, operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea 
obţinerii acestei aprobări. 
 

2) Cererea tip (Anexa nr.23) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul acestuia care trebuie să conţină detalii referitoare la: 
(i) criteriile de selecţie a membrilor echipajului de zbor pentru sarcinile aferente HHO, în funcţie 

de experienţa anterioară a acestora; 
(ii) experienţa recentă necesară membrilor de echipaj HHO; 
(iii) componenţa echipajului care va conţine numărul minim de membri ai echipajului necesar 

pentru desfăşurarea operaţiunilor de tip HHO pe timp de zi sau pe timp de noapte. Numărul 
minim de membri ai echipajului va depinde de tipul de elicopter, condiţiile meteorologice, 
tipul de sarcină de îndeplinit şi, în plus pentru operaţiunile HHO deasupra mării, de mediul 
zonei HHO, starea mării şi mişcarea vasului. În niciun caz echipajul minim nu poate 
cuprinde mai puţin de un pilot şi un membru al echipajului HHO; 

(iv) detalii referitoare la îndatoririle şi responsabilităţile membrilor de echipaj; 
(v) programul de pregătire şi verificare a membrilor echipajului. Acesta trebuie să 

îmbunătăţească cunoştinţele membrilor echipajului referitoare la mediul de lucru şi 
echipamentele HHO, să asigure coordonarea echipajului şi să cuprindă măsuri de 
minimizare a riscurilor asociate procedurilor HHO normale şi de urgenţă şi descărcării 
electricităţii statice; 

(vi) informarea pasagerilor HHO precum şi atenţionarea acestora cu privire la pericolele care 
pot apărea în timpul operaţiunilor de tip HHO în ceea ce priveşte descărcările de electricitate 
statică precum şi alte aspecte legate de HHO; 

(vii) modalitatea în care membri echipajului vor consemna numărul de cicluri efectuate în cadrul 
operaţiunilor de tip HHO; 

(viii) minimele de operare în cadrul operaţiunilor de tip HHO; 
(ix) modalitatea în care operatorul aerian va pune la dispoziţia organizaţiei pentru care 

efectuează operaţiunile HHO extrase relevante din manualul de operaţiuni; 
(x) modalitatea în care operatorul aerian va stabili comunicaţii radio bidirecţionale cu 

organizaţia pentru care se efectuează operaţiuni HHO şi, dacă este posibil, un mijloc de 
comunicare cu personalul de la sol din zona HHO pentru operaţiuni deasupra mării pe timp 
de zi şi de noapte sau pentru operaţiuni pe uscat pe timp de noapte, cu excepţia 
operaţiunilor HHO la un loc de operare pentru operațiuni HEMS. 
 

b) MEL trebuie să includă echipamentele adecvate operaţiunilor HHO; 
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c) manualul SMS sau amendamentul la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării 
conformării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta eventualele 
tendinţe negative; 

d) informaţii referitoare la experienţa pe mare şi pe uscat a piloţilor comandanţi care urmează să 
execute zboruri HHO; 

e) informaţii referitoare la experienţa recentă a piloţilor şi a membrilor echipajului care urmează să 
desfăşoare operaţiuni HHO; 

f) un document care să ateste faptul că echipamentele utilizate pentru operaţiunile HHO şi 
echipamentele radio conexe, precum şi orice modificare ulterioară adusă acestora, deţin o 
certificare de navigabilitate adecvată pentru funcţia prevăzută. 

(i) instalaţiile de ridicare (“hoist installations”) care au fost certificate în conformitate cu unul 
din următoarele standarde: 

• CS 27.865 sau CS 29.865, 
satisfac criteriile de navigabilitate pentru încărcătură externă umană (“human external 
cargo - HEC”) şi nu necesită o aprobare din punct de vedere al navigabilităţii; 

(ii) instalaţiile de ridicare care au fost certificate înainte de emiterea criteriilor de navigabilitate 
pentru HEC astfel cum sunt definite la punctul (i) pot fi considerate eligibile pentru 
operaţiunile HHO, cu condiţia ca în urma unei evaluări a riscurilor să fie îndeplinită una 
dintre următoarele cerinţe: 

(A) istoricul reparaţiilor instalaţiilor de ridicare este considerat a fi satisfăcător de către AAC; 
(B) pentru instalaţiile de ridicare care au un istoric al reparaţiilor considerat a fi 

nesatisfăcător, pentru a putea fi acceptate de către AAC, sunt necesare anumite 
demonstraţii suplimentare efectuate de către deţinătorul certificatului instalaţiei de 
ridicare (TC sau STC) în baza următoarelor cerinţe: 

• instalaţia de ridicare trebuie să reziste la o forţă egală cu o limită de factor de 
încărcare statică de 3.5 sau un factor de încărcare mai mic, dar nu mai puţin de 2.5, 
demonstrat a fi factorul de încărcare maxim stabilit pentru operaţiunile de ridicare, 
înmulţit cu încărcătura maximă externă autorizată; 

• trebuie să fie stabilită fiabilitatea sistemelor primare şi de back-up la nivel de 
elicopter, iar modul de defectare şi analiză a efectelor utilizării echipamentelor trebuie 
să fie disponibile; 

• evaluarea de proiectare a sistemelor primare şi de back-up trebuie să ţină cont de 
orice defect care poate fi indus de către modul de defectare al oricărui sistem electric 
sau mecanic al elicopterului; 

• manualul operațional sau AFM conţine informaţii si proceduri referitoare la procentul 
de putere în cazul funcţionării cu un motor inoperativ (OEI) pentru masele, altitudinile 
şi temperaturile de-a lungul anvelopei de zbor pentru care sunt acceptate operaţiuni 
HHO; 

• informaţii cu privire la intervalele de inspecţie şi durata de viaţă a cablului de ridicare 
trebuie să fie stabilite în instrucţiunile pentru menţinerea navigabilităţii; 

• orice problemă de navigabilitate rezultată în urma incidentelor sau accidentelor şi 
trebuie luată în considerare. 

 

g) instrucţiuni şi proceduri de întreţinere pentru echipamentele şi sistemele HHO în cadrul 
programului de întreţinere al operatorului aerian pentru elicopterul în cauză, în conformitate cu 
Regulamentului privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și 
dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, 
aprobat prin HG nr.641/2019.   

 

h) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ HHO. 
 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct. 2.11.2 sbp.2). 
 

4) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător.  
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5) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea efectuării operaţiunilor de tip HHO vor fi efectuate 
numai după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul 
normativ aplicabil. După finalizarea programelor de pregătire operatorul aerian transmite la AAC 
documentele ce atestă efectuarea programelor de pregătire şi rezultatele examinărilor asociate. 

 

6) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul că 
procedurile şi practicile de întreţinere şi operare HHO, declarate de către solicitant, nu sunt 
respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului şi cere, după caz, revizuirea acestora sau a 
oricăror alte aspecte identificate ca neconforme.  

 
2.12 Operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat în afara unei zone aglomerate 
 

2.12.1 Operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat în afara unei zone aglomerate 
desfăşurate de către operatorii aerieni din Republica Moldova 

 

2.12.1.1 Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian din Republica Moldova care intenţionează să desfăşoare operaţiuni cu un elicopter 
turbomotor cu o MOPSC de şase locuri sau mai puţin într-un mediu ostil situat în afara unei zone 
aglomerate trebuie să deţină o aprobare emisă de către AAC. 
 

2) Aprobarea acestor operaţiuni se acordă elicopterelor care nu au capacitatea de a executa o aterizare 
forţată în siguranţă cu condiţia ca operatorul aerian să se conformeze cu cerinţele Regulamentului 
privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene și CT-OPS.   
 

3) Pentru a putea desfăşura operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat în afara unei zone 
aglomerate, operatorul aerian trebuie să deţină o aprobare pentru a putea desfăşura operaţiuni fără 
capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă sau să solicite obţinerea unei 
astfel de aprobări din partea AAC în conformitate cu pct.2.15. 
 

4) Totuşi, un operator aerian poate obţine o aprobare pentru a putea desfăşura operaţiuni cu un 
elicopter monomotor peste zone considerate ca fiind izolate şi care fac parte dintr-un mediu ostil 
situat în afara unei zone aglomerate cu condiţia conformării cu cerinţele pct.2.12.1.2, în acest caz 
fiind necesare și următoarele: 

 

a) demonstrarea cauzei care face imposibilă operarea în acea zonă cu un elicopter bimotor (conform 
AMC1 CAT.POL.H.420 (a)(1)); 

b) descrierea utilizării timpului de expunere în faza de zbor pe rută; 
Şi în acest caz, operatorul aerian trebuie să deţină o aprobare pentru a putea desfăşura operaţiuni 
fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă sau să solicite obţinerea 
unei astfel de aprobări din partea AAC, în conformitate cu pct. 2.15. 

 

5) Aprobarea pentru a putea efectua operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil aflat în afara unei zone 
aglomerate acordată operatorului aerian este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul 
în care operatorul aerian intenţionează să desfăşoare aceste tipuri de operaţiuni pe teritoriul unui alt 
stat-membru OACI, înainte ca astfel de operaţiuni să aibă loc, operatorul trebuie să obţină o 
autorizaţie în acest sens din partea autorităţii competente a respectivului stat, obţinută în 
conformitate cu procedurile stabilite de autoritatea competentă respectivă. 
După obţinerea autorizaţiei în cauză, operatorul aerian trebuie să informeze AAC în vederea obţinerii 
aprobării operaţiunilor cu elicopterul într-un mediu ostil aflat în afara unei zone aglomerate pe 
teritoriul statului respectiv, conform autorizaţiei emise de către autoritatea competentă a statului 
respectiv. 
 

6) AAC va analiza autorizaţia emisă de către statul-membru OACI în cauză și va acorda sau modifica 
aprobarea operaţiunilor cu elicopterul într-un mediu ostil aflat în afara unei zone aglomerate numai 
după conformarea cu prevederile pct. 2.12.1.2. 

 
2.12.1.2 Obţinerea aprobării pentru efectuarea operaţiunilor cu elicopterul într-un mediu ostil 

situat în afara unei zone aglomerate 
 

1) Pentru a desfăşura operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat în afara unei zone aglomerate, 
operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea obţinerii aprobări.  
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2) Cererea tip (Anexa nr.24) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul la acesta care conţine detalii referitoare la: 
(i) procedurile specifice fiecărei zone peste care se intenţionează operarea (zonă izolată 

şi/sau muntoasă). În cazul operaţiunilor peste zone muntoase cu elicoptere bimotoare 
care nu pot atinge la o anumită altitudine cerinţele de performanţă corespunzătoare 
operaţiunilor desfăşurate în clasa 1 sau 2 de performanţă, caz în care rezultatul cedării 
unui motor este de acelaşi fel precum cel al cedării motorului unui elicopter monomotor, 
este necesară descrierea utilizării timpului de expunere în faza de zbor pe rută; 

(ii) programul de pregătire şi verificare a membrilor echipajului de zbor care trebuie să conţină 
elemente din cadrul operaţiunilor într-un mediu ostil situat în afara unei zone aglomerate. 

b) documentul din care să reiasă motivul pentru care limitările elicopterului în cauză, sau alte 
aspecte justificabile, împiedică utilizarea criteriilor de performanţă corespunzătoare; 

c) manualul SMS sau amendamentul la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării 
conformării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta 
eventualele tendinţe negative; 

d) analiza de risc care să ţină cont de următoarele: 
(i) tipul de operaţiuni şi circumstanţele zborului; 
(ii) zona în care se desfăşoară operaţiunea; 
(iii) probabilitatea cedării unui motor şi consecinţa unui astfel de eveniment; 
(iv) ţintă de siguranţă (“safety target”); 
(v) proceduri pentru a menţine fiabilitatea motorului/motoarelor; 
(vi) instalarea şi utilizarea unui sistem de monitorizare a fiabilităţii; şi 
(vii)  atunci când se consideră relevant, analiza oricăror informaţii disponibile pe tema 

accidentelor sau a altor date legate de siguranţa operării. 
e) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ într-un 

mediu ostil situat în afara unei zone aglomerate. 
 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct. 2.12.1.2 sbp. 2). 
 

4) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător. 
 

5) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea efectuării operaţiunilor cu elicopterul într-un mediu 
ostil situat în afara unei zone aglomerate vor fi efectuate numai după aprobarea de către AAC a 
programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul normativ aplicabil. După finalizarea 
programelor de pregătire operatorul aerian transmite la AAC documentele ce atestă efectuarea 
programelor de pregătire şi rezultatele examinărilor asociate. 
 

6) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul că 
procedurile şi practicile de operare într-un mediu ostil situat în afara unei zone aglomerate, declarate 
de către solicitant, nu sunt respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului şi cere, după caz, 
revizuirea acestora sau a oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 

 
2.12.2. Operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat în afara unei zone aglomerate 
           efectuate pe teritoriul Republicii Moldova de către operatori aerieni străini 

 

1) Un operator aerian autorizat să desfăşoare operaţiuni comerciale de către autoritatea competentă a 
altui stat-membru OACI va putea desfăşura operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat în afara 
unei zone aglomerate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă deţine o autorizaţie din partea 
AAC. 
 

2) Pentru obţinerea unei autorizaţii pentru a desfăşura operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat 
în afara unei zone aglomerate pe teritoriul Republicii Moldova, operatorul aerian al altui stat-membru 
OACI transmite la AAC următoarele: 

ț 

a) cererea tip (Anexa nr.24); 
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b) analiza de risc; 
c) motivele şi justificările care împiedică utilizarea unor criterii de performanţă corespunzătoare 

peste acele zone ostile în afara unei zone aglomerate în care operatorul intenţionează să 
efectueze operaţiuni. 

 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
în cauză conformarea cu pct. 2.12.2 sbp.2). 
 

4) În cazul în care cererea şi documentaţia se conformează cu cerinţele aplicabile, AAC emite 
operatorului aerian certificat de către autoritatea competentă a altui stat-membru OACI o autorizaţie 
pentru a putea desfăşura operaţiuni cu elicopterul într-un mediu ostil situat în afara unei zone 
aglomerate pe teritoriul Republicii Moldova.  
 

5) După obţinerea autorizaţiei menţionate la sbp.4), operatorul aerian trebuie să informeze autoritatea 
competentă care i-a emis AOC-ul şi să îi transmită acesteia analiza de risc precum şi motivele şi 
justificările care împiedică utilizarea unor criterii de performanţă corespunzătoare, înaintate şi 
analizate de către AAC, în vederea obţinerii aprobării din partea autorităţii sale sau extinderea unei 
astfel de aprobări la o nouă zonă.   

 
2.13 Operațiuni cu elicoptere cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS) 
 

2.13.1 Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian care intenţionează să desfăşoare operaţiuni NVIS în cadrul transportului aerian 
comercial cu elicoptere trebuie să deţină o aprobare specifică emisă de către AAC. 
 

2) Aprobarea NVIS se acordă pentru fiecare elicopter menţionat în documentul de certificare al 
operatorului aerian, cu condiţia ca acesta să se conformeze cu cerinţele Regulamentului privind 
procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene și CT-OPS. 

 
2.13.2 Obţinerea aprobării NVIS 

 

1) Pentru a desfăşura operaţiuni NVIS, operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea 
obţinerii acestei aprobări; 
 

2) Cererea tip (Anexa nr.25) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul la acesta care coníne detalii referitoare la: 
(i) criteriile de selecţie a membrilor echipajului de zbor pentru sarcinile aferente NVIS; 
(ii) experienţa recentă necesară membrilor de echipaj NVIS; 
(iii) componenţa echipajului care va conţine numărul minim de membri ai echipajului necesar 

pentru desfăşurarea operaţiunilor NVIS. Numărul minim de membri ai echipajului trebuie 
să fie mai mare decât cel specificat: 

• în AFM; 

• pentru activitatea în cauză; sau 

• în aprobarea operaţională pentru operaţiuni NVIS. 
În cazul în care operatorul aerian deţine sau solicită obţinerea unei aprobări pentru a efectua 
şi operaţiuni HHO şi HEMS, numărul minim de membri ai echipajului poate creşte, dacă 
echipajului NVIS nu este calificat de asemenea şi ca membru al echipajului HHO, respectiv 
HEMS. 
(iv) detalii referitoare la îndatoririle şi responsabilităţile membrilor de echipaj; 
(v) documentaţia necesară şi procedurile de urmat înainte şi după un zbor NVIS. 
(vi)  procedurile de coordonare ale echipajului, care trebuie să includă: 

• informarea înainte de zbor; 

• proceduri care trebuie urmate atunci când un membru al echipajului poartă  
echipament NVG şi/sau proceduri care trebuie urmate atunci când doi sau mai mulţi 
membri ai echipajului poartă ochelari de vedere pe timp de noapte (Night Vision 
Googles - NVG); 

• proceduri pentru trecerea la şi de la un zbor NVIS; 

• utilizarea radioaltimetrului în cazul unui zbor NVIS; 
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• proceduri pentru condiţii de zbor instrumental neaşteptate şi de redresare a 
elicopterului, inclusiv proceduri de redresare a atitudinii; 

(vii) minimele de operare în cadrul operaţiunilor NVIS precum şi altitudinile minime de tranziţie 
la şi de la un zbor NVIS; 

(viii) echipamentele suplimentare necesare în vederea desfăşurării în siguranţă a 
operaţiunilor NVIS. 
Pentru a reduce efectul numărului diminuat de repere vizuale periferice şi nevoia de 
îmbunătăţire a conştientizării situaţiei, se pun la dispoziţie următoarele: 

• iluminarea panoului de instrumente cu proiectoare compatibile cu NVIS, dacă sunt 
instalate, care să ilumineze toate instrumentele de zbor esenţiale; 

• lămpi utilitare compatibile cu NVIS; 

• lanterne portabile compatibile cu NVIS; şi 

• un mijloc de înlăturare sau stingere a luminilor interioare care nu sunt compatibile cu 
NVIS. 

De asemenea, se furnizează următoarele echipamente NVIS suplimentare: 

• o sursă de alimentare de rezervă sau secundară pentru NVG; 

• o cască cu NVG adecvaţi. 
Toţi ochelarii de vedere pe timp de noapte necesari pentru un zbor NVIS trebuie să fie 
de acelaşi tip, generaţie şi model. 

(ix) proceduri care trebuie urmate în timpul operaţiunilor NVIS pentru evaluarea vizibilităţii, 
pentru a se asigura faptul că operaţiunile nu sunt effectuate sub minimele prevăzute 
pentru operaţiunile VFR pe timp de noapte neasistate; 

(x) minimele meteorologice, ţinând cont de activitatea de bază; 
(xi) programul de pregătire şi verificare a membrilor echipajului. Acesta trebuie să 

îmbunătăţească cunoştinţele membrilor echipajului despre mediul de lucru şi 
echipamentele NVIS, să îmbunătăţească coordonarea echipajului şi să cuprindă măsuri 
de minimizare a riscurilor asociate intrării în condiţii de vizibilitate redusă și proceduri NVIS 
normale şi de urgenţă. 
 

b) MEL trebuie să includă echipamentele adecvate operaţiunilor NVIS; 
 

c) manualul SMS sau amendament la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării 
conformării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta 
eventualele tendinţe negative; 

 

d) documentul care să ateste faptul că utilizarea şi montarea echipamentului NVIS, precum şi orice 
modificare adusă acestora, deţin o aprobare din punct de vedere al navigabilităţii, în 
conformitate cu Regulament privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de 
certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și 
echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție; 

 

e) instrucţiuni şi proceduri de menţinere a navigabilităţii pentru echipamentele şi sistemele NVIS 
în cadrul programului de întreţinere al operatorului aerian pentru elicopterul în cauză. Acestea 
trebuie să acopere minim: 

(i) parbrizul şi ferestrele elicopterului; 
(ii) iluminarea NVIS; 
(iii) ochelarii de vedere pe timp de noapte; şi 
(iv) orice echipament suplimentar care vine în sprijinul operaţiunilor NVIS. 

f) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ de tip 
NVIS. 

 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct.2.13.2 sbp.2). 
 

4) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de către 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător. 
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5) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea efectuării operaţiunilor NVIS vor fi efectuate numai 
după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul 
normativ aplicabil. După finalizarea programelor de pregătire operatorul aerian transmite la AAC 
documentele ce atestă efectuarea programelor de pregătire şi rezultatele examinărilor asociate. 
 

6) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul că 
procedurile şi practicile de întreţinere şi operare NVIS, declarate de către solicitant, nu sunt 
respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului şi cere, după caz, revizuirea acestora sau a 
oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 

 
2.14 Operaţiuni cu elicopterul spre/de la o zonă de interes public (PIS)  
 

2.14.1 Operaţiuni PIS desfăşurate de către operatorii aerieni din Republica Moldova 
 

2.14.1.1. Generalităţi 
 
1) Operatorul aerian din Republica Moldova care intenţionează să desfăşoare operaţiuni PIS în cadrul 

transportului aerian comercial cu elicoptere trebuie să deţină o aprobare specifică emisă de către 
AAC. 
 

2) Aprobarea PIS se acordă pentru fiecare elicopter menţionat în documentul de certificare al 
operatorului aerian, cu condiţia ca acesta să se conformeze cu cerinţele Regulamentului privind 
procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene și CT-OPS, iar operaţiunea PIS să se 
desfăşoare în clasa 1 de performanţă. AAC poate accepta ca un operator aerian să desfăşoare 
operaţiuni PIS în clasa 2 de performanţă doar în cazul în care se îndeplinesc condiţiile pct.2.14.1.2 
sbp.3). 
 

3) Operaţiunile PIS în clasa 3 de performanţă sunt interzise. 
 

4) Aprobarea PIS acordată operatorului aerian este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova. În 
cazul în care operatorul aerian intenţionează să desfăşoare operaţiuni PIS pe teritoriul unui alt stat-
membru OACI, înainte ca astfel de operaţiuni să aibă loc, acesta trebuie să obţină o autorizaţie în 
acest sens din partea autorităţii competente statului respectiv, obţinută în conformitate cu procedurile 
autorităţi competente respecte. După obţinerea autorizaţiei în cauză, operatorul aerian trebuie să 
informeze AAC în vederea obţinerii aprobării operaţiunilor PIS sau extinderea unei astfel de aprobări 
la o nouă zonă PIS de pe teritoriul statului respectiv, conform autorizaţiei emise de către autoritatea 
competentă a statului respectiv. 
 

5) AAC va analiza autorizaţia emisă de către statul-membru OACI în cauză și va acorda sau modifica 
aprobarea PIS numai după conformarea cu prevederile pct. 2.14.1. sbp.2). 

 
2.14.1.2.Obţinerea aprobării PIS 

 
1) Pentru a desfăşura operaţiuni PIS, operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea obţinerii 

aprobării. 
 

2) Cererea tip (Anexa nr.26) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul la acesta conţine detalii referitoare la: 
 

(i) procedurile specifice fiecărei PIS pentru reducerea la minimum a perioadei în care 
persoanele de la bordul elicopterului şi persoanele de la sol ar putea fi puse în pericol în 
eventualitatea cedării motorului la decolare sau la aterizare; 

(ii) pentru fiecare PIS: o diagramă sau o fotografie adnotată care prezintă principalele aspecte, 
dimensiuni, principalele pericole şi planul pentru situaţii de urgenţă în caz de incidente 
(Emergency Response Plan - ERP); 

(iii) modalitatea în care se va efectua decolarea de la o PIS astfel încât să poată fi executată o 
aterizare forţată în siguranţă până la punctul la care este posibilă continuarea în siguranţă 
a zborului, în cazul unui motor inoperant; 

(iv) modalitatea în care se va efectua aterizarea la o PIS, în cazul unui motor inoperant 
(aterizare întreruptă/aterizare forţată în condiţii de siguranţă); 
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(v) programul de pregătire şi verificare a membrilor echipajului de zbor care trebuie să conţină 
elemente din cadrul operaţiunilor PIS. 

b) document din care să reiasă faptul că elicopterul este întreţinut de o organizaţie de întreţinere 
aprobată şi este menţinut într-un mediu controlat, conform Regulamentului privind menținerea 
navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea 
întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (ex: proceduri în manualul CAME, program 
de fiabilitate, etc.); 

c) manualul SMS sau amendament la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării conformării 
şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta eventualele tendinţe 
negative, precum şi proceduri de reducere a riscurilor din unct de vedere al navigabilităţii (sistem 
de raportare a defectelor, implementare sistem de monitorizare, etc.); 

d) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ PIS. 
 
3) Operaţiuni PIS în clasa 2 de performanţă 
 

a) Operaţiunile PIS se pot desfăşura în clasa 2 de performanţă fără respectarea prevederilor 
Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene, punctul 
CAT.POL.H.310 litera (b) sau punctul CAT.POL.H.325 litera (b), cu condiţia îndeplinirii cumulative 
a următoarelor cerinţe: 
 

(i) PIS a fost folosită înainte de 1 iulie 2002; 
(ii) dimensiunea PIS sau a mediului cu obstacole nu permite respectarea cerinţelor pentru 

operaţiuni în clasa de performanţă 1; 
(iii) operaţiunea se desfăşoară cu un elicopter cu o MOPSC de şase locuri sau mai puţin; 
(iv) operatorul se conformează cu prevederile CAT.POL.H.305 lit. (b) pct. 2 si 3; 
(v) masa elicopterului nu depăşeşte masa maximă specificată în AFM pentru un gradient de 

urcare de 8% în condiţii de atmosferă calmă la viteza de decolare în siguranţă 
corespunzătoare (Vertical Take-off Safety Speed - VTOSS), cu motorul critic inoperant şi cu 
restul motoarelor în funcţiune la o turaţie corespunzătoare. 

b) Suplimentar faţă de cerinţele de la sbp.2) lit. a), pct. (i), (ii) şi (v), şi lit. b), c) şi d) de mai sus, 
manualul de operaţiuni sau amendamentul la acesta trebuie să conţină pentru fiecare zonă PIS 
o detaliere a motivului pentru care nu se poate opera în clasa 1 de performanţă. 
 

4) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct. 2.14.1.2 sbp.2). 
 

5) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător. 
 

6) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea efectuării operaţiunilor PIS vor fi efectuate numai 
după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul 
normativ aplicabil. După finalizarea programelor de pregătire operatorul aerian transmite la AAC 
documentele ce atestă efectuarea programelor de pregătire şi rezultatele examinărilor asociate. 
 

7) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul că 
procedurile şi practicile de operare PIS, declarate de către solicitant, nu sunt respectate, AAC 
reevaluează documentele solicitantului şi cere, după caz, revizuirea acestora sau a oricăror alte 
aspecte identificate ca neconforme. 

 
2.14.2 Operaţiuni PIS efectuate pe teritoriul Republicii Moldova de către operatori aerieni stăini 

 

1) Un operator aerian autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport aerian comercial de către 
autoritatea competentă a altui stat-membru OACI va putea desfăşura operaţiuni PIS pe teritoriul 
Republicii Moldova numai dacă deţine o autorizaţie din partea AAC. 
 

2) Pentru obţinerea unei autorizaţii pentru a desfăşura operaţiuni PIS pe teritoriul Republicii Moldova, 
operatorul aerian al altui stat-membru OACI transmite la AAC o cerere tip (Anexa nr.26), care însoţită 
de următoarele: 

 



 

Partea GEN  

Capitolul 2. Aprobări specifice 

AAC  

PIAC-OPS  

51 

 

Noiembrie 2022  
Editia 02 

Revizia 00 

 

a) În cazul operatorilor care intenţionează să desfăşoare operaţiuni PIS în clasa 1 de performanţă, 
sunt necesare următoarele: 

(i) procedurile specifice fiecărei zone PIS pentru reducerea la minimum a perioadei în care 
persoanele de la bordul elicopterului şi persoanele de la sol ar putea fi puse în pericol în 
eventualitatea cedării motorului la decolare sau la aterizare; 

(ii) extrasul din manualul de operaţiuni care să conţină: 

• pentru fiecare PIS: o diagramă sau o fotografie adnotată care prezintă principalele 
aspecte, dimensiuni, principalele pericole şi planul pentru situaţii de urgenţă în caz de 
incidente; 

• modalitatea în care se va efectua decolarea de la o PIS astfel încât să poată fi 
executată o aterizare forţată în siguranţă până la punctul la care este posibilă 
continuarea în siguranţă a zborului, în cazul unui motor inoperant; 

• modalitatea în care se va efectua aterizarea la o PIS, în cazul unui motor inoperant 
(aterizare întreruptă/aterizare forţată în condiţii de siguranţă). 
 

b) În cazul operatorilor care intenţionează să desfăşoare operaţiuni PIS în clasa 2 de performanţă, 
sunt necesare următoarele: 

(i) document din care să reiasă motivul pentru care nu se poate opera în clasa 1 de 
performanţă, pentru fiecare zonă PIS la care se intenţionează operarea; 

(ii) procedurile specifice fiecărei zone PIS pentru reducerea la minimum a perioadei în care 
personale de la bordul elicopterului şi persoanele de la sol ar putea fi puse în pericol în 
eventualitatea cedării motorului la decolare sau la aterizare; 

(iii) extras din manualul de operaţiuni care să conţină pentru fiecare zonă PIS o diagramă sau 
o fotografie adnotată care prezintă principalele aspecte, dimensiuni, neconformitatea cu 
cerinţele privind clasa de performanţă 1, principalele pericole şi planul pentru ERP. 

 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele reglementărilor aplicabile. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct.2.14.2 sbp.2). 
 

4) În cazul în care cererea şi documentaţia se conformează cu cerinţele aplicabile, AAC emite 
operatorului aerian certificat de către autoritatea competentă a statului-membru OACI o autorizaţie 
pentru a putea desfăşura operaţiuni PIS pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

5) După obţinerea autorizaţiei menţionate la sbp.4), operatorul aerian trebuie să informeze autoritatea 
competentă care i-a emis AOC-ul în vederea obţinerii aprobării operaţiunilor PIS sau extinderea unei 
astfel de aprobări la o nouă zonă PIS de pe teritoriul Republicii Moldova, conform autorizaţiei emise 
de către AAC. 

 
2.15 Operaţiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de 

siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare 
 

2.15.1. Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian care intenţionează să desfăşoare operaţiuni comerciale fără capacitatea de a 
asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare în 
cadrul transportului aerian comercial cu elicoptere trebuie să deţină o aprobare specifică emisă de 
către AAC. 
 

2) Aprobarea operaţiunilor fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe 
parcursul fazelor de decolare şi aterizare se acordă pentru fiecare elicopter menţionat în documentul 
de certificare al unui operator aerian, cu condiţia ca acesta din urmă să se conformeze cu cerinţele 
Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene și CT-OPS. 

 
2.15.2 Obţinerea aprobării operaţiunilor cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare 

fortată în condiţii de siguranţă 
 

1) Pentru a desfăşura operaţiuni comerciale cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare 
forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare, operatorul aerian 
transmite la AAC o cerere tip în vederea obţinerii acestei aprobări; 
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2) Cererea tip (Anexa nr.27) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul acestuia care trebuie să conţină detalii referitoare la: 
(i) procedurile de decolare şi aterizare, în cazul în care acestea nu există deja în AFM, care 

să ţină cont printre altele şi de următoarele aspecte: 

• masa şi centrul de greutate ale elicopterului; 

• viteza vântului; 

• turbulenta; 

• dimensiunile punţii; 

• elevaţia şi orientarea punţii; 

• obstacole; 

• marjele de putere; 
(ii) programul de pregătire şi verificare a membrilor echipajului de zbor trebuie să conţină 

discuţii, demonstraţii şi tehnici folosite pentru a minimiza riscurile operaţiunilor cu elicopterul 
fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor 
de decolare şi aterizare; 

b) manualul SMS sau amendamentul la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării 
conformării şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta eventualele 
tendinţe negative. 
Operatorul aerian trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor pentru tipul de elicopter şi tipul de 
operaţiuni şi să furnizeze AAC statistici de fiabilitate a motorului disponibile pentru tipul de 
elicopter şi tipul de motor. Exceptând cazul noilor motoare, astfel de informaţii trebuie să ateste 
faptul că evenimentele privind pierderea bruscă de putere provenită în urma opririi motorului în 
timpul zborului (IFSD) nu sunt mai mari de 1 la 100 000 de ore de funcţionare într-o perioadă de 
5 ani. Cu toate acestea, iniţial, AAC poate accepta o rată care să fie mai mare de 1, dar nu mai 
mare de 3, cu condiţia ca operatorul aerian să efectueze o analiză prin care să demonstreze 
tendinţa de îmbunătăţire a acestei valori. Prin pierderea bruscă de putere se înţelege o pierdere 
de putere: 

(i) mai mare de 30% din puterea de decolare; 
(ii) în timpul operării; 
(iii) fără apariţia unei avertizări inteligibile anterioare care să informeze şi să acorde pilotului 

suficient timp pentru a lua măsurile adecvate. 
Statisticile anterior referite trebuie să fie periodic reevaluate, iar orice tendinţă negativă 
necesită o evaluare imediată făcută de către operatorul aerian în consultare cu AAC şi 
producătorul elicopterului în cauză. Această evaluare trebuie să aibă ca rezultat o acţiune 
corectivă sau o limitare operaţională. 

c) modalitatea în care se va atinge şi menţine standardul modificării elicopterului/motorului definit 
de producător care au fost indicate pentru a creşte fiabilitatea în timpul fazelor de decolare şi 
aterizare; 

d) modalitatea în care se va asigura un sistem de raportare către producător a pierderilor de putere, 
a opririi motorului sau a defectării acestuia; 

e) procedura prin care operatorul aerian să pună în aplicare un sistem de monitorizare a uzurii 
(UMS); 

f) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ cu 
elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul 
fazelor de decolare şi aterizare. 
 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele reglementărilor aplicabile. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct. 2.15.2 sbp.2).  
 

4) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător. 
 

5) Pregătirea şi evaluarea personalului în vederea efectuării operaţiunilor cu elicopterul fără 
capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare 
şi aterizare vor fi efectuate numai după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire 
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elaborate în conformitate cu cadrul normativ aplicabil. După finalizarea programelor de pregătire 
operatorul aerian transmite la AAC documentele ce atestă efectuarea programelor de pregătire şi 
rezultatele examinărilor asociate. 
 

6) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul 
că procedurile şi practicile de întreţinere şi operare cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o 
aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare, declarate de 
către solicitant, nu sunt respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului şi cere, după caz, 
revizuirea acestora sau a oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 

 
2.16 Aerodromuri de rezervă la destinaţie aflate pe mare – elicoptere 
 

2.16.1 Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian care intenţionează să utilizeze aerodromuri de rezervă la destinaţie aflate pe mare 
în cadrul transportului aerian public cu elicoptere trebuie să deţină o aprobare specifică emisă de 
către AAC. 
 

2) Aprobarea la aerodromuri de rezervă la destinaţie aflate pe mare se acordă pentru fiecare elicopter 
menţionat în documentul de certificare al operatorului aerian. 
 

3) Un aerodrom de rezervă la destinaţie aflat pe mare se utilizează numai după punctul de la care 
întoarcerea nu mai este posibilă (Point of No Return - PNR). Înainte de PNR se utilizează 
aerodromuri de rezervă de pe uscat. 

 
2.16.2 Obţinerea aprobării de a putea utiliza aerodromuri de rezervă la destinaţie aflate pe mare 

 

1) Pentru a utiliza aerodromuri de rezervă la destinaţie aflate pe mare, operatorul aerian transmite la 
AAC o cerere tip în vederea obţinerii aprobării. 
 

2) Cererea tip (Anexa nr.30) este însoţită de următoarea documentaţie: 
 

a) manualul de operaţiuni sau amendamentul la acesta care trebuie să conţină detalii referitoare la: 
(i) criteriile de selecţie a membrilor echipajului de zbor; 
(ii) componența echipajului de zbor şi experienţa recentă necesară acestuia; 
(iii) modalitatea de selecţie a unui aerodrom de rezervă la destinaţie aflat pe mare având în 

vedere şi posibilitatea unei aterizări cu un motor inoperant; 
(iv) modalitatea în care operatorul aerian se va asigura de faptul că disponibilitatea helipunţii 

este garantată. De asemenea, este necesară detalierea modalităţii de evaluare a 
conformităţii operaţionale având în vedere tipul de elicopter care se utilizează precum şi 
dimensiunile, configuraţia şi distanţa necesară pentru depăşirea obstacolelor caracteristice 
fiecărei helipunţi sau altor locuri;  

(v) minimele meteorologice de operare; 
(vi) politica de combustibil, în scopul planificării zborului şi al replanificării în timpul zborului 

pentru a se asigura că aeronava în cauză are la bord suficient combustibil pentru 
operaţiunea planificată şi rezerve pentru acoperirea devierilor de la operaţiunea planificată; 

(vii)  procedurile de urmat la PNR; 
(viii) modalitatea de supraveghere a locului de aterizare al helipunţii care se doreşte a fi utilizată 

ca şi aerodrom de rezervă la destinaţie aflat pe mare. Partea C a manualului de operaţiuni 
trebuie dezvoltată astfel încât să asigure conformarea cu cerinţele aplicabile locurilor de 
operare. 

b) MEL trebuie să includă echipamentele adecvate acestui tip de operaţiune; 
c) manualul SMS sau amendament la acesta va conţine proceduri specifice monitorizării conformării 

şi analizei operării în condiţiile nou autorizate pentru a identifica şi corecta eventualele tendinţe 
negative; 

d) data şi locaţia la care este planificată demonstraţia operaţională sau zborul demonstrativ. 
 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerinţele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct.2.16.2 sbp.2). 
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4) După aprobarea documentaţiei transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstraţii 
operaţionale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator şi aprobate sunt aplicate corespunzător. 
 

5) În cazul în care în urma demonstraţiei operaţionale sau a zborului demonstrativ se constată faptul 
că procedurile şi practicile de întreţinere şi operare la aerodromuri de rezervă la destinaţie aflate pe 
mare, declarate de către solicitant, nu sunt respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului 
şi cere, după caz, revizuirea acestora sau a oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 

 
2.17 Apropiere cu ajutorul radarului de bord (ARA) pentru operare deasupra întinderilor de apă – 
elicoptere 
 
2.17.1 Generalități  
 

1) Operatorul aerian care intenționează să desfășoare apropieri cu ajutorul radarului de bord pentru 
operare deasupra întinderilor de apă în cadrul transportului aerian public cu elicoptere trebuie să 
dețină o aprobare specifică emisă de către AAC.  

2) Aprobarea apropierilor cu ajutorul radarului de bord pentru operare deasupra întinderilor de apă se 
acordă pentru fiecare elicopter menționat în documentul de certificare al unui operator aerian. 

 
2.17.2 Obținerea aprobării de a putea efectua apropieri cu ajutorul radarului de bord (ARA) pentru 
operare deasupra întinderilor de apă  

 

1) Pentru a efectua apropieri cu ajutorul radarului de bord (ARA) pentru operare deasupra întinderilor 
de apă, operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea obținerii aprobări.  

 

2) Cererea tip (Anexa nr.29) este însoțită de următoarea documentație:  
 

a) manualul de operațiuni sau amendamentul la acesta conține detalii referitoare la:  
 

(i) componența echipajului. Apropierile cu ajutorul radarului de bord la vasele sau platformele 
marine aflate în mișcare sunt permise numai în cazul operațiunilor cu echipaj multiplu; 

(ii) condițiile în care se poate efectua o apropiere cu ajutorul radarului de bord. 
(iii) înălțimea minimă de coborâre (MDH)/ altitudinea minimă de coborâre (MDA); 
(iv) procedurile pentru segmentele de apropiere la sosire, apropiere inițială, apropiere 

intermediară, apropiere finală și apropiere întreruptă; 
(v) acuratețea permisă pentru echipamentul radar; 
(vi) operațiunile cu un singur pilot pentru apropieri cu ajutorul radarului de bord, în cazul în 

care operatorul aerian solicită acest lucru; 
(vii) programul de pregătire și verificare a membrilor echipajului de zbor care trebuie să conțină 

elemente din cadrul apropierilor cu ajutorul radarului de bord. 
 

(b)  MEL trebuie să includă echipamentele adecvate acestui tip de operațiune. 
 

(c)  manualul SMS sau amendamentul la acesta va conține proceduri specifice monitorizării 
conformării și analizei operării în condițiile nou autorizate pentru a identifica și corecta 
eventualele tendințe negative. 
 

(d)  data și locația la care este planificată demonstrația operațională sau zborul demonstrativ. 
 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerințele cadrului normativ aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului aerian 
conformarea cu pct.2.17.2 sbp.2). 

4) După aprobarea documentației transmise, AAC poate solicita efectuarea unei demonstrații 
operaționale sau a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de 
operator și aprobate sunt aplicate corespunzător. 
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5) Pregătirea și evaluarea personalului în vederea efectuării operațiunilor ARA vor fi efectuate numai 
după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul 
normativ aplicabil. După finalizarea programelor de pregătire operatorul aerian transmite la AAC 
documentele ce atestă efectuarea programelor de pregătire și rezultatele examinărilor asociate. 

6) În cazul în care în urma demonstrației operaționale sau a zborului demonstrativ se constată faptul că 
procedurile și practicile de întreținere și operare ARA, declarate de către solicitant, nu sunt 
respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului și cere, după caz, revizuirea acestora sau a 
oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 

 
2.18  Zone ostile (’’hostile environment”) 
 
1) Operatorul aerian care intenţionează să efectueze operaţiuni de transport aerian public cu un 

elicopter în clasa 3 de performanţă trebuie să îşi configureze ruta de zbor astfel încât să evite zonele 
ostile, atunci când nu poate fi asigurată cel puţin una din următoarele condiţii: 

 

a) nu se poate efectua o aterizare forţată în siguranţă din cauza suprafeţei inadecvate; sau 
b) când persoanele de la bordul elicopterului nu pot fi în mod adecvat protejate de elementele 

naturii; sau 
c) nu pot fi puse la dispoziţie servicii/capacităţi de căutare şi salvare în conformitate cu expunerea 

anticipată; sau 
d) există un risc inacceptabil de a pune în pericol persoanele sau bunurile materiale de la sol. 

 
 

2) Operaţiunile aeriene cu elicoptere în clasa 3 de performanţă vor putea fi efectuate în zone ostile 
numai după ce operatorul aerian obţine o aprobare din partea AAC, emisă în conformitate cu 
prevederile pct.2.18. 

 
 
2.19 Transportul bunurilor periculoase 
 
Transportul bunurilor periculoase pe calea aerului se desfășoară în conformitate cu cerințele tehnice 
privind transportul aerian al bunurilor periculaose (CT-TABP), mijloace acceptabile de punere în 
conformitate la CT-TABP (AMC la CT-TABP) și Doc.9284. 
 

2.20  Zona de operare  
 

1) În scopul aprobării zonei în care se intenţionează efectuarea de operaţiuni de transport aerian 
comercial, solicitantul trebuie să transmite la AAC o cerere.  

 

2) Cererea tip (Anexa nr.2.1) este însoțită de documentația care să conţină detalii cu privire la:  
 

a) modul de asigurare a controlului operaţional şi a facilităţilor de întreţinere adecvate în zona de 
operare propusă; 

 

b) conformarea aeronavei în raport cu:  
(i) performanţele acesteia referitoare la teren;  
(ii) necesitatea de echipamente speciale;  
(iii) sistemele aeronavei şi nivelul de redundanţă al acestora în ceea ce priveşte extremele 

meteorologice şi climatologice;  
(iv) necesitatea unor minime speciale de planificare/acceptare la zbor în ceea ce privește 

conținutul MEL;  
 

c) necesitatea de a efectua pregătire specială referitoare la: 
(i) vremea sau condiţiile climatice care pot fi întâlnite în zona de operare;  
(ii) conformarea cu aprobările specifice descrise în Partea-SPA;  

d) modul de conformare cu cerinţele ATC non-standard cum ar fi cele pentru:  
(i) frazeologia non-standard;  
(ii) separaţia pe veriticală în metri;  
(iii) setarea altimetrului în inci de mercur, viteza vântului în metri/secundă, vizibilitatea în mile etc.  
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e) modul de evaluare a facilităţilor de navigație și de comunicare disponibile pe rutele propuse, astfel 
încât acestea să fie adecvate echipamentului asociat al aeronavei;  

 

f) modul prin care operatorul aerian se asigură că aerodromurile situate în zona de operare sunt 
adecvate şi sunt disponibile hărți, diagrame, documente asociate sau date echivalente în acest 
sens;  

 

g) existenţa facilităţilor adecvate pentru căutare şi salvare;  
 

h) necesitatea existenţei la bordul aeronavei a unor echipamente speciale de supravieţuire şi 
furnizarea unei pregătiri în acest sens.  

 
2.21  Operațiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiții 

meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC) 
 
2.21.1 Generalitți  
 

În transportul aerian comercial, avioanele monomotor cu turbină sunt operate pe timp de noapte sau în 
condiții IMC numai dacă operatorul a primit o aprobare SET-IMC din partea AAC. 

 
2.21.2 Obținerea aprobării SET-IMC 
 

1) Pentru a obține o aprobare SET-IMC din partea AAC, operatorul trebuie să facă dovada că toate 
condițiile de mai jos sunt îndeplinite: 

 

(a) este constatat în exploatare la nivelul flotei mondiale un nivel acceptabil de fiabilitate al motorului 
cu turbină pentru combinația specifică corp aeronavă-motor;  

 

(b) au fost elaborate și incluse în programul operatorului de întreținere a aeronavei în conformitate 
cu cerințele de navigabilitate aplicabile (Partea M) la Regulamentului privind menținerea 
navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea 
întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, instrucțiuni de întreținere și proceduri 
specifice pentru a asigura nivelurile preconizate de menținere a navigabilității și de fiabilitate a 
avionului și a sistemului său de propulsie, inclusiv toate elementele următoare:  

• un program de monitorizare a tendințelor motorului, cu excepția avioanelor cărora li s-a emis 
inițial un certificat individual de navigabilitate după 31 decembrie 2004 care dispun de un 
sistem automat de monitorizare a tendințelor;  

• un program de fiabilitate a sistemului de propulsie și a sistemelor asociate;  
 

(c) au fost stabilite componența echipajului de zbor și un program de formare/verificare pentru 
membrii echipajului de zbor implicați în aceste operațiuni;  

 

(d) au fost instituite proceduri operaționale care specifică toate elementele următoare:  
 

a) echipamentele care trebuie transportate la bord, inclusiv limitările de operare ale acestora  
și articolele corespunzătoare din MEL;   
 

b) planul de zbor;  
 

c) procedurile normale;  
 

d) procedurile de urgență, inclusiv procedurile care trebuie aplicate în cazul unei defecțiuni a 
sistemului de propulsie, precum și procedurile de aterizare forțată în toate condițiile 
meteorologice;  

 

e) monitorizarea și raportarea incidentelor;  
  

(e) a fost realizată o evaluare a riscurilor în materie de siguranță, incluzând determinarea unei 
perioade acceptabile a riscului dacă operatorul intenționează să facă uz de aceasta.  

 
2) Aeronavele utilizate pentru operațiuni SET-IMC trebuie să fie dotate cu toate echipamentele indicate 

în SPA.SET-IMC.110. 
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3) După aprobarea inițială, operatorul ar trebui să pună la dispoziția AAC un raport anual referitor la 
operațiunile sale SET-IMC care să conțină cel puțin următoarele informații: 

 

a) numărul de zboruri operate; 
b) numărul de ore de zbor; și 
c) numărul de evenimente clasificate după tip. 

 
2.22 Operațiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO) 
 

2.22.1 Generalităţi 
 

1) Operatorul aerian care intenţionează să desfăşoare operaţiuni HOFO în cadrul transportului aerian 
comercial cu elicoptere/ operaţiunilor comerciale specializate/ operaţiunilor necomerciale 
specializate trebuie să dețină aprobarea specifică emisă de către AAC; 

 

2) Aprobarea operaţiunilor HOFO se acordă pentru fiecare elicopter menționat în AOC-ul unui operator 
aerian sau în declaraţia înaintată la AAC de către acesta, cu condiția ca operatorul aerian să se 
conformeze cu cerințele din Partea SPA, Subpartea K. 

 
2.22.2 Obţinerea aprobării HOFO 
 

1) Pentru a desfășura operațiuni HOFO, operatorul aerian transmite la AAC o cerere tip în vederea 
obținerii acestei aprobări; 

 

2) Cererea tip (Anexa nr.39) trebuie să fie însoțită de următoarea documentație: 
 

a) MO sau amendamentul acestuia care trebuie să conțină detalile selectate din SPA.HOFO.110 - 
SPA.HOFO.170. 

 

b)  MEL-ul trebuie să includă echipamentele adecvate operațiunilor HOFO; 
 

c) manualul SMS sau amendament la acesta va conține proceduri specifice monitorizării conformării 
și analizei operării în condițiile nou autorizate pentru a identifica și corecta eventualele tendințe 
negative; 

 

3) După primirea cererii, AAC începe procesul de evaluare pentru a determina dacă sunt îndeplinite 
cerințele cadrului normative aplicabil. Dacă cererea nu este completă, AAC solicită operatorului 
aerian conformarea cu sbp. 2.22.2 2). 

 

4) Pregătirea și evaluarea personalului în vederea efectuării operațiunilor HOFO vor fi efectuate numai 
după aprobarea de către AAC a programelor de pregătire elaborate în conformitate cu cadrul 
normative aplicabil aplicabilă. 

 

5) După aprobarea documentației transmise, AAC solicită efectuarea unei demonstrații operaționale și 
a unui zbor demonstrativ pentru a se asigura că toate procedurile declarate de operator și aprobate 
sunt aplicate corespunzător. 

 

6) Solicitantul/operatorul aerian va informa AAC în timp util despre data și locația la care sunt planificate 
demonstrația operațională și zborul demonstrativ de tip HOFO. 

 

7) În cazul în care în urma demonstrației operaționale sau a zborului demonstrativ se constată faptul că 
procedurile și practicile de întreținere și operare HOFO, declarate de către solicitant, nu sunt 
respectate, AAC reevaluează documentele solicitantului și cere, după caz, revizuirea acestora sau a 
oricăror alte aspecte identificate ca neconforme. 
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SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 3. ÎNCHIRIEREA AERONAVELOR 
 
3.1. Generalități  
 

1) Cerințele privind aprobarea de închiriere de aeronave în vederea desfășurării operațiunilor de 
transport aerian comercial se regăsesc în: 

 

a) ORO.AOC.110 și  
b) CT- OPS Anexa nr.III, Apendicele nr.1 „Închirierea aeronavelor“.  

 

2) Un operator aerian din Republica Moldova va opera o aeronavă închiriată numai după aprobarea 
prealabilă de către AAC a înţelegerilor contractuale de închiriere referitoare exclusiv la satisfacerea 
cadrului normativ aplicabil.  

3) Un operator aerian din Republica Moldova va da cu chirie o aeronavă înmatriculată în Republica 
Moldova numai după aprobarea prealabilă de către AAC a înţelegerilor contractuale de închiriere 
referitoare exclusiv la satisfacerea cadrului normativ aplicabil. 

4) Orice amendament la contractele de închiriere a aeronavelor, aprobate de către AAC, referitor la 
respectarea cerinţelor şi standardelor cu privire la responsabilitate şi asigurarea siguranţei zborurilor 
trebuie să fie aprobate de către AAC. 

5) În vederea obţinerii aprobării de utilizare a aeronavelor închiriate sau darea în chirie a aeronavelor 
înmatriculate în Republica Moldova, operatorii aerieni, deţinători ai AOC/autorizației pentru operațiuni 
comerciale specializate, vor transmite către AAC cererea tip (Anexa nr.74), însoțită de documentația 
suport descrisă în pct.3 din Anexa nr.74. 

 
3.2. Obținerea aprobării 
 

1) În vederea obţinerii aprobării pentru închirierea de aeronave, operatorul aerian din Republica 
Moldova transmite la AAC cerere tip (Anexa nr.74) care va conține următoarele informații:  

a) tipul închirierii;  
b) părţile contractante;  
c) numele proprietarului, în cazul închirierii aeronavei / aeronavelor în sistem „dry-lease”;  
d) data începerii și durata propusă pentru închiriere;  
e) detalii privind operaţiunile de zbor planificate (zone geografice sau rute cu cerinţe operaţionale 

specifice);  
f) numărul și tipul aeronavelor, însemnele de înmatriculare şi statul de înmatriculare;  
g) certificatul de navigabilitate;  
h) documente, emise de către un organ împuternicit care atestă că aeronava / aeronavele  
i) îndeplineşte / îndeplinesc cerinţele de navigabilitate ale statului de înmatriculare;  
j) certificatul de zgomot (dacă este cazul);  
k) certificatul de navigabilitate RNAV, alte certificate (documente) necesare pentru operarea  
l) în zone geografice sau pe rute cu cerinţe operaţionale specifice (MNPS, RVSM, ACAS etc.);  
m) modul de asigurare a întreţinerii aeronavei / aeronavelor;  
n) copia contractului (contractelor) de asigurare (certificatelor/polițelor) de asigurare pentru 

răspunderea civilă față de pasageri, bagaje și mărfuri, precum și pentru răspunderea civilă față 
de părți terțe, încheiate cu respectarea mărimilor stabilite în Legea nr.118/2020 vor fi prezentate 
de operatorul aerian până la începerea operării;  

o) numele operatorului aerian sub al cărui AOC/autorizații pentru operațiuni comerciale  
p) specializate va/vor fi operată/operate aeronava/aeronavele;  
q) numele operatorului aerian care deţine controlul comercial al aeronavei (wet-lease in);  
r) componenţa, naţionalitatea și calificările personalului aeronautic care va opera aeronava 

închiriată (wet-lease in). 
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1) Informațiile menționate la sbp.1) și contractul privind închirierea aeronavei semnat vor fi transmise 
către AAC de către operatorul aerian, înaintea încheierii contractului de închiriere a aeronavei, 
indiferent de durata pentru care acesta intenţionează să închirieze aeronava.  

 

2) În cazul în care se aprobă solicitarea operatorului, AAC va emite o scrisoare de aprobare pentru 
fiecare aeronavă în parte, conform Anexei nr.18. 

 

3) În cazul unui răspuns nefavorabil, AAC informează solicitantul asupra motivelor care au stat la baza 
refuzului de acordare a scrisorii de aprobare. 

 
4) După eliminarea neconformităților constatate și aduse la cunoștința operatorului, acesta poate reveni 

asupra solicitării sale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 4. MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI MĂSURILE SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ 

PENTRU OPERAŢIUNILE DE ZBOR 
 
 

4.1 Managementul riscului pentru operaţiunile de zbor desfăşurate în zonele contaminate sau 
prognozate a fi contaminate cu cenuşă vulcanică 

 
4.1.1 Responsabilităţi 

 

1) Operatorul aerian este responsabil pentru desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor. 
 

2) Înainte de a iniţia operarea în spaţiul aerian sau pe aerodromurile prognozate a fi contaminate sau 
contaminate cu cenuşă vulcanică, operatorul aerian trebuie să instituie şi să menţină un proces de 
evaluare a riscurilor în materie de siguranţă, acceptat de către AAC care să acopere pericolele 
asociate operării în condiţii de cenuşă vulcanică. Materialul de îndrumare pentru elaborarea 
evaluării riscurilor în materie de siguranţă se conțin în documentele OACI Doc.9974 “Siguranța 
zborului și cenușă vulcanică (Flight Safety and Volcanic Ash)”, Doc.9859 “Manualul privind 
managementul siguranței (Safety Management Manual (SMM))” şi Buletinul Informațianal privind 
Siguranța al EASA (SIB) 2010-17R5 cu reviziile ulterioare.  
 

3) Operatorul aerian trebuie sa realizeze o evaluare a riscurilor în materie de siguranţă, ca parte 
integrantă al SMS, înainte de operarea în spaţiul aerian sau pe aerodromurile prognozate a fi 
contaminate sau contaminate cu cenuşă vulcanică. 
 

4) În cadrul procesului de supraveghere al operatorilor aerieni, AAC va verifica evaluarea riscurilor în 
materie de siguranţă ca un proces identificabil al SMS-ului operatorului. 
 

5) Măsurile de control pentru siguranţă stabilite în documentele Doc.9974, Doc.9859 și (SIB) 2010-
17R5, sunt considerate suficient de robuste pentru a facilita acceptarea acestora de către AAC. 
 

6) Operatorul aerian trebuie să demonstreze AAC că asigură acurateţea şi calitatea surselor de 
informare folosite în cadrul SMS, competenţa şi capabilitatea de a interpreta datele şi a rezolva 
corect şi fiabil conflictele care pot apărea din cauza surselor de date. 
 

7) Operatorul aerian trebuie să revizuiască evaluarea riscurilor în materie de siguranţă dacă apar 
modificări care pot afecta integritatea evaluării iniţiale. 
 

8) Evaluarea riscurilor în materie de siguranţă realizată de către operatorul aerian trebuie sa ia în 
considerare datele publicate de către TCH cu privire la susceptibilitatea aeronavei pentru operarea 
în nor vulcanic, efectele şi natura acestora asupra navigabilităţii, elementele care trebuie observate 
de către operator înaintea zborului, în timpul zborului şi după zbor. 
 

9) Operatorul aerian trebuie să se asigure că personalul implicat este familiarizat şi a primit toate 
informaţiile necesare pentru a putea aplica măsurile corecte specificate în cadrul evaluării riscurilor 
în materie de siguranţă, în mod special în cazul în care situaţia deviază de la scenariul considerat. 

 

10) Operatorul aerian trebuie să se asigure că sunt trimise rapoartele de siguranţă în conformitate cu 
Regulamentul privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de 
aviație civilă (RAC-RAASEAC).  

 
11) În jurnalul tehnic al aeronavei se notează: 

 

a) orice incident/accident referitor la cenuşă vulcanică; 
b) orice observare a activităţii cenuşei vulcanice; 
c) situaţia în care cenuşa vulcanică nu este regăsită în zonele prognozate a fi contaminate cu 

aceasta. 
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4.1.2 Proceduri 
 

1) Operatorul aerian trebuie sa aibă proceduri documentate pentru managementul operaţiunilor 
desfăşurate în zonele contaminate sau prognozate a fi contaminate cu cenuşă vulcanică. 
 

Nota 1: Procedurile trebuie să includă şi acţiunile echipajului pentru situaţia în care acesta 
întâlneşte nori de cenusă vulcanică. 

Nota 2: Procedurile trebuie să includă şi colaborarea cu ATM şi operatorii de aeroport pentru 
coordonarea întârzierilor sau/şi punerea în serviciu a aerodromurilor afectate de 
cenuşă vulcanică. 

 

2) Procedurile trebuie să asigure, tot timpul, faptul că, operaţiunile de zbor se desfăşoară în limitele 
de siguranţă acceptate, stabilite prin intermediul SMS, chiar dacă apar diferenţe generate de 
sursele de informare, echipamente, experienţa operaţională sau alte proceduri. 
 

3) Procedurile trebuie să fi elaborate pentru echipajul de zbor, planificarea zborului, dispeceri 
operaţiuni de zbor, personalul de întreţinere şi ingineri astfel încât să poată fi evaluat corect 
riscul pentru zbor şi să acţioneze corespunzător, atunci când întâlnesc zone de spaţiu aerian 
contaminate cu cenuşă vulcanică. 
 

4) Personalul de întreţinere trebuie să deţină proceduri care să le permită să evalueze corect 
necesitatea de a executa activităţi relevante de întreţinere.  
 

5) Operatorul aerian trebuie să deţină suficient personal, calificat şi competent, care să susţină 
procesul de management al riscului operaţional şi să se asigure că personalul său este pregătit. 
Se recomandă ca personalul operaţional să efectueze exerciţii cu privire la cenuşă vulcanică, 
specifice ariei în care îşi desfăşoară activitatea. 
 

4.1.3 Informaţii cu privire la activitatea vulcanică şi răspunsurile potenţiale ale operatorilor 
 

Înainte şi în timpul operaţiunilor, informaţiile importante pentru operator, vor fi generate de către agenţiile 
vulcanologice. Evaluarea riscurilor şi măsurile de reducere a acestuia, realizate de către operator, trebuie 
să se ţină cont şi să răspundă corespunzător, la informaţiile posibile să fie disponibile în timpul fiecărei 
secvenţe eruptive, începând cu preerupţiapână la sfârşitul activităţii eruptive. Materialul de îndrumare cu 
privire la răspunsul operatorilor la informaţiile referitoare la activitatea vulcanică se regăsește în 
apendicele 5 din Doc.9974. 
 
4.2 Măsuri suplimentare de siguranță pentru operarea în zonele de conflict  
 

1) Conform informației specificate în Baza de date a zonelor de conflict de pe pagina web a 
Organizației Internaționale a Aviației Civile, datelor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, recomandărilor Comisiei de Navigație Aeriană și altor surse oficiale, operarea în spațiul 
aerian al cărora prezintă sau poate prezenta pericol sporit pentru siguranța zborurilor și securitatea 
aeronautica a aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova și/sau operate de operatorii aerieni 
ai Republicii Moldova. 

 
2) Operatorii aerieni din Republica Moldova, care intenționează sa opereze zboruri în zonele de 

conflict, sunt obligați sa întreprindă următoarele masuri suplimentare de asigurare a siguranței 
zborurilor și securității aeronautice: 

 

a) sa efectueze analiza și evaluarea riscurilor aferente operațiunilor planificate, prezentate către 
AAC; 

b) sa efectueze modificările corespunzătoare în programele de securitate aeronautică, aprobate 
de AAC; 

c) sa dispună de polițe de asigurare care prevăd acoperirea riscurilor în zonele de operare 
respective, după caz a riscurilor de război, prezentate către AAC.  

 
3) Operatorii care intenționează sa opereze zboruri în zonele de conflict, înainte de inițierea 

desfășurării operațiunilor în zonele de conflict, vor declara pe propria responsabilitate 
conștientizarea riscurilor care pot surveni în rezultatul operării în zonele de conflict și asumarea 
tuturor consecințelor în eventualitatea producerii evenimentelor de aviație civila și/sau a actelor de 
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intervenție ilicita. Declarația se depune în scris, la AAC, sub semnătura conducătorului/managerului 
responsabil nominalizat din cadrul operatorului aerian. 

 
4.3 Asigurarea de către operatorii aerieni a controlului privind evidența nivelului de radiație 

cosmică 
 

1) Operatorii aerieni vor păstra evidențe pentru fiecare zbor al unui avion la o altitudine mai mare de 
15 000 m (49 000 ft), timp de 12 luni consecutive, pentru a putea determina doza totală de radiație 
cosmică pentru fiecare membru al echipajului.  

2) Valorile cumulate afișate de indicatorul de radiație al aeronavei la începutul și la sfârșitul fiecărui 
zbor se vor înregistra împreună cu numele tuturor membrilor echipajului. Din acestea se vor calcula 
dozele cumulate primite de fiecare membru al echipajului, iar informațiile vor fi incluse în Jurnalele 
de evidență a membrilor echipajului ale operatorului aerian.  

3) Dacă doza totală primită de oricare dintre membrii echipajului depășește 1 mSv pe parcursul a 12 
luni consecutive, atunci în cazurile respective se vor efectua teste, care vor fi incluse în examenele 
medicale planificate ale membrilor echipajului pentru a depista, cât mai devreme, orice efecte ale 
expunerii la radiații ioniсe. Rezultatele unor astfel de teste și înregistrările cumulate ale dozei de 
radiație recepționate vor fi păstrate și incluse în cartela medicală a membrului echipajului. 

4) Toate avioanele care execută zboruri la altitudini mai mari de 15 000 m (49 000 ft) vor fi echipate 
cu un instrument la bord pentru a măsura și indica continuu doza radiației cosmice totale 
recepționate (aceasta însemnând totalul radiației ionice și de neutroni de origine galactică și solară) 
și doza cumulată pentru fiecare zbor. Unitatea de afișare a acestui instrument va fi clar vizibilă 
pentru unul dintre membrii echipajului de zbor. 

5) Operatorul aerian va evalua efectele probabile ale radiației cosmice asupra membrilor echipajului, 
astfel încât să poată determina dacă vor fi necesare acțiuni în cazurile în care expunerea membrilor 
echipajului la radiația cosmică poate depăși 1 mSv pe an. Operatorul aerian va întocmi programe 
de lucru, acolo unde este posibil, pentru a menține niveluri de expunere sub 6 mSv pe an. În sensul 
pct.4.3, membrii echipajului care pot fi expuși la un nivel care depășește 6 mSv pe an, sunt 
considerați a fi supuși unui grad mare de expunere și în privința acestora se vor păstra înregistrări 
individuale ale efectelor radiației  cosmice asupra fiecărui membru al echipajului. 

6) Operatorii aerieni vor informa membrii echipajului asupra riscurilor de expunere la radiație cosmică 
pe care le implică munca acestora. Femeile care sunt membre ale echipajului, vor fi informate 
despre necesitatea controlului dozei în perioada sarcinii și, prin urmare, operatorul  aerian le va 
informa despre necesitatea aplicării unor măsuri necesare în scopul controlului dozei. 
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Capitolul 5. MIJLOACE ALTERNATIVE DE CONFORMARE (AltMoC) 
 
1) În cazul în care un operator aerian doreşte să folosească un AltMoC, trebuie să completeze şi să 

transmită la AAC, în vederea obţinerii unei aprobări în acest sens, cererea tip (Anexa nr.28) care va 
conţine o descriere completă a AltMoC-ului. Cererea tip trebuie să fie însoţită de toate reviziile 
manualelor sau procedurilor relevante, precum şi de o evaluare care să demonstreze respectarea 
cerinţelor. 

 

2) AAC analizează documentaţia furnizată de către operatorul aerian şi, dacă este necesar, efectuează 
audituri sau inspecţii la sediul operatorului aerian cât şi la eventualele facilităţi/baze de operare ale 
acestuia. 
 

3) Termenele şi modul de evaluare a cererii şi a documentaţiei suport sunt cele menţionate în Capitolul 
8 din Partea GEN. 

 

4) După analiza solicitării şi a documentaţiei suport, în cazul în care se constată că AltMoC-ul respectă 
normele de aplicare, AAC comunică operatorului aerian faptul că AltMoC-ul poate fi implementat.  

 

5) Operatorul aerian poate pune în aplicare AltMoC-ul numai sub rezerva aprobării prealabile de către 
AAC şi numai după primirea notificării în acest sens. 
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Capitolul 6. INDICATIVELE OACI ACORDATE OPERATORILOR AERIENI CIVILI DIN  

 REPUBLICA MOLDOVA 
 
1) Toate cererile referitoare la alocarea indicativelor OACI trebuie efectuate de către operatorul aerian 

folosind sistemul on-line disponibil la ape pagina OACI. 
 

2) Odată ce cererea on-line este finalizată, atunci AAC va fi notificată prin e-mail şi va aproba / modifica 
cererea operatorului aerian şi va notifica OACI în consecinţă. 
 

3) Singura excepţie de la această practică este în cazul cererilor de retragere a unui astfel de indicativ, 
în acest caz AAC solicită retragerea în scris. 
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Capitolul 7. INSPECŢII ŞI EVALUAREA DOCUMENTELOR 
 
7.1 Generalităţi 

 
1) În prezentul capitol sunt enumerate principalele acţiuni care trebuie întreprinse în cadrul auditurilor 

/ inspecţiilor de emitere/modificare AOC, emitere / modificare autorizație pentru operațiuni 
comerciale specializate, emitere/modificare scrisoare de aprobare pentru operaţiuni de aviaţie 
generală cu aeronave complex motorizare ce nu deţin un certificat de tip EASA şi/sau în activităţile 
de supraveghere continuă a operatorilor aerieni. 
  

2) AAC nu este îngrădită de conţinutul prezentului capitol în sensul limitării tematicilor de audit/inspecţie 
pentru domeniile prezentate mai jos. 
 

3) Toate rapoartele de audit/inspecţie vor fi transmise operatorului aerian pentru ca acesta să 
elaboreze planul de măsuri corective şi să-l transmită la AAC în vederea acceptării. Se specifică în 
fiecare raport sau în scrisoarea de transmitere a acestuia termenul de primire pentru planul de 
măsuri corective. Acest termen nu depăşeşte 15 zile calendaristice de la data auditului/inspecţiei. 
 

4) În cazul în care, în cursul activităţilor de supraveghere sau prin alte mijloace de informare, se 
constată nerespectarea cerinţelor aplicabile de către un operator aerian şi/sau o persoană care îşi 
desfăşoară activitatea în aviaţia civilă şi care deţine un certificat, o calificare sau un atestat, AAC 
emite neconformităţi pe care le clasifică în conformitate cu prevederile de mai jos. 

 
7.2 Clasificarea neconformitătilor 

 
1) In conformitate cu art.12 din Codul aerian, AAC dispune de un sistem de analiză a neconformităţilor 

sub raportul semnificaţiei lor în materie de siguranţă, clasificate după cum urmează:  
 

a) Se consideră neconformitate de nivelul 1 orice neconformitate semnificativă cu cerinţele 
aplicabile din Codul aerian şi din normele sale de aplicare, cu procedurile şi manualele agentului 
aeronautic sau cu condiţiile certificării, care reduce nivelul de siguranţă sau reprezintă un risc 
major pentru siguranţa zborului.  

 

Neconformităţile de nivelul 1 includ, dar nu se limitează la:  
 

(i) neacordarea accesului inspectorilor aeronautici la baza materială a agentului aeronautic, în 
timpul programului normal de lucru şi după două solicitări scrise;  

(ii) cazurile în care agentul aeronautic a prezentat acte confirmative false în scopul obţinerii şi/sau 
menţinerii valabilităţii certificatului de agent aeronautic;  

(iii) dovada unor practici neregulamentare sau a utilizării frauduloase a certificatului de agent 
aeronautic;  

(iv) prestaţia nesatisfăcătoare a conducătorilor responsabili ai agentului aeronautic, în conformitate 
cu cerinţele stabilite de cadrul normativ aplicabil;  

(v) efectuarea unor schimbări care necesită aprobare prealabilă fără a fi primit aprobarea 
respectivă din partea AAC;  

 

b) Se consideră neconformitate de nivelul 2 orice neconformitate cu cerinţele aplicabile din Codul 
aerian şi din normele sale de aplicare, cu procedurile şi manualele agentului aeronautic sau cu 
condiţiile certificării, care ar putea reduce nivelul de siguranţă sau ar putea periclita siguranţa 
zborului.  

 

2) Dacă, în cursul supravegherii continue sau prin orice alte mijloace, se constată o neconformitate, 
AAC comunică respectiva neconformitate în scris agentului aeronautic şi solicită acţiuni corective 
pentru soluţionarea acesteia. În cazul aeronavelor străine, AAC informează statul în care este 
înmatriculată aeronava, în cazurile prevăzute de cadrul normativ.  
 

3) În cazul constatării unei neconformităţi de nivelul 1, AAC ia măsuri imediate şi adecvate pentru a 
interzice sau pentru a limita activitatea şi, dacă este cazul, în funcţie de amploarea neconformităţii, 
revocă certificatul sau ia măsuri în vederea suspendării totale sau parţiale a certificatului până când 
agentul aeronautic va întreprinde acţiunile corective corespunzătoare.  
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4) În cazul constatării unei neconformităţi de nivelul 2, AAC:  
 

a) acordă agentului aeronautic un termen pentru prezentarea unui plan de acţiuni corective 
corespunzătoare naturii neconformităţii, al căror termen de implementare nu poate depăşi 3 luni 
şi care începe să curgă din momentul aprobării planului respectiv. La finalul acestei perioade, în 
funcţie de natura neconformităţii, termenul de 3 luni poate fi prelungit dacă există un nou plan de 
acţiuni corective, aprobat de AAC; şi  

 

b) evaluează acţiunile corective şi planul de implementare propus de agentul aeronautic şi, dacă 
constată că acestea sînt suficiente pentru a soluţiona neconformitatea, le acceptă.  

 

5) În cazul în care agentul aeronautic nu depune un plan de acţiuni corective acceptabil sau nu execută 
acţiunile corective în termenul acceptat sau prelungit de AAC, neconformitatea de nivelul 2 devine 
neconformitate de nivelul 1 şi se iau măsurile imediate şi adecvate pentru a interzice sau pentru a 
limita activitatea şi, dacă este cazul, în funcţie de amploarea neconformităţii, revocă certificatul sau 
ia măsuri în vederea suspendării totale sau parţiale a certificatului până când agentul aeronautic va 
întreprinde acţiunile corective corespunzătoare. 
 

6) Dacă, în cursul supravegherii continue sau prin alte mijloace, AAC găseşte dovezi care indică o 
neconformitate cu cerinţele aplicabile din partea unei persoane care deţine un certificat eliberat în 
conformitate cu Codul aerian şi cu normele sale de aplicare, AAC acţionează în modul următor:  
 

a) semnalează neconformitatea, o înregistrează, o comunică în scris titularului certificatului şi 
efectuează o investigaţie;  

b) în cazul în care neconformitatea este confirmată:  
(i) suspendă total sau parţial ori revocă certificatul, dacă s-a identificat o problemă de 

siguranţă; şi  
(ii) ia orice alte măsuri necesare pentru a preveni menţinerea neconformității. 

c) informează persoana sau organizaţia care a eliberat certificatul, inclusiv cel medical, dacă 
este cazul.  

 

7) Dacă, în cursul supravegherii continue sau prin alte mijloace, se găsesc dovezi care indică o 
neconformitate cu cerinţele aplicabile din partea unei persoane care face obiectul cerinţelor 
prevăzute de Codul aerian şi de normele sale de aplicare şi care nu deţine un certificat eliberat în 
conformitate cu Codul aerian şi cu normele sale de aplicare, AAC ia toate măsurile executorii 
necesare pentru a preveni menţinerea neconformităţii.  
 

8) AAC ţine evidenţa tuturor neconformităţilor pe care le-a atestat sau care i-au fost comunicate şi, după 
caz, a măsurilor executorii pe care le-a aplicat, precum şi a tuturor acţiunilor corective întreprinse în 
legătură cu neconformităţile şi a datelor încheierii acestora, prin completarea Registrului unic al 
prescriptiilor inspectoriale. 
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Exemple de neconformităţi (N1) şi (N2) şi acţiuni posibile în cazul celor de nivel (N1): 
 

Exemple de neconformităţi (N1) Acţiuni posibile 

Operare în afara MEL fără aprobarea AAC Interzicerea operării cu aeronava în cauză 

Operare în afara condiţiilor de autorizare sau 
limitărilor din cadrul normativ aplicabil 

Suspendarea documentului de certificare 

Personal managerial obligatoriu ne-nominalizat Suspendarea documentului de certificare 

Disfuncţii majore ale sistemului de planificare a 
zborului 

Suspendarea documentului de certificare 

Documentaţie de navigaţie neactualizată Suspendarea operării în anumite zone sau a 
anumitor aeronave 

Neefectuare OPC de către personalul de 
conducere al operatorului aerian conform 
procedurilor aprobate 

Limitarea planificării pentru zboruri comerciale a 
personalului navigant în cauză, până la 
efectuarea OPC 

Neefectuare conversie de operator Interzicerea planificării pentru zboruri comerciale 
a personalului navigant în cauză până la 
efectuarea programului de conversie de operator 

Refuzul, fără justificare, a inspecţiei/ auditului 
AAC sau refuzul prezentării de documente 
conform cadrului normativ aplicabil 

Suspendarea documentului de certificare 

Sistem nefuncţional de monitorizare a datelor de 
zbor  

Suspendarea documentului de certificare 

Executarea de activităţi aeronautice în baza unor 
documente de certificare/calificare/autorizare 
invalide 

Suspendarea documentului de certificare 

Refuzul participării, fără justificare, a personalului 
managerial solicitat de AAC sau a interimarilor  
legali ai acestuia la inspecţia/auditul anunţat în 
prealabil; 

Suspendarea documentului de certificare 

Operarea cu aeronave în sistem de închiriere 
wet, fără a deţine o autorizaţie în acest sens, 
dacă este cazul 

Retragerea acceptabilităţii 

Nerespectarea procedurilor referitoare la 
închirierea în sistem wet în regim de urgenţă 

Retragerea acceptabilităţii 

Disfuncţii majore ale sistemului de monitorizare a 
conformării 

Suspendarea documentului de certificare 
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Exemple de neconformităţi (N2) 

Lipsă documente de la dosarele de misiune arhivate 

Lipsa unor elemente din înregistrările timpilor de muncă şi de odihnă 

Disfuncţii ale sistemului de monitorizare a conformării 

Neconformităţi identificate în manualul de operaţiuni sau alte manuale/proceduri declarate; 

Lipsă pe o perioadă determinată a analizei înregistrărilor de date de zbor 

Personal managerial nepregătit corespunzător 

Nerespectarea cerinţelor referitoare la raportarea obligatorie a evenimentelor de aviaţie civilă 

 
9) Neconformităţile identificate în timpul desfăşurării oricărui audit/inspecţii anterioare trebuie 

comparate cu rezultatele inspecţiilor de monitorizare a conformării efectuate de către operatorul 
aerian. 

 

10) Nu se cere nicio măsură ulterioară dacă o neconformitate identificată de către AAC a fost de 
asemenea remarcată şi de sistemul de monitorizare a conformării al operatorului şi au fost luate 
măsuri de remediere corespunzătoare. 

 

11) Dacă sistemul de monitorizare a conformării nu a identificat deficienţa se cer acţiuni de remediere 
pentru: 

 

a) corectarea neconformităţilor; şi 
b) revizuirea sistemului de monitorizare a conformării. 

 

12) Managerul/conducătorul responsabil al operatorului şi deţinătorii posturilor manageriale obligatorii 
trebuie să ia cunoştinţă de neconformităţile constatate de echipa de audit/inspecţie şi trebuie să se 
angajeze, în scris, că ia măsuri corespunzătoare de remediere (prin transmiterea către AAC a unui 
plan de măsuri). 
 

7.3 Evaluarea documentaţiei 
 
1) Operatorul aerian se asigură că întreaga documentaţie depusă respectă cerinţele prevăzute de 

cadrul normativ aplicabil, iar forma acesteia este uşor de urmărit, de amendat și de identificat. 
 

2) În cazul operatorilor aerieni care deţin sau intenţionează să obţină un AOC, aceştia vor transmite la 
AAC următoarele documente în vederea analizei şi aprobării: 
 

a) manualul de operaţiuni - Părţile A, B, C, D; 
b) MEL; 
c) Manualul SMS; 
d) orice manual/procedură dezvoltată separat de manualul de operaţiuni, care necesită aprobarea 

în prealabil a AAC, conform cerinţelor ORO.GEN.130. 
 

3) În cazul operatorilor aerieni care intenţionează să efectueze operaţiuni specializate comerciale sau 
operaţiuni comerciale specializate necomerciale cu aeronave complexe motorizate, aceştia vor 
transmite la AAC declaraţia prevăzută în Anexa nr.5.1. 

 
 

4) În cazul operatorilor aerieni care deţin sau intenţionează să obţină autorizația pentru operațiuni 
comerciale speciale, aceştia vor transmite la AAC următoarele documente în vederea analizei şi 
aprobării: 

 

a) manualul de operaţiuni - Părţile A, B, C, D; 
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b) MEL; 
c) orice manual/procedură dezvoltată separat şi referită în conţinutul manualului de operaţiuni. 

 

5) În cazul operatorilor aerieni care deţin sau intenţionează să obţină aprobarea pentru a putea 
desfăşura operaţiuni de aviaţie generală cu aeronave complexe motorizate ce nu deţin certificat de 
tip EASA, aceştia trebuie să transmită la AAC un manual de proceduri asociat acestei activităţi. 
 

6) Data propusă pentru intrarea în vigoare a ediţiei/reviziei procedurilor/manualelor operatorilor aerieni, 
menţionată pe fiecare pagină a acesteia, este calculată adăugându-se cel puţin 30 de zile de la data 
depunerii ediţiei/reviziei procedurilor/manualului la AAC. În cazul în care din motive operaţionale, se 
doreşte implementarea rapidă a unor măsuri de siguranţa zborului, data intrării în vigoare a reviziei 
este calculate adăugându-se 15 zile de la data depunerii la AAC, menţionându-se pe adresa de 
înaintare motivul urgentării. 
 

7) În cazul în care prin procesul de evaluare se depăşesc cele 30/15 zile menţionate mai sus, data 
intrării în vigoare a procedurilor/manualelor este data emiterii de către AAC a scrisorii de 
aprobare/acceptare. 
 

8) Activităţile care urmează a fi executate de către operatorul aerian, documentele şi/sau manualele 
care îndeplinesc cerinţele aplicabile sunt aprobate sau acceptate de către AAC, după caz. 

 

9) Responsabilitatea conţinutului tuturor manualelor/procedurilor aparţine operatorului aerian. 
 

10) Neconformităţile identificate în timpul desfăşurării oricărui audit/inspecţii anterioare trebuie 
comparate cu rezultatele inspecţiilor de monitorizare a conformării efectuate de către operatorul 
aerian. 

 

11) Nu se cere nicio măsură ulterioară dacă o neconformitate identificată de către AAC a fost de 
asemenea remarcată şi de sistemul de monitorizare a conformării al operatorului şi au fost luate 
măsuri de remediere corespunzătoare. 

 

12) Dacă sistemul de monitorizare a conformării nu a identificat deficienţa se cer acţiuni de remediere 
pentru: 

 

a) corectarea neconformităţilor; şi 
b) revizuirea sistemului de monitorizare a conformării. 

 

13) Managerul/conducătorul responsabil al operatorului şi deţinătorii posturilor manageriale obligatorii 
trebuie să ia cunoştinţă de neconformităţile constatate de echipa de audit/inspecţie şi trebuie să se 
angajeze, în scris, că ia măsuri corespunzătoare de remediere (prin transmiterea către AAC a unui 
plan de măsuri). 

 

 
7.4 Inspecţiile şi demonstraţiile operaţionale 
 
1) AAC poate solicita demonstraţii operaţionale pentru a se convinge că solicitantul are abilitatea de a 

se conforma cu cerinţele şi procedurile de siguranţă a zborului aplicabile. Aceste demonstraţii 
operaţionale reprezintă simularea activităţii pentru care solicit certificarea şi vor fi desfăşurate în 
prezenţa echipei de certificare evaluându-se eficienţa politicilor, procedurilor, instrucţiunilor 
operaţionale şi metodelor declarate în manualele şi documentaţia corespunzătoare. 
 

2) În cazul acordării de aprobări specifice atât pentru operatorii aerieni care deţin sau intenţionează 
obţinerea unui AOC cât şi pentru cei care desfăşoară operaţiuni necomerciale (aviaţie generală): 

 

a) AAC deleagă un inspector de zbor pentru a verifica practic funcţionarea procedurilor companiei 
printr-un zbor demonstrativ cu excepţia cazului în care AAC este pe deplin satisfăcută de 
competenţa solicitantului de a efectua în siguranţă tipurile de operaţiuni solicitate. În cazul în 
care AAC nu este satisfăcută asupra tuturor aspectelor menţionate în cerinţele aplicabile, este 
necesară efectuarea unuia sau a mai multe zboruri demonstrative în care operatorul trebuie să 
aproximeze cât mai real posibil tipul de operaţiune solicitată. Zborul trebuie să fie efectuat de 
un echipaj complet; 

b) acolo unde nu a fost efectuat nici un zbor demonstrativ, un inspector de zbor trebuie să 
însoţească un zbor al operatorului aerian, cu cea mai apropiată ocazie; 
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c) în toate cazurile, orice oportunitate trebuie să fie luată în considerare de către AAC spre a 
confirma că în timpul stagiilor finale ale pregătirii, atât a echipajului de zbor cât şi a echipajului 
de cabină, pregătirea efectuată a fost în întregime corespunzătoare cu volumul operaţiunilor 
desfăşurate. 

 

3) Aprobările acordate de AAC, în urma inspecţiilor efectuate, se vor regăsi în specificaţiile de operare 
care constituie anexă la AOC, în autorizația pentru operațiuni comerciale specializate sau vor fi 
menţionate în aprobarea de a desfăşura operaţiuni necomerciale (aviaţie generală). 

 
7.5 Organizare şi infrastructură 
 
1) Documentele de certificare se emit/rămân valabile numai dacă AAC este convinsă că operaţiunile 

propuse/efectuate se bazează pe o organizare şi administrare adecvată a operaţiunilor. 
 

2) Este deosebit de important ca persoanele nominalizate în posturi manageriale obligatorii să aibă 
statut propriu în cadrul organizaţiei şi să deţină în subordine personal cu experienţă şi competenţe 
adecvate. Operatorul stabileşte cu exactitate autoritatea, sarcinile şi responsabilităţile specifice 
fiecărui departament din structura organizatorică. 
 

3) Operatorul aerian stabileşte proceduri/politici clare referitoare la circuitul documentelor în cadrul 
companiei. 
 

4) Vor fi efectuate evaluări asupra conformării organizaţiei unui operator pentru, cel puţin, următoarele 
aspecte: 

 

a) structura conducerii operatorului şi competenţa deţinătorilor de posturi manageriale obligatorii 
(responsabil operaţiuni zbor, operaţiuni sol, pregătire personal aeronautic navigant, sistem de 
întreţinere), manager/conducător responsabil (accountable manager) şi a deţinătorilor de funcţii 
cheie (responsabil cu monitorizarea conformării, manager de siguranţă, pilot şef, comandant de 
detaşament, responsabili pentru echipajul de cabină, securitate). În funcţie de mărimea şi 
complexitatea operaţiunilor, AAC poate accepta combinarea uneia sau a mai multor funcţii; 

b) numărul şi calificarea personalului aferent (incluzând personal subcontractat, dacă este cazul) 
şi existenţa unor rapoarte satisfăcătoare în acest sens; 

c) dotarea birourilor - dimensiuni, confort, iluminare şi încălzire, utilităţi de birou şi comunicaţiji etc. 
d) calificarea corespunzătoare a personalului centrului de control operaţional şi departamentului 

de planificare a zborului; 
e) disponibilitatea facilităţilor de publicare necesare; 
f) facilităţi de briefing al echipajului; 
g) alte baze de operare şi/sau facilităţi aferente în ţară şi/sau în străinătate. 

 

5)  Pentru evaluarea organizației şi infrastructurii operatorului, inspectorul (inspectorii) AAC va (vor) 
utiliza Listele de verificare din Anexa nr.49.1 și nr.49.2. 

 
7.6 Sistemul de monitorizare a conformării 
 
1) AAC efectuează o evaluare a sistemului de monitorizare a conformării propus de operator pentru a 

determina eficienţa sa. Această evaluare include cel puţin administrarea sistemului de monitorizare 
a conformării, competenţa şi calificarea personalului care efectuează audituri interne, inclusiv la 
organizaţiile subcontractate şi proceduri pentru controlul monitorizării conformării. 
 

2) Pentru evaluarea sistemului de monitorizare a conformării, inspectorul (inspectorii) AAC va (vor) 
utiliza lista de verificare a sistemului de monitoriazare a conformării operatorilor aerieni (CMS), 
Anexa nr.69. 
 

3) AAC trebuie să fie convinsă de modul în care operatorul duce la îndeplinire cerinţele cadrului 
normativ aplicabil, astfel evidenţiindu-se eficienţa acestui sistem. 
 

4) Se consideră o încălcare a cerinţelor de certificare situaţia în care AAC apreciază că sistemul de 
monitorizare a conformării nu poate funcţiona sau nu îşi poate atinge obiectivele. 
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5) În cazul în care se constată faptul că deficienţele constatate în urma controlului de monitorizare a 
conformării nu sunt remediate datorită faptului că managerul/conducătorul responsabil nu a asigurat 
suficiente resurse financiare, AAC poate retrage acceptabilitatea acestuia. 

 

7.7 Manualul de operaţiuni/proceduri 
 

1) Manualul de operaţiuni/proceduri este unul din principalele instrumente prin care operatorul aerian 
îşi asigură o operare în siguranţă. 
 

2) În cazul operatorilor aerieni care deţin sau intenţionează să obţină un AOC sau care desfăşoară 
operaţiuni necomerciale cu aeronave complex motorizate ce deţin un certificate de tip EASA: 

 

a) AAC aprobă în totalitate conţinutul manualului de operaţiuni în cazul în care operatorul aerian 
nu a dezvoltat o procedură prin care să descrie modul de a efectua schimbări fără aprobarea 
prealabilă a AAC, în conformitate cu ORO.GEN.130. În acest caz, orice amendament la una din 
părţile manualului de operaţiuni va fi tratat independent şi va fi transmis către AAC pentru 
analiză, aprobare şi amendare a documentului martor. 

b) în cazul în care operatorul aerian a dezvoltat o procedură prin care să descrie modul de a 
efectua schimbări fără aprobarea prealabilă a AAC, în conformitate cu ORO.GEN.130, AAC 
aprobă această procedură şi capitolele elaborate în baza procedurii anterior menţionate. Orice 
schimbare care necesită aprobare prealabilă va fi transmisă la AAC pentru analiză, aprobare şi 
amendarea documentului martor, în termenele menţionate la pct. 8.3. Orice schimbare care nu 
necesită aprobare prealabilă va fi transmisă la AAC pentru amendarea documentului martor. În 
cazul în care se constată faptul că schimbarea respectivă nu se conformează cu cerinţele 
aplicabile, AAC poate anula sau solicita operatorului aerian modificarea schimbării efectuate. 

 

3) În cazul operatorilor aerieni care deţin sau intenţionează să obţină un AOA, AAC aprobă în totalitate 
conţinutul manualului de operaţiuni. Amendamentele ulterioare ale manualului de operaţiuni vor intra 
în vigoare numai după aprobarea lor în prealabil de către AAC şi amendarea documentului martor. 
 

4) În cazul operatorilor aerieni care deţin sau intenţionează să obţină aprobarea pentru a putea 
desfăşura operaţiuni de aviaţie generală cu aeronave complexe motorizate ce nu deţin certificat de 
tip EASA, AAC aprobă utilizarea unui manual de proceduri dezvoltat în acest sens în conformitate 
cu cadrul normativ aplicabil. Amendamentele ulterioare ale manualului de proceduri vor intra în 
vigoare numai după aprobarea utilizării lor în prealabil de către AAC şi amendarea documentului 
martor. 

 

5) Responsabilitatea privind conţinutul, procedurile de utilizare a manualului de operaţiuni / proceduri 
rămâne în sarcina operatorului aerian. Analiza tehnică efectuată de AAC asupra competenţei 
operatorului se consideră încheiată doar dacă s-a efectuat o examinare atentă de către inspectorii 
cu atribuţii şi responsabilităţi din domeniile relevante ale manualului de operaţiuni / proceduri propus. 
Este esenţial ca structura şi conţinutul manualului de operaţiuni / proceduri propus să fie întotdeauna 
relevantă şi adecvată operării intenţionate. 
 

6) La stabilirea structurii manualului de operaţiuni/proceduri, operatorul aerian trebuie să aibă în vedere 
structura propusă de cadrul normativ aplicabil. Nu se acceptă includerea în manualul de 
operaţiuni/proceduri a informaţiilor superficiale sau care nu au relevanţă pentru acele tipuri de 
operaţiuni care nu sunt specifice operatorului. 
 

7) Manualul de operaţiuni/proceduri prevede modalitatea de conformare a operatorului aerian cu 
cerinţele relevante ale operării. Nu se consideră o modalitate sau o soluţie suficientă folosirea de 
locuţiuni de genul "conform cu standardul OACI" şi nici nu este de ajutor personalului operatorului 
copierea ad litteram în manual a tuturor cerinţelor cadrului normativ aplicabil sau ale altor 
documente. 
 

8) Manualul de operaţiuni conţine proceduri şi instrucţiuni operaţionale proprii operatorului aerian, 
elaborate în conformitate cu prevederile cadrului normativ aplicabil. 
 

9) La stabilirea procedurilor şi instrucţiunilor operaţionale proprii menţionate în manualul de operaţiuni 
/ proceduri, operatorul aerian trebuie să ţină cont atât de limitările impuse de documentele 
aeronavelor pe care intenţionează să le opereze sau pe care le are în operare, cât şi de limitările 
operaţionale specificate în cadrul normativ aplicabil. 
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10) Manualul de operaţiuni/proceduri editat de către operatorul aerian şi prezentat pentru aprobare la 
AAC, trebuie să includă doar acele date şi limitări specificate în cadrul normativ aplicabil care se 
aplică aeronavelor, rutelor sau echipamentului aeronavelor pe care le foloseşte personalul său. De 
exemplu, un operator aerian ale cărui avioane nu se intenţionează şi/sau nu sunt echipate să 
opereze CAT ll/lll, nu menţionează în manualul de operatiuni/proceduri cerinţe care se referă la 
operarea CAT ll/lll. 
 

11) Includerea unui asemenea material reprezintă un dezavantaj deoarece tinde să obtureze informaţiile 
necesare personalului operatorului aerian, informaţii care trebuie înţelese şi cărora trebuie să li se 
conformeze. 
 

12) În plus faţă de verificarea manualului de operaţiuni/proceduri privind concordanţa cu cerinţele 
cadrului normativ aplicabil, trebuie verificate următoarele aspecte subsecvente: 

 

a) acurateţea şi totalitatea informaţiilor din manual; 
b) inteligibilitatea informaţiilor şi uşurinţa cu care un utilizator poate găsi informaţia cerută, ex. 

numerotarea; 
c) pregătirile făcute pentru includerea şi controlul amendamentelor; 
d) corespondenţa între diferitele părţi ale manualului. 

 
13) Manualul de operaţiuni/proceduri este editat de către operatorii aerieni având detalii selective. 

Introducerea în manualul de operaţiuni/proceduri a prea multor informaţii este la fel de periculoasă 
pentru siguranţa operării ca şi omisiunea unor date esenţiale. Este foarte important ca tot personalul 
operaţional să fie încurajat să înţeleagă că tot ce se găseşte în manualul de operaţiuni/proceduri 
este deliberat inclus deoarece reprezintă o cale în conformarea cu cadrul normativ aplicabil şi cu 
operarea sigură a aeronavelor propriei companii. 
 

14) La elaborarea manualelor separate, operatorul aerian trebuie să se asigure de o corespondenţă 
clară între acestea. 

 
7.8 Lista Echipamentului Minim 
 

1) În conformitate cu prevederile aplicabile, fiecare operator aerian trebuie să elaboreze un MEL 
aprobat de către AAC, pentru fiecare aeronavă din dotare. 
 

2) Condiţiile de operare impuse în MEL trebuie să asigure un nivel de siguranţă a zborului în 
conformitate cu cadrul normativ aplicabil şi orice alte limitări suplimentare ale operatorului aerian, 
dar care nu pot fi coborâte sub limita de siguranţă impusă de fabricant prin MMEL, cerinţele 
aplicabile sau alt document echivalent emis de fabricantul aeronavei. 

 

3) MEL-ul constituie Capitolul 9 din manual de operaţiuni Partea B, sau poate fi elaborat ca document 
de sine stătător. 

 

4) Un operator aerian poate opera o aeronavă doar în conformitate cu MEL-ul aprobat de AAC în  
conformitate cu sbp.3.5.2.10 din Partea-CAT. Orice abatere de la acesta trebuie aprobată de către 
AAC. În nici un fel de circumstanţă nu se permite operarea în afara prevederilor MMEL, cerinţele 
aplicabile sau alt document echivalent emis de fabricantul aeronavei. 
 

5) În cazul în care se consideră că prevederile din MEL sunt sub nivelul celor din MMEL, cerinţele 
aplicabile sau alt document echivalent emis de fabricant, MEL-ul este înapoiat operatorului aerian 
spre modificare. 

 
7.9 Aprobarea utilizării echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) 
 

1) În baza prevederilor ORO.FC.145(c), aprobarea utilizării echipamentelor de pregătire sintetică 
pentru zbor se acordă operatorului aerian care contractează, în conformitate cu prevederile 
ORO.GEN.205, activităţi de pregătire a personalului navigant de zbor propriu, la o organizaţie care 
deţine sau operează aceste echipamente. 
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2) În vederea obţinerii unei aprobări de utilizare a FSTD, operatorul aerian va depune la AAC cerereA 
tip (Anexa nr.6.1) prin completarea secţiunii 1, însoţită de documentaţia suport, cu cel puţin 30 de 
zile înaintea datei preconizate pentru începerea pregătirii efective pe FSTD. 
 

3) AAC, în baza prevederilor ORO.GEN.205 (b), îşi rezervă dreptul de a efectua inspecţii pentru 
determinarea conformării iniţiale sau continue, a organizaţiei contractate şi a echipamentului cu 
cerinţele aplicabile şi programele de pregătire aprobate. 
 

4) Înaintea începerii oricărei sesiuni de pregătire utilizând un FSTD, programele de pregătire asociate 
trebuie să fie aprobate de către AAC şi aprobarea de utilizare a acelui FSTD trebuie să fie emisă si 
validă. 
 

5) Inspectorul AAC utilizează pentru evaluarea solicitării Anexa nr.6.1 secţiunea 2 şi propune acordarea 
aprobării sau respingerea cererii. 
 

6) Evaluarea trebuie să determine conformarea cu cerinţele ORO.FC.145(d) în baza modului de 
implementare a mijloacelor acceptate de conformare din AMC1 ORO.FC.145(d), respectiv 
conformarea cu cerinţele ORO.FC.145(e). Operatorul aerian poate propune, pentru demonstrarea 
conformării cu cerinţele ORO.FC.145(d), mijloace alternative de conformare, în baza prevederilor 
ORO.GEN.120. 
 

În urma evaluării, inspectorul AAC poate propune una din următoarele acţiuni: 
 

a) acordarea aprobării de utilizare a FSTD pe baza cererii şi documentelor suport; 
b) acordarea aprobării de utilizare a FSTD pe baza cererii şi documentelor suport şi efectuarea 

unei inspecţii cu ocazia unei sesiuni de pregătire şi verificare a personalului navigant de zbor al 
operatorului aerian; 

c) efectuarea unei inspecţii în vederea evaluării conformării organizaţiei şi a FSTD în cauză cu 
cerinţele aplicabile şi programele de pregătire aprobate; 

d) respingerea cererii, în baza identificării de neconformităţi cu cerinţele aplicabile. 
 

7) Atunci când decizia AAC este de a efectua o inspecţie, având în vedere lit.b) și c), operatorul aerian 
trebuie să comunice o dată/perioadă și locația la care organizaţia contractată şi echipamentul în 
cauză poate fi evaluate de către inspectorul (inspectorii) AAC, conform prevederilor 
ORO.GEN.205(b). 
 

8) AAC informează solicitantul despre decizia luată prin completarea Anexei nr.6.2 şi transmiterea unei 
copii a acestuia solicitantului. 
 

9) În cadrul procesului de evaluare a unei cereri, Anexa nr.6.2 va fi completată şi transmisă operatorului 
după fiecare decizie luată de AAC (ex: în cazul în care se decide necesitatea efectuării unei inspecţii 
a FSTD, Anexa nr.6.2 va fi completată o dată pentru a informa solicitantul cu privire la această 
decizie şi o dată după finalizarea întregului proces de aprobare, atunci când se ia decizia de acordare 
sau nu a aprobării de utilizare a FSTD). 
 

10)  Aprobarea FSTD-ului se va realiza prin semnarea scrisorii de aprobare (Anexa nr.6.4), de către 
Directorul AAC. 

 

11) Valabilitatea aprobării de utilizare a FSTD este condiţionată de: 
 

a) valabilitatea certificatului de calificare a echipamentului respectiv; şi/sau 
b) de conformarea continuă a specificaţiilor din certificatul de calificare cu cerinţele de pregătire 

aprobate ale solicitantului (ex: modificări ale specificaţiilor din certificatului de calificare sau 
modificări ale programelor de pregătire ale operatorului aerian). 

 

12) În cazul în care aprobarea şi-a încetat valabilitatea, AAC procedează la reluarea procesului de 
evaluare descris în pct.7.9. 
 

13) Efectuarea pregătirii şi verificării la FSTD înaintea obţinerii aprobării de utilizare acestuia sau/şi 
înaintea obţinerii aprobării programelor de pregătire asociate poate conduce la nerecunoaşterea de 
către AAC a acestei activităţi şi implicit la aplicarea unor măsuri de limitare sau suspendare a 
documentului de certificare deţinut. În funcţie de natura şi complexitatea situaţiei constatate, 
inspectorii AAC pot propune acţiuni după cum urmează: 
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a) efectuarea unei inspecţii pentru determinarea conformării organizaţiei contractate şi a 
echipamentului cu cerinţele aplicabile şi programele de pregătire aprobate în vederea stabilirii 
corectitudinii şi eficacităţii activităţilor de pregătire şi verificare desfăşurate; 

b) nerecunoaşterea activităţilor de pregătire şi verificare desfăşurate şi implicit aplicarea de măsuri 
de limitare/suspendare document(e) de certificare. 

 

14) Deţinătorul unei aprobări de utilizare a unui FSTD are obligaţia de a se informa asupra oricăror 
modificări, privind hardware şi software ale FSTD-ului respectiv (care afectează zborul, manevrarea 
la sol şi performanţele sau orice modificare a sistemului vizual) şi este obligat să informeze AAC 
asupra modificărilor şi a datei intenţionate pentru aplicare. 
 

15) Modificările consemnate la punctul anterior conduc automat la invalidarea aprobării de utilizare a 
FSTD până la evaluarea impactului acestora asupra criteriilor aplicate de către AAC. 

 
7.10 Aprobarea utilizării echipamentelor de pregătire pentru CC 
 
1) AAC, în baza prevederilor ORO.GEN.205, îşi rezervă dreptul de a efectua inspecţii pentru 

determinarea conformării iniţiale sau continue, a organizaţiei contractate şi a echipamentului cu 
cerinţele aplicabile şi programele de pregătire aprobate. 
 

2) Inspectorul AAC utilizează pentru evaluarea conformării formularul din Anexa nr.6.3. 
 
7.11 Pregătirea şi verificarea personalului 
 
1) Operatorii aerieni trebuie să efectueze pregătirea în conformitate cu prevederile cadrului normativ 

aplicabil atât personalului navigant cât şi celorlalte categorii de personal. 
 

2) În situaţia în care este utilizat personal calificat sau sunt utilizate facilităţi de pregătire subcontractate, 
operatorul trebuie să se asigure că subcontractorul deţine autorizările/certificatele relevante în 
termen de valabilitate, că pregătirea efectuată este corespunzătoare cerinţelor sale şi că are stabilite 
modalităţi de monitorizare a conformării subcontractorului cu cerinţele aplicabile. AAC va evalua 
inclusiv următoarele aspecte: 

 

a) competenţa şi numărul potrivit al personalului responsabil cu pregătirea (având în vedere 
pregătirea şi experienţa acestora precum şi responsabilităţile desemnate); 

b) planificarea şi resursele alocate pregătirii; 
c) suficienţa şi calitatea mijloacelor de pregătire (eventual contractele cu instituţii specializate); 
d) caracteristicile generale ale pregătirii şi iniţiativele. 

 

3) Înainte de planificarea personalului propriu în vederea efectuării programelor de pregătire, operatorul 
aerian trebuie să se asigure ca procedurile şi programele de pregătire utilizate sunt 
aprobate/acceptate de AAC. 
 

4) Autorizarea de utilizare a FSTD se realizează în conformitate cu pct.7.9. 
 

5) Programele de pregătire trebuie detaliate în manualul de operaţiuni/proceduri (Partea-D) sau într-un 
manual de pregătire independent, menţionat în manualul de operaţiuni/proceduri (Partea-D) şi 
trebuie să cuprindă toate aspectele legate de tipul şi complexitatea operaţiunilor pe care le vor 
desfăşura şi de tipurile de aeronave operate. Programele de pregătire vor fi cele prevăzute de cadrul 
normativ aplicabil pentru categoriile respective de personal navigant, tipurile de aeronave operate şi 
operaţiunile desfăşurate, divizate în pregătire la sol, pregătire pe simulator şi pregătire în zbor. 
 

6) Operatorul aerian stabileşte proceduri şi programe de pregătire astfel încât să se asigure că 
pregătirea dispecerilor operațiuni de zbor şi a personalului operaţiuni la sol îndeplineşte cerinţele 
aplicabile şi că aceştia deţin certificate, atestate şi calificări corespunzătoare şi valide. 

 
7) Operatorii aerieni sunt obligați să informeze AAC privind efectuarea oricăror tipuri de instruire a 

personalului în afara teritoriului Republicii Moldova, în prealabil, într-un termen rezonabil pentru 
organizarea deplasării inspectorului ACC, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare pînă la data la care 
va avea loc instruirea. 
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8) AAC va decide pentru fiecare caz în parte, oportunitatea prezenței reprezentantului AAC la 
efectuarea instruirii personalului. 
 

9) Instruirea personalului nu va fi recunoscută dacă operatorii aerieni nu vor respecta prevederile sbp. 
(7) și în cazul în care în locul și timpul indicat de către operatorul aerian, nu va fi confirma 
desfășurarea procesului de instpuire.  

 
7.12 Sistemul de management al siguranţei 
 
1) Operatorul aerian stabileşte responsabilităţi şi atribuţii clar definite la nivelul întregii sale structuri, 

inclusiv răspunderea directă în materie de siguranţă şi de implementare a sistemului de 
management al siguranţei, conform planului de implementare asumat. 
 

2) Operatorul aerian se asigură că filozofiile şi principiile generale în materie de siguranţă, denumite 
generic politica de siguranţă, sunt descrise şi disponibile întregului personal.  
 

3) Operatorul aerian trebuie să identifice pericolele care ameninţă siguranţa aviaţiei, generate de 
activităţile sale, să le evalueze şi să gestioneze riscurile asociate, inclusiv să ia măsuri în vederea 
reducerii riscului și să verifice eficacitatea acestora.  
 

4) Operatorul aerian trebuie să asigure mijloacele necesare menţinerii nivelului de pregătire şi de 
competenţă a personalului pentru a-i permite acestuia să îşi execute sarcinile. 

 

5) Toate procesele-cheie ale sistemului de management al siguranţei trebuie documentate, inclusiv 
procesele menite să facă personalul conştient de responsabilităţile sale în domeniul siguranţei, 
precum şi procedura de modificare a acestei documentaţii. 
 

6) Pentru evaluarea sistemului de monitorizare al siguranței, inspectorul (inspectorii) AAC va (vor) 
utiliza Lista de verificare din Anexa nr.70. 

 
7.13 Înregistrări 
 
1) Operatorul aerian implementează un sistem pentru menţinerea la zi a înregistrărilor privind 

valabilitatea certificatelor, atestatelor, pregătirea personalului, precum şi a altor limitări pentru 
planificarea la zbor a personalului aeronautic navigant. 

 

2) Operatorul aerian se asigură că sistemul este eficient şi uşor de urmărit pentru evitarea efectelor 
nedorite. Sistemul include monitorizarea cel puţin a următoarelor aspecte: 

 

a) certificarea/atestarea - validitatea, sistem de avertizare a expirării pentru întreg personalul cu 
responsabilităţi în domeniul operaţional; 

b) înregistrările pregătirii - pregătirea pentru calificare de tip, pregătirea recurentă şi de specialitate 
(ex. ETOPS, LVO, etc.); 

c) acurateţea înregistrărilor privind timpul de muncă şi odihnă a personalului aeronautic navigant. 
 

3) Operatorul aerian stabilește în manualul de operaţiuni / proceduri (Partea-A) responsabilităţile 
privind utilizarea sistemului pentru menţinerea la zi a înregistrărilor. 

 
7.14 Echiparea aeronavelor 
 
1) În luarea deciziei privind tipul de operaţiuni pe care intenţionează să le efectueze precum şi 

aprobările specifice pe care le solicită, operatorul aerian trebuie să ţină cont de echiparea 
corespunzătoare a aeronavelor. 
 

2) Echipamentele aeronavelor vor fi verificate de către inspectorul (inspectorii) AAC în conformitate cu Lista 
de verificarea a echipamentului avioane din Anexa nr.61.1 și Lista de verificare a echipamentului elicoptere  
din Anexa nr.61.2. 
 

3) Operatorul aerian trebuie să se asigure că echipamentele de urgenţă sunt utilizabile şi în termen de 
valabilitate, aprobate acolo unde este necesar şi stocate sau montate la bordul aeronavei de o 
asemenea manieră încât să fie oricând gata de folosire. De asemenea, operatorul aerian defineşte 
un sistem de control a echipamentelor de urgenţă şi responsabilităţi privind verificarea şi menţinerea 
în termen de valabilitate. 
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7.15 Pregătirea echipajului înainte de zbor 
 
1) Un inspector cu experienţă relevantă pentru operaţiunile de zbor trebuie să observe periodic 

echipajele operatorului în stagiile de pregătire a zborului şi de pregătire înainte de zbor. 
 

2) Operatorul aerian asigură facilităţi şi informaţii adecvate pentru pregătirea zborului, cum ar fi: 
 

a) disponibilitatea unei dotări convenabile pentru echipajul de zbor şi echipajul de cabină; 
b) material pentru briefingul echipajului de zbor şi al celui de cabină. Documente amendate la zi şi 

imediat accesibile (incluzând extrase necesare din manualul de operaţiuni/proceduri); 
c) asigurarea unei perioade de timp suficientă pentru pregătirea minuţioasă a zborului/briefing; 
d) dotare pentru planificarea zborului; 
e) comunicaţii adecvate cu departamentul de planificare a zborurilor, întreţinerea la linie, 

dispecerat, ATC, etc.; 
f) transport intern corespunzător, acolo unde este necesar. 

 

3) Toate aceste măsuri trebuie dezvoltate ca proceduri aplicabile şi cunoscute de cei interesaţi. 
 

4) Este important ca facilităţile inspectate să fie adecvate pentru cel mai numeros echipaj pe care 
operatorul îl are angajat şi de asemenea să fie menţinute în bună stare. 

 

5) Este important ca îndatoririle variate, incluzând inspecţia înainte de zbor făcută de echipaj precum 
şi de alt personal, să fie definite clar, iar echipajul să fie instruit în executarea lor. Acolo unde 
membrilor echipajului li se cere să facă verificări care în mod normal sunt efectuate de către 
personalul de întreţinere, este necesară confirmarea implicării şi aprobarea organizaţiei de 
întreţinere în elaborarea procedurilor şi a programului de pregătire precum şi privind eliberarea 
autorizărilor necesare. 

 

6) Pregătirea echipajului înainte de zbor va fi verificată de către inspectorul (inspectorii) AAC în 
conformitate cu Lista de verificarea  din Anexa nr.62. 

 
7.16 Autorizarea/urmărirea zborului (dispecerat) 
 

1) Urmărirea zborului este unul din elementele esenţiale ale procesului de inspecţie, deoarece aici se 
îmbină activitatea de pregătire a mai multor discipline. Întreţinerea, planificarea zborului, 
alimentarea, încărcarea, planificarea la zbor a echipajelor şi pregătirea acestora (printre altele) toate 
se combină pentru a realiza zborul sigur al unei aeronave. Legătura efectivă şi continuă între 
diversele departamente ale operatorului este uşor de înţeles, în punctul de dispecerat. 
 

2) Inspectorul (inspectorii) AAC utilizează Lista de verificare pentru organizarea zborului din Anexa 
nr.63, în vederea verificării următoarelor activităţi: 

 

a) inspecţia aeronavei de către echipajul de zbor şi de către echipajul de cabină; 
b) lipsa defectelor, conformarea cu MEL, legătura dintre operaţional şi întreţinerea de linie; 

Verificarea minuţioasă şi completarea jurnalului tehnic al aeronavei; 
c) proceduri de alimentare, degivrare, etc.; 
d) supravegherea îmbarcării pasagerilor sau a încărcăturii cargo; 
e) pregătirea fişei de încărcare şi finalizarea pregătirii zborului incluzând asigurarea exterioară  

şi interioară a aeronavei pentru zbor; 
f) securitatea aeronavei. 

 

3) Operatorul aerian elaborează proceduri specifice dispeceratului, precum şi programe de pregătire 
pentru personalul ce asigură serviciile de dispecerat. Acestea vor face parte din manualul de 
operaţiuni al operatorului aerian sau dintr-un document elaborat separate referit în manualul de 
operaţiuni şi acceptat/aprobat de către AAC. 

 

4) Programele de pregătire vor fi elaborate având la bază tipul de aeronave utilizate, tipul de operaţiuni 
desfăşurate şi aprobările speciale deţinute.  

 
7.17 Inspecţiile în zbor 
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1) AAC efectuează suficiente inspecţii în zbor pentru a acoperi o parte reprezentativă a rutelor 
operatorului şi evaluează activitatea atât a echipajului de cabină cât şi a echipajului de zbor. 
Pentru operarea aeronavelor care nu sunt echipate cu loc suplimentar în cabina echipajului, AAC 
poate întâmpina dificultăţi dar, cu toate acestea, trebuie să se folosească de oportunităţile care 
apar pentru a efectua un număr suficient de inspecţii în zbor şi a se convinge astfel de continua 
competenţă a operatorului şi a echipajelor sale. 

 

2) În vederea planificării inspecţiilor în zbor efectuate de către inspectorii AAC, operatorii aerieni 
transmit planificarea zilnică a zborurilor pe adresa de e-mail operations@caa.gov.md 

 

3) Inspecţiile în zbor, care pot fi combinate cu alte inspecţii, se adresează cel puţin următoarelor 
aspecte: 

 

a) integrarea echipajului şi cooperarea echipajului de zbor şi a echipajului de cabină; 
b) folosirea check-list-urilor; 
c) briefing-ul pasagerilor; 
d) conformarea cu manualul de operaţiuni/proceduri şi procedurile de operare standard; 
e) conducerea zborului în general; 
f) documentaţia aeronavei şi documentele obligatorii la bord. 

 

4) Inspecţia în zbor cuprinde toate fazele zborului (briefing, zbor, debriefing). 
 

5) Inspecţiile în zbor se efectuiază de către inspectorul (inspectorii) AAC, în conformitate cu Lista 
de verificare privind inspecția în zbor (cabina de pilotaj) din Anexa nr.65 și Lista de verificare 
privind inspecția în zbor (cabina de pasageri) din Anexa nr.66. 

 

6) Exemple de deficienţe ce pot fi constatate în cadrul unei inspecţii în zbor: 
 

a) membrii echipajului de conducere nu sunt pregătiţi corespunzător; 
b) membrii echipajului de conducere nu sunt familiarizaţi cu aeronava, sistemele, procedurile 

sau performanţele acesteia; 
c) membrii echipajului de cabină nu sunt pregătiţi corespunzător cu privire la procedurile de 

evacuare de urgenţă, utilizarea echipamentului de urgenţă sau cu localizarea acestuia; 
d) defecte ale aeronavei sau ale sistemelor acesteia; 
e) erori la calcularea masei şi centrajului; 
f) deficienţe în pregătirea zborului; 
g) deficienţe în deservirea la sol a aeronavei; 
h) documentaţie lipsă, incompletă şi/sau neconformă la bord. 

 

7) Inspecţiile de navigaţie sunt necesare pentru a confirma că operarea se face în concordanţă cu 
specificaţiile aprobării speciale de navigaţie şi pot fi combinate cu inspecţiile în zbor. Inspecţia 
trebuie să se efectueze de către un inspector cu experienţă operaţională relevantă cu cerinţele şi 
ruta de operare pentru aeronavele care operează în spaţiul MNPS. Aceste inspecţii se efectuiază 
în mod normal în spaţiul aerian MNPS sau în spaţiul aerian unde se află puţine facilităţi de 
navigaţie (ex. deşert sau regiuni polare). Trebuie să fie incluse de asemenea şi zboruri ETOPS. 
Elementele esenţiale ale inspecţiei conţin următoarele aspecte: 

 

a) acurateţea şi starea amendamentelor şi informaţiilor cuprinse în manualul de operaţiuni; 
b) calitatea şi acurateţea pregătirii înainte de zbor şi conformarea cu MEL (dacă este cazul); 
c) competenţa şi validitatea actualizată a pregătirii echipajului de conducere; 
d) conformitatea cu termenii oricărei aprobări relevante; 
e) starea echipamentului de navigaţie al aeronavei; 
f) certificate de zbor şi certificate medicale în termen de valabilitate. 

 

8) În cazul în care operatorul aerian nu poate asigura executarea misiunii de inspecţie în zbor, 
acesta poate propune efectuarea unui zbor demonstrativ, sau participarea unui inspector al AAC 
la o sesiune de pregătire (Line Oriented Flight Training- LOFT) la FSTD. 

 

7.18 Navigaţia 
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Echipamentul de navigaţie al aeronavei solicitantului este verificat în concordanţă cu pct.8.14. De 
asemenea, este esenţial ca AAC să fie convinsă de procedurile de navigaţie, programa de pregătire, 
precum şi de faptul că experienţa echipajului de zbor este potrivită şi relevantă structurii rutei propuse. 
 
 

7.19 Inspecţiile la platformă 
 

1) Inspecţiile la platformă pot include combinaţii ale inspecţiilor specifice sub forma inspecţiilor pregătirii 
înainte de zbor, inspecţiilor în zbor, autorizării zborului / urmăririi zborului (dispecerat) etc. 
 

2) Inspecţiile la platformă se execută atât cu ocazia auditurilor de emitere / supraveghere / modificare 
a documentului de certificare, cât şi ori de câte ori un inspector calificat corespunzător este la locul 
potrivit pentru acest scop. 
 

3) Aeronavele sunt verificate ţinând cont de tipul de operaţiuni solicitate/efectuate. 
 

4) Inspecțiile la platformă se efectuează într-o manieră standardizată, folosind Listele de verificare 
pentru inspecția la platformă din Anexele nr.59.1, nr.59.2, nr.59.3 și nr.60. 

 

5) În listele de verificare pentru inspecția la platformă (RAMP) se descrie verificarea certificatelor 
echipajului de zbor şi de cabină (dacă este cazul) și a certificatelor medicale. 

 

6) Toți membrii echipajului de zbor şi de cabină trebuie să dețină certificate de echipaj de zbor/atestate 
de membru al echipajului de cabină cu calificările corespunzătoare sarcinilor care le revin și cu 
termenul valabil, și un certificat medical/raport medical care este valabil și corespunde clasei 
conform funcției membrului de echipaj de zbor/membrului echipajului de cabină. 

 

7) Când efectuează o inspecție la platformă, inspectorul sau inspectorii AAC depune (depune) toate 
eforturile pentru a evita orice întârziere nejustificată a aeronavei inspectate. 

 

8) La încheierea unei inspecții la platformă, pilotul comandant sau, în absența sa, un alt membru al 
echipajului de zbor sau un reprezentant al operatorului este informat cu privire la rezultatele 
inspecției la platformă. 
 
 

9) În cazul în care, în decursul efectuării inspecției la platformă s-a constat nerespectarea cerinţelor 
cadrului normativ aplicabil, de către operatorul aerian şi/sau de către membrii echipajului de zbor 
şi/sau de cabină, AAC emite neconformităţi pe care le clasifică în conformitate cu prevederile din 
pct.7.2. 

 

10) În cadrul inspecțiilor la platformă cuprinse în programul de supraveghere al operatorilor aerieni, AAC 
efectuează teste de alcoolemie asupra echipajului de zbor și de cabină în conformitate cu CT-OPS 
subpartea RAMP (ARO.RAMP.106). 
 

11) Testele de alcoolemie asupra membrilor echipajelor de zbor și de cabină se efectuează atât în cazul 
operatorilor naționali, cât și în cazul operatorilor aflați sub supravegherea reglementară a altui stat. 
Aceste teste se efectuează de către inspectorii la platformă în cadrul programului de inspecții la 
platformă prevăzut în CT-OPS subpartea RAMP. 
 

12) Metodologia de testare a alcoolemiei aplică standarde de calitate recunoscute, care asigură precizia 
rezultatelor. 
 

13) Membrului echipajului de zbor sau al echipajului de cabină care refuză să coopereze în timpul 
testelor sau care a fost identificat ca fiind sub influența alcoolului / substanțelor psihoactive în urma 
unui test pozitiv nu i se permite reluarea sarcinilor de serviciu. 

 
7.20 Documentaţia de zbor 

 

1) AAC se asigură că documentaţia cerută pentru pregătirea şi executarea zborului: 
 

a) este completată corect (corectitudinea planificării, rezerva de combustibil, corectitudinea datelor 
de încărcare, calcularea performanţelor, respectarea restricţiilor şi limitărilor, etc.); 

b) este ţinută într-o formă uşor accesibilă pentru perioada prescrisă; 
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c) acolo unde echipajul înaintează rapoarte privind probleme de siguranţă, au fost luate măsuri 
corective corespunzătoare în scopul prevenirii incidentelor. 

 

2) Operatorul aerian stabileşte proceduri şi responsabilităţi pentru a se asigura că toată documentaţia 
ce urmează a fi folosită atât în pregătirea cât şi în executarea zborului a fost întocmită în mod adecvat 
şi cu acurateţe de către solicitant şi este disponibilă în momentul începerii operaţiunilor. 
 

3) Operatorul aerian se asigură că nici un zbor nu este efectuat fără ca întreaga documentaţie 
obligatorie la bord să fie completă, amendată şi corect întocmită. 
 

4) Inspectorul (inspectorii) AAC va (vor) verifica documentaţia de zbor a operatorului aerian folosind 
Lista de verificare a documentației de zbor din Anexa nr.64. 

 

5) Operatorii aerieni sunt obligați să solicite echipajelor care efectuează zboruri în afara Republicii 
Moldova prezentarea, în termen de trei zile, în format electronic sau prin fax, copiile misiunilor de 
zbor și a documentației tehnice (fișele detașate din jurnalul tehnic de bord) privind efectuarea 
întreținerii aeronavelor. 

 

6) În termen de o lună, echipajele care efectuează zboruri în afara Republicii Moldova, vor asigura 
livrarea către compania aeriană a originalelor misiunilor de zbor și a documentației tehnice (fișele 
detașate din jurnalul tehnic de bord) privind efectuarea întreținerii aeronavelor.  

 
 

7.21 Bunuri periculoase 
 
Procedurile privind transportul bunurilor periculoase pe calea aerului sunt detaliate în CT-TABP și AMC 
la CT-TABP. 
 
 
7.22 Operaţiuni de sol 
 

1) AAC verifică sistemul de organizare privind operaţiunile de sol cu referire la operaţiunile la platformă, 
servicii pasageri, servicii bagaje, controlul întocmirii fişelor de masă şi centraj, echipamente la sol, 
alimentarea cu combustibil. 
 

2) Operatorul aerian stabileşte responsabilităţi pentru personalul operaţiuni la sol şi programe de 
pregătire iniţială şi recurentă pentru aceştia şi asigură realizarea acestor programe conform 
planificărilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 8. RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ 
 
1) Operatorii aerieni din Republica Moldova care operează aeronave pentru care fabricantul nu a 

menţionat în documentaţia specifică postul principal de pilotaj, trebuie să definească şi să declare 
acest post de pilotaj în manualul de operaţiuni/proceduri sau în alt document echivalent utilizat de 
operatorul aerian. 
 

2) Operatorii aerieni din Republica Moldova care operează aeronave făcând parte din clasele SEP 
(Single Engine Piston), MEP (Multi Engine Piston) sau SET (Single Engine Turbine) trebuie să 
includă în sistemul de management al siguranţei analiza riscurilor asociate situaţiei în care un pilot 
acumulează o întrerupere mai mare de 90 de zile în operarea unei aeronave din aceste clase. 

 

3) În cazul în care analiza de risc impune implementarea unor măsuri de diminuare a riscurilor 
identificate, aceste măsuri trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: 

 

a) înainte de efectuarea operaţiunii de transport aerian comercial, pilotul trebuiesă efectueze cel 
puţin 1 decolare şi 1 aterizare cu aeronava pentru care a acumulat întreruperea mai mare de 90 
de zile; sau  

b) operaţiunea de transport aerian comercial va fi efectuată de către pilotul care a acumulat pe 
aeronava respectivă întreruperea mai mare de 90 de zile în echipaj cu un instructor calificat 
corespunzător pentru clasa respectivă de aeronave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 9. ANEXE la PIAC-OPS 

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
anexei 

Denumirea completă  
Ediția/ 
revizia 

Data  

1 1.1 Informarea AAC privind intenția efectuării operațiunilor CAT Ed. 03 Noiembrie 2022  

2 1.2 Rezultatul întrevederii de informare Ed. 02 Noiembrie 2022 

3 1.3 
Informarea AAC privind intenția efectuării operațiunilor NCC, 
NCO, SPO,GA 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

4 1.4 Broșura informativă Ed. 02 Noiembrie 2022 

5 2.1 
Cerere privind acordare/modificare AOC + declarația de 
conformitate  

Ed. 03 Noiembrie 2022 

6 2.2 
Cerere pentru acordarea/modificarea autorizației pentru 
operațiuni comerciale specializate (lucru aerian) 

Ed. 03 Noiembrie 2022 

7 3.1 Documente de certificare / Specificații de operare Ed. 02 Noiembrie 2022 

8 3.2 Certificat de Operator Aerian (AOC) Ed. 02 Noiembrie 2022 

9 4.1 
Decizia Directorului AAC de suspendare a documentului de 
certificare/autorizare 

Ed. 03 Noiembrie 2022 

10 4.2 
Decizia Directorului AAC de revocare a documentului de 
certificare/autorizare 

Ed. 03 Noiembrie 2022 

11 4.3 
Decizia Directorului AAC cu privire la anularea suspendării 
documentului de certificare /autorizare 

Ed. 03 Noiembrie 2022 

12 5.1 Declarația privind operațiunile aeriene necomerciale Ed. 02 Noiembrie 2022 

13 5.2 
Informare intenție operațiuni necomerciale aeronave 
complexe motorizate 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

14 5.3 Lista aprobărilor specifice Ed. 02 Noiembrie 2022 

15 6.1 Cerere de aprobare a utilizării unui FSTD Ed. 02 Noiembrie 2022 

16 6.2 Formular de aprobare a utilizării unui FSTD Ed. 02 Noiembrie 2022 

17 6.3 
Formular pentru evaluarea facilităților de pregătire pentru 
membrii echipajelor de cabină 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

18 6.4 
Scrisoare de Aprobare pentru utilizarea unui echipament de 
pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

19 7.1 
Cerere aprobare inițiala/schimburi sist.de management, 
acceptare la postul managerial 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

20 7.2 
Cerere acceptare persoana responsabila GA aeronave 
complexe motorizate 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

21 7.3 
Cadrul normativ pentru desfășurarea procedurii de aprobare 
a persoanelor responsabile 

Ed. 03 Noiembrie 2022 

22 8 Formular (Cerere) autorizare LVO Ed. 02 Noiembrie 2022 

23 8.1 Lista de verificare_C2A2V (LVO) Ed. 01 Noiembrie 2022 

24 9.1 Conținut amendament MO în cazul LVO Ed. 02 Noiembrie 2022 

25 9.2 Formular autorizare AWO (navigabilitate) Ed. 02 Noiembrie 2022 

26 10 Conținut amendamentului MO în cazul LVTO Ed. 02 Noiembrie 2022 

27 11 Formular autorizare operațiuni MNPS Ed. 02 Noiembrie 2022 

28 12 Formular autorizare operațiuni RVSM Ed. 02 Noiembrie 2022 

29 13 
Conținut amendament la MO în cazul de acordare aprobare 
pentru operațiuni-PBN 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

30 14 Formular autorizare operațiuni ETOPS Ed. 02 Noiembrie 2022 

31 15 
Conținutul amendamentului la MO  în cazul solicitării 
utilizării aprobării pentru „Steep Approach” 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

32 16 Cerere pentru aprobarea utilizării EFB Ed. 02 Noiembrie 2022 

33 16.1 
Conținut amendamentului la MO în cazul de acordare 
aprobare pentru operațiuni-EFB 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

34 16.2 
Lista de verificare pentru aprobarea manualelor EFB 
C2A2(EFB) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

http://www.caa.md/files/2020_06/1490.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1309.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1310.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1311.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1517.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1314.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1519.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1319.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1321.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1322.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1324.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1325.pdf
http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2020_07/1521.docx
http://www.caa.md/files/2019_10/1330.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1331.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1332.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1333.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1335.pdf
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35 17.1 
Model scrisoare de aprobare emisă în vederea desfășurării 
operațiunilor de aviație generală cu aeronave complexe 
motorizate 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

36 17.2 
Model scrisoare de anulare autorizare desfășurare operațiuni 
de aviație generală cu aeronave complexe motorizate 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

37 18 Scrisoare de aprobare pentru închirierea aeronavei Ed. 02 Noiembrie 2022 

38 19 Lista de verificare a sistemului de management Ed. 03 Noiembrie 2022 

39 19.1 Lista de verificare a planului de acțiuni în caz de urgențe  Ed. 02 Noiembrie 2022 

40 20 Lista de verificare a conformității PBN -aeronava individuala Ed. 02 Noiembrie 2022 

41 21 
Formular autorizare operațiuni cu avioane către un 

aerodrom izolat 
Ed. 02 Noiembrie 2022 

42 22 Formular autorizare operațiuni HEMS Ed. 02 Noiembrie 2022 

43 23 
Formular autorizare operațiuni cu încărcături suspendate 
(HHO) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

44 24 
Formular autorizare operațiuni cu elicopterul într-un mediu 
ostil situate în afara unei zone aglomerate. 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

45 25 Formular autorizare operațională NVIS Ed. 02 Noiembrie 2022 

46 26 
Formular autorizare operațională spre/de la o zonă de interes 
public (PIS) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

47 27 
Formular autorizare operațiuni cu elicopterul fără capacitatea 
de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță  pe 
parcursul fazelor de decolare și aterizare 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

48 28 Formular propunere mijloc alternativ de conformare (AltMoC) Ed. 02 Noiembrie 2022 

49 29 
Cerere autorizare apropiere cu ajutorul radarului de bord 
elicoptere(ARA) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

50 30 
Formular autorizare utilizare aerodromurilor de rezervă cu 
destinație aflate pe mare-elicoptere 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

51 31 Acorduri de partajare coduri (ref.ORO.AOC.115) Ed. 02 Noiembrie 2022 

52 32 
Raportul de progres al certificării operatorului aerian(CAT) – 
OPS/CPR 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

53 33 Formular aprobare MEL/ amendament la MEL Ed. 02 Noiembrie 2022 

54 34 Lista de verificare a MO Partea A - PIAC-OPS/CL/OM-A Ed. 02 Noiembrie 2022 

55 35 Lista de verificare a MO Partea B -  PIAC-OPS/ CL/OM-B Ed. 02 Noiembrie 2022 

56 36 Lista de verificare a MO Partea C - PIAC-OPS/CL/OM-C Ed. 02 Noiembrie 2022 

57 37 Lista de verificare a MO Partea D - PIAC-OPS/CL/OM-D Ed. 02 Noiembrie 2022 

58 38 
Lista de verificare Manualul echipajului de cabină – PIAC-
OPS/CL/CCM 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

59 39 Cerere pentru autorizarea operaţională HOFO Ed.01 Noiembrie 2022 

60 40 
Lista de verificare a listei echipamentului minim (MEL) / listei 
derogărilor de configurație (CDL) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

61 41 
Lista de verificare a echipajului de zbor - PIAC-OPS /  C2A2D 
(FC) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

62 42 
Lista de verificare a echipajului de cabină – PIAC-OPS /  
C2A2D (CC) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

63 43 Ghidul de pregătire a zborului demonstrativ Ed. 02 Noiembrie 2022 

64 44 
Declarație privind asigurarea resurselor financiare pentru 

desfășurarea operațiunilor SPO (lucru aerian)  
Ed. 02 Noiembrie 2022 

65 45.1 
Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Avioane) C3A5 
(A) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

66 45.2 
Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Elicoptere) 
C3A5(H) 

Ed. 02 Noiembrie 2022 

67 46 Planul de zboruri pe perioada de 24 ore Ed. 02 Noiembrie 2022 

68 47 
Lista de verificare monitorizarea competenţei instructorilor / 
examinatorilor C2A2D (TRI/TRE- FC, CC, FD)  

Ed. 02 Noiembrie 2022 

69 48 Lista de verificare a facilităților de instruire  C2A2D(TO) Ed. 02 Noiembrie 2022 

70 49.1 
Lista de verificare privind organizaţia şi infrastructura 
operatorului aerian (Centrul operațional)  C2A2A (OC) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1350.pdf
http://www.caa.md/files/2019_10/1352.pdf
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71 49.2 
Lista de verificare privind organizaţia şi infrastructura 
operatorului aerian (Oficiul)  C2A2A (OPS) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

72 50 
Lista de verificare privind monitorizarea competenței 
instructorilor/ examinatorilor (FSTD/Avioane) C2A2D 
(TRI/TRE) (A) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

73 51 
Lista de verificare privind pregătirea dispecerilor de zbor 
C2A2D (FD)  

Ed. 01 Noiembrie 2022 

74 52 
Lista de verificare a dosarelor echipajului pentru zbor 
(Avioane)  C2A2F (FC) (A) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

75 52.1 
Lista de verificare a dosarelor echipajului pentru zbor 
(Elicoptere)  C2A2F (FC) (H) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

76 53 
 Lista de verificare a dosarelor echipajului de    cabină  
C2A2F (CC) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

77 54 
Lista de verificare a dosarelor dispecerilor de zbor  C2A2F 
(FD) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

78 55 
Lista de verificare a dosarelor privind instruirea bunuri 
periculoase Appendix ″6-1″  

Ed. 01 Noiembrie 2022 

79 56 
Lista de verificare a agentului de deservire pasagerilor la sol  
Appendix ″6-4″ 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

80 57.1 
Lista de verificare „Auditul bunuri periculoase”  Appendix ″6-
5″ (CARRY) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

81 57.2 
Lista de verificare „Auditul bunuri periculoase”  Appendix ″6-
5″ (NON-CARRY) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

82 58 
Lista de verificare „Auditul expeditorului bunurilor 
periculoase”  Appendix ″6-6″ (SHIPPER) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

83 59.1 
Lista de verificare pentru Inspecţia la platformă (RAMP) 
C3A4 (cargo AC) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

84 59.2 
Lista de verificare pentru inspecția la platformă (RAMP) – 
Avioane  C3A4 (PAX Aircraft) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

85 59.3 
Lista de verificare pentru inspecția la platformă (RAMP) -
Elicoptere  C3A4 (H) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

86 60 
Lista de verificare pentru inspecția la platformă a bunurilor 
periculoase (RAMP) Appendix ″6-3″ 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

87 61.1 Lista de verificare a echipamentului - Avioane  A2A2G (A) Ed. 01 Noiembrie 2022 

88 61.2 Lista de verificare a echipamentului - Elicoptere A2A2G (H) Ed. 01 Noiembrie 2022 

89 62 
Lista de verificare pentru pregătirea echipajului inainte de 
zbor C2A2H 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

90 63 Lista de verificare pentru organizarea zborului  C2A2I Ed. 01 Noiembrie 2022 

91 64 Lista de verificare a documentației de zbor(oficiu) C2A2L Ed. 01 Noiembrie 2022 

92 65 
Lista de verificare privind inspecţia în zbor (cabina de pilotaj)  
C3A8 (FD) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

93 66 
Lista de verificare privind inspecţia în zbor (cabina de 
pasageri)  C3A10 (PAX Deck) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

94 67 
Lista de verificare pentru eliberarea autorizaţiei  RVSM 
C2A2S (RVSM) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

95 68 
Lista de verificare a sistemului de management al siguranței 
a operatorilor aerieni (SMS) MNG-01 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

96 69 
Lista de verificare a sistemului de monitorizare a conformării 
operatorilor aerieni (CMS) MNG-02 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

97 70 
Lista de verificare a manualului de management al siguranței 
a operatorilor aerieni (CL MSM)  

Ed. 01 Noiembrie 2022 

98 71 
Lista de verificare a manualului de monitorizare a sistemului 
de management al conformării a operatorilor aerieni (SMSM) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

99 72 Lista de verificare a Planului de acțiuni în caz de urgențe  Ed. 01 Noiembrie 2022 

100 73 
Lista de verificare a manualului Bunuri periculoase  a 
operatorului  Appendix ″5-2″ (C2A2C) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

101 74 
Cerere pentru aprobarea contractului de închiriere a 
aeronavei 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

102 74.1 
Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei 
C2A2O (DRY-Lease) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 
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103 74.2 
Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei 
C2A2O (Wet lease out) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

104 74.3 
Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei 
C2A2O (Wet lease in) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 

105 75 
Lista de verificare pentru monitorizarea limitărilor timpului de 
zbor C2A2F(FTL) 

Ed. 01 Noiembrie 2022 
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