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Republica Moldova

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

ORDIN Nr. OAAC35/2022
din 13.07.2022

cu privire la aprobarea amendamentului nr.1
la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile

referitoare la operațiunile aeriene -  PIAC-OPS
Partea CAT (PIAC-OPS Partea CAT), ediția nr.03

Publicat : 29.07.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 238-244 art. 876 Data intrării în vigoare

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 și
funcționarea Autorității Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.133/2019, întru executarea atribuțiilor ce îi revin Autorității Aeronautice Civile
în calitate de autoritate administrativă de certificare, supraveghere și control în domeniul
aviației civile, în scopul asigurării implementării Hotărârii Guvernului nr.831/2018 privind
aprobarea  Regulamentului  privind  procedurile  administrative  referitoare  la  operațiunile
aeriene și Cerințelor tehnice referitoare la operațiunile aeriene,

O R D O N:

1. Se aprobă amendamentul nr.1 la Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile
referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS Partea CAT - prevederi specifice operațiunilor
de transport  aerian comercial  (PIAC-OPS Partea CAT),  ediția  nr.03,  conform anexei  la
prezentul ordin.

2. Se aprobă ediția nr.01 a Anexei nr.45.1, Anexei nr.45.2, Anexei nr.46, Anexei nr.47
și Anexei nr.48 la PIAC-OPS, conform anexelor 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 directivele operaționale
DO nr.10-13/06/2019, DSA nr.05-06/12/2018, DO nr.02-21/03/2022, DO nr.06-12/10/2021,
DO nr.09-28/07/2021, DO nr.10-28/07/2021, DO nr.03-10/05/2011 și DO nr.01-25/01/2016.

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

DIRECTOR ADJUNCT Victor NEAGA



Nr. 35/GEN. Chișinău, 13 iulie 2022.



1 
 

Anexa 
la Ordinul nr.35/GEN din 13.07.2022 

 

Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene - PIAC-OPS Partea 
CAT (PIAC-OPS Partea CAT) ediția nr.03, aprobate prin Ordinul Directorului AAC nr.30/GEN din 
07.06.2021 (Monitorul Oficial nr.147-151/664 din 18.06.2021), se modifică după cum urmează: 

1) Capitolul 3 punctul 3.4. subpunctul 3.4.4. alin.1) va avea următorul cuprins: 
 

”1) Graficul de acțiuni. În cadrul procesului de certificare acesta reprezintă un document cheie  
în care sunt stabilite datele țintă pentru anumite evenimente, activități, programe, aeronave și 
facilități care vor fi disponibile pentru inspecție de către inspectorii AAC, înainte de certificare. 
Graficul include data (datele): 
a) când membrii echipajului și personalul de întreținere vor începe pregătirea; 
b) când facilitățile de întreținere vor fi pregătite pentru inspecție; 
c) când fiecare dintre manualele necesare (OM, MEL, CDL, Programul de instruire, etc.),  

vor fi pregătite pentru evaluare; 
d) când aeronava(ele) va (vor) fi pregătită pentru inspecție (data și locația); 
e) când se poate începe efectuarea inspecției la sediul solicitantului, a bazelor de operare, a 

echipamentelor la sol, a facilităților de pregătire a personalului aeronautic operațional și a 
echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD); 

f) când sunt planificate zborurile demonstrative; și 
g) evaluărilor personalului de instruire, instructorilor pentru calificare de tip (TRI) și a altor 

persoane supuse aprobării de către AAC.” 
 
 

2) Capitolul 3 punctul 3.5. subpunctul 3.5.2.9. va avea următorul cuprins: 
   
”3.5.2.9. Manualele de zbor a aeronavei(lor) (Aircraft Flight Manual – AFM) 
 
3.5.2.9.1. Se prezintă manualele de zbor specifice pentru fiecare aeronavă care este supusă 

controlului statului de înmatriculare. Aranjamentele privind controlul administrativ și modificarea 

AFM se examinează împreună cu mijloacele pentru furnizarea informațiilor despre performanța și 

limitările aeronavei pentru echipajul de zbor. 

  

3.5.2.9.2. Solicitantul/operatorul aerian are responsabilitatea de a stabili proceduri pentru 

asigurarea actualizării/menținerea la zi a AFM prin includerea amendamentelor /reviziilor obligatorii 

la acestea, furnizate de titularul certificatului de tip.  

 

3.5.2.9.3. AFM, precum și orice modificare a acestora necesită acceptarea (aprobarea) prealabilă 
de AAC, înainte de a fi incluse în MO al solicitantului/ operatorului.  

 
3) Capitolul 3 punctul 3.6. subpunctul 3.6.1.3. va avea următorul cuprins: 

 
”3.6.1.3. Etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor trebuie să cuprindă toate aspectele 
operațiunilor și specificațiilor de operare propuse - inspecții la bazele și stațiile de operare, la 
facilitățile de control și supraveghere operațională, inspecții a programelor de instruire și la 
facilitățile de instruire. AAC va asigura monitorizarea instruirii personalului solicitantului urmare 
aprobării programelor de instruire ale acestuia și acceptării facilităților de instruire.”  

 
 

4) Capitolul 3 punctul 3.6. subpunctul 3.6.3. se completează cu  fraza introductivă cu următorul 
cuprins: 
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’’AAC desfășoară cele mai importante inspecții la sol a solicitantului specificate în continuare, 
anterior emiterii AOC.” 

 
5) Capitolul 3 punctul 3.6. subpunctul 3.6.3.1.1. va avea următorul cuprins: 

 
”3.6.3.1.1. Scopul acestei etape a inspecției de certificare este de a stabili, prin inspecții la fața 
locului, conformitatea și adecvarea personalului solicitantului, echipamentelor la sol, a programului 
de instruire, a facilităților de pregătire, a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) și a 
procedurilor pentru desfășurarea operațiunilor specificate în cerere.” 

 
6) Capitolul 3 punctul 3.6.3. subpunctul 3.6.3.6 va avea următorul cuprins: 
 

”3.6.3.6. Politica de combustibil și proceduri de calcul ale combustibilului 
 

Obiectivul acestei inspecții este de a determina dacă solicitantul/operatorul: 

1) are stabilită politica de combustibil în conformitate prevederile CAT.OP.MPA.150 din CT-
OPS Partea CAT și proceduri de calcul a combustibilului descrise în manualul de operațiuni 
(OM), aprobat în prealabil de AAC;  

2) are implementată procedura de calcul ale combustibilului, în scopul planificării zborului și al 
replanificării în timpul zborului pentru a se asigura că fiecare aeronavă are la bord suficient 
combustibil pentru operațiunea planificată și rezerve pentru acoperirea devierilor de la 
operațiunea planificată.”  
 

7) Capitolul 3 punctul 3.6.3. se completează cu subpunctele 3.6.3.9. - 3.6.3.11.  cu următorul cuprins: 
 
”3.6.3.9. Organizații de pregătire și facilitățile de instruire ale acestora 

 
3.6.3.9.1. Personalul solicitantului/operatorului aerian va susține pregătirea în cadrul organizațiilor de 

pregătire certificate/acceptate de către AAC, în scopul conformării acestora cu cerințele 
programului de pregătire din MO Partea D, aprobat de AAC. 

 
3.6.3.9.2 În cadrul evaluării organizației de pregătire, echipa de audit/inspecție se asigură că autorizările 

/certificatele relevante sunt valabile, că pregătirea efectuată corespunde necesităților  
solicitantului, în conformitate cu programul de pregătire stabilit în MO, verificând totodată 
următoarele aspecte: 

1) certificatul organizației de pregătire și specificațiile aferente, precum și conformarea 
acestora programelor de pregătire din MO Partea D al solicitantului; 

2) copia contractului încheiat între solicitant/operatorul aerian și organizația de pregătire 
(cu excluderea datelor confidențiale); 

3) raportul privind monitorizarea conformării;  
4) lista personalului navigant care va participa la instruire și copiile certificatelor deținute 

cu calificare TRI/TRE. 

Nota 1: În cazul în care organizația de pregătire deține certificat emis sau recunoscut de  
EASA, AAC acceptă organizația de pregătire a personalului solicitantului/operatorului 
aerian, în baza examinării setului de documente prezentate, fără a se deplasa la locul 
de desfășurare a instruirii.  

   
Nota 2: În cazul în care organizația de pregătire nu deține certificat emis sau recunoscut  

de EASA, AAC va accepta cursul de pregătire a personalului 
solicitantului/operatorului aerian, doar după efectuarea unei vizite de evaluare a 
organizației și verificarea conformării organizației cadrului normativ aplicabil.   

 
3.6.3.9.3. Solicitantul/operatorul aerian va informa AAC în timp util despre data și locul la care  

inspectorii AAC pot efectua vizită de evaluare a organizației de pregătire. 
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3.6.3.9.4. Facilitățile de instruire ale organizațiilor de instruire vor fi verificate de către inspectorul(ii) AAC  

în conformitate cu Lista de verificare C2A2D(TO), (Anexa nr.48  la PIAC-OPS). 
 

3.6.3.10. Echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD)  

 

3.6.3.10.1. AAC acceptă utilizarea FSTD care dețin certificate de calificare emise de  
AAC, EASA, alte autorități aeronautice civile, în scopul conformării acestora cu cerințele  
programului de pregătire din MO Partea D, aprobat de AAC. 

 

3.6.3.10.2. AAC, își rezervă dreptul de a efectua inspecții pentru determinarea conformării inițiale  
/ continue a FSTD.  

 
3.6.3.10.3.Echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor vor fi verificate de către inspectorul(ii) AAC  

în conformitate cu Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Avioane) C3A5(A) (Anexa 
nr.45.1) și Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Elicoptere) C3A5(H)( Anexa nr.45.2) la 
PIAC-OPS). 

 

3.6.3.11 Monitorizarea competenței instructorilor (TRI) 
 

3.6.3.11.1. Echipa de audit/inspecție AAC va verifica activitățile propriu-zise de pregătire a  instructorilor  
TRI, prin evaluarea modului în care pregătirea personalului navigant este efectuată:  

 

- în conformitate cu programul de pregătire stabilită de operatorul aerian în MO Partea D, 
aprobat de AAC; și 

- de personal calificat corespunzător.  

3.6.3.11.2. În cazul pregătirii practice, pregătirii sintetice pentru zbor și verificării aferente, personalul care 
furnizează pregătirea și/sau desfășoară verificările trebuie să fie calificat în conformitate cu 
Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile – Certificarea personalului navigant (PIAC – 
CPN) Capitolul 1 și Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile - Privind calificările de tip, 
calificarea de instructor și calificarea de examinator a membrilor echipajelor de cabină  (PIAC-
CC) Capitolul 3. 

3.6.3.11.3. Inspecția se efectuează în conformitate cu Lista de verificare C2A2D (TRI) (Anexa nr.47, 
la PIAC-OPS).”  

 

8)  Capitolul 6. se completează cu punctele 6.12. -  6.17. cu următorul cuprins: 
 

”6.12. Planurile anuale/lunare de instruire și verificare a personalului navigant, echipajelor 
de cabină, precum și personalului din cadrul Centrelor Operaționale de Control (OCC)  

 
6.12.1. Operatorii aerieni prezentă către AAC (operations@caa.gov.md format PDF) planurile  

anuale/lunare de instruire și verificare a personalului navigant, echipajelor de cabină, 
precum și personalului din cadrul Centrelor Operaționale de Control (OCC), care vor 
conține informația privind toate tipurile de instruire și verificare efectuate de către operatorul 
aerian. 

 

6.12.2.  Planul anual se prezintă în prealabil, până la data de1 ianuarie a anului următor și va   
   conține următoarele informații: 

a) Denumirea companiei aeriene; 
b) Titlul „Planul anual de instruire și verificare”; 
c) Numărul curent (1, 2, 3, etc.); 
d) Locul instruirii și verificării; 
e) Tipul instruirii/verificării; 
f) Data instruirii/verificării; 
g) Note, mențiuni; 

mailto:operations@caa.gov.md
mailto:operations@caa.gov.md
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h) Numele și prenumele persoanei care a aprobat planul, data și semnătura. 
 

6.12.3  Planul lunar va fi prezentat în prealabil, până la data de 1 a lunii următoare și va conține 
următoarele informații: 

1) Denumirea companiei aeriene; 
2) Titlul „Planul lunar de instruire și verificare”; 
3) Numărul curent (1, 2, 3, etc.); 
4) Locul instruirii și verificării; 
5) Tipul aeronavei; 
6) Numele, prenumele instructorului; 
7) Numele, prenumele persoanei instruite; 
8) Tipul instruirii/verificării; 
9) Data instruirii/verificării; 
10) Note, mențiuni; 
11) Numele persoanei care a aprobat planul, data și semnătura.  

 

6.13 Efectuarea oricăror tipuri de instruire a personalului în afara Republicii Moldova  
 

6.13.1. Operatorii aerieni informează AAC despre efectuarea oricăror tipuri de instruire a 
personalului în afara teritoriului Republicii Moldova, în prealabil, într-un termen rezonabil 
pentru organizarea deplasării inspectorului AAC, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare până 
la data la care va avea loc instruirea. 

6.13.2. Instruirea personalului nu va fi recunoscută dacă operatorii aerieni nu vor respecta 
prevederile de la 6.13.1. și în cazul în care în locul și timpul indicat de către operatorul aerian, nu 
se va confirma desfășurarea procesului de instruire. 

6.13.3. AAC decide pentru fiecare caz în parte, oportunitatea prezenței reprezentantului AAC la 
efectuarea instruirii personalului. 

 

6.14. Listele personalului navigant  
 

6.14.1. Operatorii aerieni prezintă către AAC lista actualizată a echipajelor de zbor și de cabină: 

•  anexată la setul de documente pentru certificarea inițială; și 

• în cazul survenirii unor modificări în lista personalului navigant, în termen de 5 zile 
lucrătoare din data modificării acesteia. 

 

6.15.  Planul zilnic de zboruri  pe perioada de 24 de ore  

6.15.1.  Operatorii aerieni certificați prezintă către AAC (operations@caa.gov.md în formatul: anul/ 
luna/ziua.pdf.) Planul de zboruri pe perioada de 24 ore" care conține informații privind operarea 
tuturor aeronavelor incluse în Certificatul Operatorului Aerian (AOC), inclusiv operarea aeronavelor 
contractate în sistem „Wet lease-in". 

6.15.2. Planul se prezintă zilnic până la ora 16:00 (LT) pentru zborurile planificate în ziua următoare. 

6.15.3. În cazul în care aeronava nu execută zboruri, se indică în compartimentul „Alte informații 
relevante" locul aflării aeronavei și cauza staționării. 

6.15.4. În cazul modificării planului de zboruri după ora 16:00 informațiile se prezintă în ziua 
următoare până la ora 09:00 (LT). 

6.15.5. Planul de zboruri, conform Anexei nr.46, conține următoarele informații: 

1. Denumirea operatorului aerian; 

2. Titlul „Planul de zboruri pe perioada de 24 ore pentru data de: _____ "· 

3. Număr curent (1, 2, 3 etc.); 

mailto:operations@caa.gov.md
mailto:operations@caa.gov.md
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4. Numărul cursei (de exemplu: MLD 777); 

5. Tipul aeronavei; 

6. Numărul de înmatriculare ale aeronavei; 

7. Operatorul aeronavei (pentru aeronavele închiriate); 

8. Componenta echipajului de zbor (numele și prenumele); 

9. Componenta echipajului de cabină (numele și prenumele) (neaplicabil operațiunilor de 

tip CARGO); 

10. Cursa (după caz, deținătorii de AOC indică locul de dislocare, localitatea de efectuare 
a zborurilor și genul de activitate); 

6.15.6. Tipul de zbor (regulat, charter, zbor de instruire/testare a personalului navigant, zbor de 
testare tehnică, ferry flight, operațiuni de lucru aerian) și caracterul încărcăturii: 
• ora planificată pentru decolare/aterizare (UTC); 

• alte informații relevante; 

• numele și prenumele persoanei care a aprobat planul de zbor. 

 
6.15.7. Operatorii aerieni care desfășoară activități peste hotarele Republicii Moldova, la 

prezentarea Planului de zboruri la compartimentul adresă, indică suplimentar: LUKKYA YX. 
 

Notă: Nerespectarea prevederilor punctului 6.15. constituie neconformitate și va fi tratată  
în conformitate cu art. 12 din Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017. 

 
6.16.  Raportul privind timpul de zbor / timpul de serviciu de zbor pentru fiecare membru al 
echipajului de zbor / de cabină  

 
6.16.1. Operatorii aerieni prezintă lunar, până pe data de 15 a lunii următoare, către AAC 
(operations@caa.gov.md format pdf.) raportul privind timpul de zbor / timpul de serviciu de zbor 
pentru fiecare membru al echipajului de zbor / de cabina care să conțină următoarele informații: 

1) Numele și prenumele; 
2) Data; 
3) Începutul timpului de serviciu "duty time" (DT) (UTC); 
4) Se indica codul aeroportului de decolare (de exemplu: LUKK .../sau KIV...);  
5) Începutul timpului bloc total "block time"(BT); 
6) Se indica codul aeroportului de aterizare (de exemplu: LHBP .../sau BUD...);  
7) Finalizarea BT; 
8) Finalizarea DT; 
9) DT total; 
10) Timpul majorat, în conformitate cu CT-OPS. 
11) Timpul majorat, în conformitate cu CT-OPS. 
12) BT/DT total în 28 de zile consecutive.  

 

6.17.  Raportarea obligatorie a informației privind inspecțiile la platforma (inspecțiile SAFA)  
 

6.17.1. Operatorii aerieni transmit  către AAC (info@caa.gov.md și andrei.cebanu@caa.gov.md.) 
informația privind inspecțiile la platforma (inspecțiile SAFA) la care au fost supuse aeronavele 
operate de către aceștia. 

6.17.2. Operatorii aerieni transmit către AAC Planul de acțiuni corective (CAP- Corrective Action 
Plan), Planul de acțiuni preventive (PAP - Preventive Action Plan și Root Cause Analysis (RCA) 
pentru fiecare neconformitate identificată în cadrul inspecțiilor SAFA.” 

 
9) Capitolul 9, sintagma ”Schimbări în sistemul de management” se substituie cu sintagma ”Sistemul 

de management”.  
 

10) Capitolul 9, punctul 9.1. subpunctul 9.1.2. va avea următorul cuprins:  

mailto:operations@caa.gov.md
mailto:operations@caa.gov.md
mailto:info@caa.gov.md
mailto:info@caa.gov.md
mailto:andrei.cebanu@caa.gov.md
mailto:andrei.cebanu@caa.gov.md
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”9.1.2. În conformitate cu prevederile ORO.GEN.210 și ORO.AOC.135 operatorii aerieni din 

Republica Moldova care dețin sau intenționează să obțină un AOC trebuie: 
 

1) să numească un cadru de conducere responsabil (manager responsabil), care deține 
autoritatea de a asigura că toate activitățile pot fi finanțate și executate în conformitate 
cu cerințele aplicabile. Cadrul de conducere responsabil (manager responsabil),  
poartă răspunderea pentru instituirea și menținerea unui sistem de management 
eficace. 

 
Având în vedere prevederile AMC1 ORO.GEN.210(a), în cadrul procesului de acordare 
a AOC, operatorul trebuie să prezinte către AAC următoarele informații detaliate privind 
managerul responsabil: 

a) numele managerului responsabil; 
b) poziția în cadrul organizației; 
c) informații cu privire la mijloacele prin care se asigură că toate activitățile pot fi 

finanțate și desfășurate; 
d) calificarea relevantă pentru funcția respectivă; și 
e) experiența profesională relevantă pentru funcția respectivă. 

 
2) să desemneze o persoană sau un grup de persoane care au răspunderea de a se 

asigura că operatorul respectă în continuare cerințele aplicabile. Respectiva persoană 
sau respectivele persoane răspund în ultimă instanță în fața cadrului de conducere 
responsabil. 

 
Aceste persoane trebuie să susțină procedura de aprobare de către AAC.  

 
În conformitate cu ORO.AOC.135 lit.(a), operatorul numește persoane responsabile de 
managementul și supravegherea următoarelor domenii: 

1) operațiunile de zbor; 
2) pregătirea membrilor echipajului; 
3) operațiunile la sol; şi 
4) menținerea navigabilității sau contractul de management a menținerii navigabilității în 

conformitate cu HG nr.641/2019, după caz. 
 
11) Capitolul 9, punctul 9.1. subpunctul 9.1.6. va avea următorul cuprins:  
 

”9.1.6. În cazul solicitării de acordare a AOC, documentele menționate la 9.1.2. pct. 1) și 9.1.5., vor 
fi transmise la AAC concomitent cu cererea tip de obținere a documentului în cauză (Anexa 
nr.2.1 la PIAC-OPS).” 

 
 

12)  Capitolul 9 punctul 9.6. subpunctul 9.6.6. va avea următorul cuprins:  
 
”9.6.6. În cazul persoanelor deținătoare de post managerial obligatoriu care au solicitat retragerea 

aprobării din inițiativă proprie, nu sunt aplicabile prevederile de la 9.6.5.” 
 

13) Capitolul 9 punctul 9.7. subpunctul 9.7.2.,”la 10.7.1.” se substituie cu textul ”la 9.7.1.”   
 

14) PIAC – OPS se completează cu Anexa nr.45.1 – Lista de verificare pentru aprobarea FSTD 
(Avioane) C3A5 (A), Anexa nr.45.2 – Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Elicoptere) 
C3A5(H),  Anexa nr.46 - Planul de zboruri pe perioada de 24 de ore, Anexa nr.47 – Lista de 
verificare monitorizarea competenței instructorului C2A2D (TRI) și Anexa nr.48 – Lista de verificare 
a facilităților de instruire C2A2D(TO), cu următorul cuprins:   

   



 

Iulie 2022  
Ediția 01 

Revizia 00 

 

 Lista de verificare pentru aprobarea FSTD (Avioane) C3A5(A) 
Check-list for FSTD approval (Aeroplanes) C3A5 (A) 

AAC    
PIAC-OPS   

Anexa 45.1   

FLIGHT SIMULATOR TRAINING DEVICE USER APPROVAL 
C3A5(A) 

 

Operator:  Data:  

Type of Aircraft  Location:  

FSTD Qualification:  Inspector(s): 
 

 

 

Type of inspection initial approval  modification  revalidation   
 

 
For item COMPLIANCE mark in the „C” column; 
For items NON COMLIANCE mark in the „N” column; 
For items NOT APPLICABLE mark „NA” in the „REMARKS” column; 
For items NOT EVALUATED mark „0” in the „REMARKS” column. 

Nr FSTD Standards C N/C REMARKS 

1. Documentation 

1.1 
Valid FSTD Qualification Certificate including the FSTD specifications 
(CS FSTD(A)300) 

   

1.2 
Is the FSTD user authorization issued by CAA RM valid? 
(ORO.FC.145(c)) 

   

1.3 
Training services agreement between the Operator and the FSTD operator 
(AMC 1, ORO.GEN.205(b)) 

   

1.4 
List of crew to be trained including training and checking programmes 
(ORO.FC.145(c)) 

   

1.5 Valid TRI/TRE Certificate (ORO.FC.145(a)(2))    

1.6 
List of Changes / Differences between FSTD and aircraft 
(ORO.FC.145(d)) 

   

2. Administration (ORO.FC.145(e)) 

2.1 Changes of qualification level since last inspection    

2.2 
Aeroplane modifications which could affect flight simulator qualification since last 
audit 

   

2.3 
Flight simulator hardware and/or software modifications which could affect the 
handling qualities, performances or system representations 

   

2.4 Relocation of the flight simulator since last inspection    

3. Emergency and Safety Procedures (CS FSTD(A)300) 

3.1 
Flight simulator occupants shall be briefed on flight simulator safety to ensure 
that they are aware of all safety equipment and arrangement in the flight 
simulator in case of emergency 

   

3.2 
Adequate fire/smoke detection, warning and suppression arrangements to 
ensure the safe passage of personnel from the flight simulator 

   

3.3 
Adequate protection against electrical, mechanical, hydraulic and pneumatic 
hazards – including those arising from the control loading & motion systems to 
ensure the maximum safety of all personnel in the vicinity of the flight simulator 

   

3.4 
Two way communication system which remains operational in the event of total 
power failure 

   

3.5 Emergency lighting    

3.6 Escape exits & facilities    

3.7 Occupant restraints (seats, seat belts etc.)    

3.8 External warning of motion and access ramp or stairs activity    

3.9 Danger area markings    
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Nr FSTD Standards C N/C REMARKS 

3.10 Guard rails and gates    

3.11 
Motion & control loading emergency stop controls accessible from either pilot 
and instructor seats 

   

3.12 A manual or automatic electrical power isolation switch    

4. General (CS FSTD(A)300) 

4.1 
A fully enclosed flight deck or sufficiently enclosed to exclude distraction, which 
will replicate that of the aeroplane or class of aeroplane simulated. 

   

4.2 Flight deck, a full scale replica of the aeroplane simulated    

4.3 Direction of movement of controls and switches identical to that in the aeroplane    

4.4 
Circuit breakers that affect procedures and/or result in observable cockpit 
indications properly located and functionally accurate 

   

4.5 

Flight dynamics model that accounts for various combinations of drag and thrust 
normally encountered in flight corresponding to actual flight conditions, including 
the effect of change in aeroplane attitude, sideslip, thrust, drag, altitude, 
temperature, gross weight, moments of inertia, centre of gravity location, and 
configuration 

   

4.6 

All relevant instrument indications involved in the simulation of the applicable 
aeroplane shall automatically respond to control movement by a flight 
crewmember or induced disturbance to the simulated aeroplane; e.g., 
turbulence or wind shear 

   

4.7 
Communications, navigation, and caution and warning equipment 
corresponding to that installed in the applicant’s aeroplane with operation within 
the tolerances prescribed for the applicable airborne equipment 

   

4.8 
Navigational data with the corresponding approach facilities. Navigation aids 
should be usable within range without restriction 

   

4.9 
In addition to the flight crewmember duty stations, three suitable seats for the 
instructor, delegated examiner and Authority inspector 

   

4.10 
FSTD systems shall simulate applicable aeroplane system operation, both on 
the ground and in flight. Systems shall be operative to the extent that all normal, 
abnormal, and emergency operating procedures can be accomplished 

   

4.11 
Instructor controls shall enable the operator to control all required system 
variables and insert abnormal or emergency conditions into the aeroplane 
systems 

   

4.12 
Significant flight deck sounds which result from pilot actions corresponding to 
those of the aeroplane or class of aeroplane. 

   

 

FINDINGS / CONCLUSION 

 

 

 

 

Name and Title of Inspector Signature Date: 

Name & Title of Operator’s Representative  Signature Date: 

 

Head of OPS Division  
 

Signature:                                       Date: 
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FLIGHT SIMULATOR TRAINING DEVICE USER APPROVAL 
C3A5 (H) 

Operator:  Data:  

Type of Aircraft  Location:  

FSTD Qualification:  Inspector(s): 
 

 

 

Type of inspection initial approval  modification  revalidation   
 

 
For item COMPLIANCE mark in the „C” column; 
For items NON COMLIANCE mark in the „N” column; 
For items NOT APPLICABLE mark „NA” in the „REMARKS” column; 
For items NOT EVALUATED mark „0” in the „REMARKS” column. 
 

Nr FSTD Standards C N REMARKS 

1. Documentation 

1.1 
Valid FSTD Qualification Certificate including the FSTD specifications 
(CS FSTD(H)300) 

   

1.2 Is the FSTD user authorization issued by CAA RM valid? (ORO.FC.145(d))    

1.3 
Training services agreement between the Operator and the FSTD operator 
(AMC 1, ORO.GEN.205(b)) 

   

1.4 
List of crew to be trained including training and checking programmes 
(ORO.FC.145(c)) 

   

1.5 Valid TRI/TRE Certificate (ORO.FC.145(a)(2))    

1.6 List of Changes / Differences between FSTD and aircraft (ORO.FC.145(d))    

2. Administration (ORO.FC.145(e)) 

2.1 Changes of qualification level since last inspection    

2.2 
Aeroplane modifications which could affect flight simulator qualification since last 
audit 

   

2.3 
Flight simulator hardware and/or software modifications which could affect the 
handling qualities, performances or system representations 

   

2.4 Relocation of the flight simulator since last inspection    

3. Emergency and Safety Procedures (CS FSTD(H)300) 

3.1 
Flight simulator occupants shall be briefed on flight simulator safety to ensure that 
they are aware of all safety equipment and arrangement in the flight simulator in 
case of emergency 

   

3.2 
Adequate fire/smoke detection, warning and suppression arrangements to ensure 
the safe passage of personnel from the flight simulator 

   

3.3 
Adequate protection against electrical, mechanical, hydraulic and pneumatic 
hazards – including those arising from the control loading & motion systems to 
ensure the maximum safety of all personnel in the vicinity of the flight simulator 

   

3.4 
Two way communication system which remains operational in the event of total 
power failure 

   

3.5 Emergency lighting    

3.6 Escape exits & facilities    

3.7 Occupant restraints (seats, seat belts etc.)    

3.8 External warning of motion and access ramp or stairs activity    

3.9 Danger area markings    
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Nr FSTD Standards C N REMARKS 

3.10 Guard rails and gates    

3.11 
Motion & control loading emergency stop controls accessible from either pilot and 
instructor seats 

   

3.12 A manual or automatic electrical power isolation switch    

4. General (CS FSTD(H)300) 

4.1 A cockpit that is a full-scale replica of the helicopter simulated.    

4.2 
Full size panels with functional controls, switches, instruments and primary and 
secondary flight controls, which shall be operating in the correct direction and with 
the correct range of movement. 

   

4.3 Lighting for panels and instruments shall be as per the helicopter.    

4.4 
Relevant cockpit circuit breakers shall be located as per the helicopter and shall 
function accurately when involved in operating procedures or malfunctions 
requiring or involving flight crew response. 

   

4.5 

Effect of aerodynamic changes for various combinations of airspeed and power 
normally encountered in flight, including the effect of change in helicopter attitude, 
aerodynamic and propulsive forces and moments, altitude, temperature, mass, 
centre of gravity location and configuration. 

   

4.6 

Aerodynamic modelling which includes ground effect, effects of airframe and rotor 
icing (if applicable), aerodynamic interference effects between the rotor wake and 
fuselage, influence of the rotor on control and stabilisation systems, and 
representations of nonlinearities due to sideslip, vortex ring and retreating blade 
stall. 

   

4.7 
All relevant cockpit instrument indications automatically respond to control 
movement by a crew member, helicopter performance, or external simulated 
environmental effects upon the helicopter. 

   

4.8 

All relevant communications, navigation, caution and warning equipment shall 
correspond to that installed in the helicopter. All simulated navigation aids within 
range shall be usable without restriction. Navigational data shall be capable of 
being updated. 

   

4.9 
Navigational data with the corresponding approach facilities. Navigation aids 
should be usable within range without restriction. 

   

4.10 

FSTD systems represented shall be fully operative to the extent that normal, 
abnormal and emergency operating procedures can be accomplished. Once 
activated, proper system operation shall result from system management by the 
flight crew and not require input from instructor controls. 

   

4.11 
The instructor shall be able to control system variables and insert abnormal or 
emergency conditions into the helicopter systems. Independent freeze and reset 
facilities shall be provided. 

   

4.12 
Significant cockpit sounds, and those, which result from pilot actions 
corresponding to those of the helicopter shall be provided. 

   

4.13 
Sound of precipitation, windshield wipers, the sound resulting from a blade strike 
and a crash condition when operating the helicopter in excess of limitations. CS 
FSTD(H)300 

   

 

FINDINGS / CONCLUSION 

 
 

Name and Title of Inspector Signature Date: 

Name & Title of Operator’s Representative  Signature Date: 
 

Head of OPS Division 

Signature:                                       Date: 
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Denumirea operatorului aerian 
________________________ 
________________________  

Aprobat 
Director general 
Numele și prenumele 
Data_______________________ 
 

 
Planul de zboruri pe perioada 24 ore pentru data de: ______________________________ 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
cursei 

   Tipul 
aeronavei 

Nr.de 
înmatriculare al 

aeronavei 

Operatorul 
aeronavei 

Echipajul 
de zbor 

Echipajul de 
cabină 

Cursa Tipul de zbor 
și caracterul 
încărcăturii 

Ora planificate 
pentru 

decolare/aterizare 
(UTC) 

Altele 
informații 
relevante 

1           

2           

3           

4           

5           
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INSTRUCTOR’S COMPETENCE MONITORING 
(TRI FC, TRI CC, Flight Dispatch Ground Instructor) 

C2A2D (TRI) 

Operator:  Data:  

Name and Title of Instructor:  Training Course:  

Inspector(s):  Location:  

 

Training Program 

Title of training program: 

Category of personnel to whom the training was provided: 

Number of person attending: Number of person who obtained a passing grade on the exam: 

 

Training Area 

Address of Facility:  

Name of Facility: 

 

Points Explanation 

5 - Excellent Outstanding, meet all requirements and delivered in an exceptional manner 

4 - Good 
Above average, message clearly delivered, drawing interest and participation of 

trainees 

3 - Average Message delivered and understandable. Objectives met 

2 - Below average Message delivered but somewhat difficult to understand. Objectives barely met 

1 - Not up to standard Message incomplete or difficult understand. Objectives not met 

0 - Not applicable Not addressed 

Introduction 

Evaluation Criteria Remarks 

Stimulating  

Effective linking to title  

Importance of lesson stressed  

Objective / Scope of lesson given  

Lesson content 

Evaluation Criteria Remarks 

Content relevant to objective/scope  

Content in logical order  

Content sufficient to cover objective/scope  

Demonstration / explanations given  

Class participation evoked  

Subject clarification provided where necessary  

Students given practice/exercise  
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Instructional Techniques 

Evaluation Criteria Remarks 

Effective use of voice  

Effective use of questions to students  

Effective eyes contact  

Effective use of body language  

Effective movement around the class  

Logical explanation given  

Enthusiasm during presentation  

 Effective handling of questions from students  

Use of teaching aid 

Evaluation Criteria Remarks 

Effective use of aids  

Quality of aids  

 

Does the course meet the objectives and the syllabus or curriculum: 
YES NO 

  

 

Positive remarks: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Critical remarks: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Recommendations: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Name and Title of Inspector 

Signature Date: 

Name & Title of Operator’s Representative  

Signature Date: 

 

Head of OPS Division 

 

 

Signature:     Date: 
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TRAINING FACILITIES 

INSPECTION CHECKLIST 
C2A2D (TO) 

Operator:  Data:  

Inspector(s): 
 

Training Organisation:  
 

For items COMPLIANCE mark in the „C” column; 

For items NON COMLIANCE mark in the „N” column; 

For items NOT APPLICABLE mark „NA” in the „REMARKS” column; 

For items NOT EVALUATED mark „0” in the „REMARKS” column. 

Nr. A. CLASSROOMS AND TRAINING AREAS C N REMARKS 

1 
Facility/classroom adequate? 

(Audio & visual aids, number/ size comfort etc). 

   

2 Student Accommodation    

3 Seating/Writing    

4 Visibility    

5 Hearing    

6 Minimal visual and aural distraction    

7 Heating/Cooling/Lighting    

8 
Equipment as specified by syllabus available (blackboards, whiteboards, 

viewgraphs, projectors, videos…etc) 

   

Nr. B. SPECIAL EQUIPMENT C N REMARKS 

1 

Syllabus-identified training aids adequate for purpose 

Note: Some items such as: Synthetic trainers may require approval in 

their own right 

   

Nr. C. BRIEFING ROOMS C N REMARKS 

1 
Rooms to conduct briefings for competency/proficiency checks and flight 

training 

   

2 Number/Size appropriate to task    

3 Adequately furnished/Equipped    

Nr. D. EXAMINATION FACILITIES C N REMARKS 

1 Exam rooms/area adequate for purpose    

2 Equipment adequate for purpose    

3 Secure storage of papers    

4 Unused papers    

5 Completed papers    

Nr. E. INSTRUCTORS C N REMARKS 

1 Qualifications and Experience    

2 Adequate number    

3 Availability    

Nr. F. ADMINISTRATION C N REMARKS 

1 Adequate administration/Facilities    

2 Adequate support services    

3 Training schedules coordinate with operational needs    

4 Adequate qualified staff available to conduct training courses    

5 Facilities available for the production of required training notes    

6 Quality System    
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FINDINGS / CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name and Title of Inspector 
Signature Date: 

Name & Title of Operator’s Representative  
Signature Date: 

 

 

Head of OPS Division 

 

 

 

Signature:    Date: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O R D I N 

cu privire la aprobarea ediţiei nr.03 a Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice  

Civile referitoare la operaţiunile aeriene – PIAC-OPS Partea CAT 

(PIAC-OPS Partea CAT) 

  

nr. 30/GEN  din  07.06.2021 

  
Monitorul Oficial nr.147-151/664 din 18.06.2021 

  

* * * 

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.03 a Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile referitoare 

la operaţiunile aeriene – PIAC-OPS Partea CAT – prevederi specifice operaţiunilor de transport 

aerian comercial (PIAC-OPS Partea CAT), conform anexei la prezentul ordin.  

2. Se aprobă ediţia nr.02 a Anexei nr.1.1, Anexei nr.2.1 şi Anexei nr.19 şi ediţia nr.01 a 

Anexei nr.1.4, Anexei nr.19.1 şi Anexelor nr.32 – nr.44 la PIAC-OPS, conform anexelor la 

prezentul ordin.  

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

anexele la prezentul ordin prin publicarea acestora 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.02 a Procedurilor 

şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile referitoare la operaţiunile aeriene PIAC-OPS partea CAT 

– prevederi specifice operaţiunilor de transport aerian comercial, aprobate prin Ordinul 

nr.18/GEN din 20.05.2020, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.126-

130/481 din 29.05.2020.  

5. Din data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Directiva operaţională nr.10-

10/08/2020 şi Directiva operaţională nr.11-18/08/2020. 

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

Moldova.  

  
DIRECTOR Octavian NICOLAESCU  

   

Nr.30/GEN. Chişinău, 7 iunie 2021.  
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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. Responsabilitatea statului 
  
1.1. Responsabilitatea statului 
 
În calitate de stat semnatar al Convenției privind aviația civilă internațională (în continuare – 
Convenția de la Chicago) Republica Moldova are obligația de a adopta și implementa cadrul 
normativ național în conformitate cu standardele și practicile recomandate (SARPs) din 
anexele la Conveția de la Chicago, totodată asigurând și concordanța cadrului normativ 
național la aquisul comunitar. În acest sens, Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 
(în continuare – Codul aerian) stabilește prevederi ce țin de adoptarea, modificarea cadrului 
normativ național în domeniul aviației civile în interesul siguranței. 
 
1.2. Exercitarea obligațiilor 
 
1.2.1 În scopul exercitării obligațiilor sale în domeniul aviației civile, Republica Moldova a 

adoptat Codul Aerian care prevede elaborarea și implementarea cadrului normativ 
național în conformitate cu SARPs. Sistemul național de reglementare permite 
Republicii Moldova să asigure un proces de reglementare și supraveghere continuă a 
activităților operatorilor aerieni fără a împiedica în mod nejustificat calea și controlul 
efectiv al operatorului asupra organizației.   

 
1.2.2 Un element esențial în sistemul de reglementare reprezintă certificarea operatorilor 

aerieni. În conformitate cu prevederile Codului aerian și Hotărârii Guvernului 
nr.831/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative 
referitoare la operaţiunile aeriene (în continuare – HG nr.831/2018), operatorul aerian 
trebuie să dețină un AOC pentru a se angaja în operațiuni de transport aerian 
comercial. Procedura privind certificarea operatorilor aerieni este prezentată în 
prezenta parte.   

 
1.2.3 Pentru a evalua competența unui operator aerian de a furniza serviciII sigure și 

regulate, AAC va analiza operațiunile propuse, cel puțin din punct de vedere al  
organizării, personalului, echipamentului, rutelor, nivelului și tipului serviciilor, precum 
și al finanțelor. AAC va emite un AOC dacă operatorul va demonstra un nivel adecvat 
de organizare și va dispune de metode corespunzătoare de control și supraveghere a 
operațiunilor de zbor și a operațiunilor la sol, a programului de instruire, a 
managementului întreținerii și acordurilor de întreținere, în dependență de natura și 
amploarea operațiunilor specificate. În cazul în care operatorul este considerat 
competent, AAC va emite acestuia certificatul de operator aerian, împreună cu 
specificațiile de operare, care detaliază operațiunile de transport aerian comercial 
autorizate. După eliberarea unui AOC, AAC va continua să monitorizeze operatorul în 
conformitate cu un program sistematic de inspecții de supraveghere a siguranței.  

 
1.2.4 Prin emiterea unui AOC, a specificațiilor de operare asociate și supravegherea 

continuă a siguranței, AAC va putea asigura protecția interesului public și va putea 
asigura un control indirect, fără a încălca responsabilitatea concretă a operatorului 
pentru siguranța operațiunilor sale. Prin acordarea unui AOC de către AAC, se  
stabilește faptul că operatorul s-a conformat criteriilor pentru o operațiune acceptabilă 
și că acesta este capabil să furnizeze servicii sigure de transport aerian comercial. 
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Capitolul 2. Certificatul de operator aerian (AOC) 
 
2.1. Generalități 

 
2.1.1. AOC oferă o bază pentru stat de a reglementa activitățile operatorilor și mijloace 

pentru AAC de a autoriza un operator aerian să înceapă operațiunile și să exercite 
supravegherea continuă a siguranței operatorului. 

 
2.1.2. AOC și specificațiile de operare aferente sunt introduse pe scurt în prezentul capitol.  

 
2.1.3. AOC și specificațiile de operare aferente emise de către AAC unui operator aerian 

servesc, de asemenea, drept bază pentru alte state pentru a autoriza operațiunile 
pe teritoriul său ale operatorului aerian respectiv, deoarece cerințele în baza cărora 
a fost emis certificatul sunt cel puțin similare standardelor aplicabile specificate în 
Anexa 6, Partea I – Transport aerian comercial internațional - Avioane și Partea III, 
Secțiunea II – Operațiuni Internaționale — Helicoptere. Politica și procedurile pentru 
validarea și supravegherea operatorilor din alte state (operatori străini) nu sunt 
cuprinse în prezentul PIAC.  

 
2.2. AOC 

 
2.2.1. În conformitate cu CAT.GEN.MPA.180 la bordul aeronavelor angajate în operațiuni 

comerciale se păstrează o copie conformă cu originalul a AOC (a se vedea 2.4. de 
mai jos) și o copie certificată a specificațiilor de operare aferente relevante pentru 
tipul de aeronavă. AOC certifică faptul că operatorul este autorizat să efectueze 
operațiuni comerciale de transport aerian, după cum sunt definite în specificațiile de 
operare aferente, în conformitate cu manualul de operațiuni al operatorului,  HG 
nr.831/2018 și CT-OPS. 

 
2.2.2. Informațiile din AOC specifică faptul că Republica Moldova este statul operatorului. 

De asemenea, specifică numărul certificatului, numele operatorului și orice alt nume 
comercial relevant pentru certificatul respectiv, cu adresa sediului principal de 
activitate al operatorului. Suplimentar, în certificat este indicată locația din 
documentația operatorului care conține datele de contact ale managementului 
operațional al operatorului. La fel, în AOC este indicată data emiterii certificatului, 
numele și semnătura oficialului AAC responsabil de eliberarea acestuia. 
 

2.2.3. Datele de contact la care managementul operațional poate fi contactat fără întârzieri 
nejustificate pentru chestiuni legate de operațiuni de zbor, navigabilitate, competența 
echipajului de zbor și de cabină, bunuri periculoase și alte aspecte, după caz, trebuie 
furnizate la bordul aeronavei și trebuie să includă nume, numere de telefon și fax, 
cu codul țării și adrese de e-mail. 
 

2.2.4. Certificatul de operator aerian se eliberează pentru o perioadă nelimitată.  
 
2.3. Specificațiile de operare 

 
2.3.1. Specificațiile de operare constituie parte integrantă a unui AOC, în baza cărora 

operatorul își desfășoară operațiunile. 
 

2.3.2. În specificațiile de operare este indicat, numărul AOC asociat, numele operatorului, 
data emiterii și semnătura oficialului AAC responsabil de eliberarea acestuia și 
marca, modelul și seria (sau seria master) a aeronavei, însemnele de înmatriculare, 
tipul de operațiune și zonele geografice pentru care sunt autorizate operațiunile. 
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2.3.3. Specificațiile cuprind toate aspectele operațiunii și includ limitări speciale, condiții și 

autorizații, cu criterii, după caz. Condițiile detaliate aplicabile specificațiilor de 
operare sunt reflectate în manualul operațional, aprobat de AAC. 

 
2.4. Copia certificată a AOC 

 
La bordul fiecărei aeronave trebuie să se păstreze o copie conformă cu originalul a AOC. 
Declarația de certificare trebuie să ateste că copia este o copie conformă cu originalul și este 
semnată de persoana abilită să certifice o copie conformă cu originalul și pe care este aplicată 
ștampilă oficială a DOZ. Întotdeauna declarația de certificare pe copia conformă cu originalul 
se aplică, plasând-o pe prima pagină a documentului. Declarația de certificare are următoarea 
formă:  
 
 
C E R T I F I C A T I O N 
 
I hereby certify that the attached is a true copy of the [AOC no.], issued at Chișinău, Republic 
of Moldova on [date] by Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova 
 
Signed at Chișinău, Moldova Republic on [date]. 
 
has been signed by Head of Flight Operations Division in accordance with the legal framework 
of the Republic of Moldova 
 
 
_______________________[NAME SURNAME OF CERTIFYING PERSON]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 3. Procedura de certificare 
 
3.1. Introducere 

 
3.1.1. Scopul unui AOC este de a certifica faptul că operațiunile de transport aerian 

comercial specificate sunt autorizate de AAC și sunt desfășurate în conformitate cu 
cadrul normativ aplicabil. Inspectorii AAC aplică procedurile și instrucțiunile conținute 
în prezentul PIAC, în scopul emiterii unui AOC de către AAC. 
 

3.1.2. În cadrul procesului de certificare, AAC trebuie să fie convinsă de faptul că 
solicitantul, care va avea responsabilitatea finală pentru siguranța operațiunii, este 
eligibil pentru eliberarea unui AOC și că are capacitatea și competența de a 
desfășura operațiuni sigure și eficiente cât și de a respecta cadrul normativ aplicabil. 
Pe lângă evaluarea abilității și competenței solicitantului, AAC va depune eforturi și 
pentru a îndruma operatorul aerian în partea ce ține de chestiunile organizatorice și 
procedurale care vor avea drepts scop desfășurarea în siguranță a operațiunilor. 
Astfel, în cazul în care, în cadrul procesului de certificare, atât obiectivele AAC cât 
și cele ale solicitantului au fost atinse, ambele părți vor purcede la delimitarea 
responsabilității comune ce ține de siguranța, regularitatea și eficiența operațiunilor, 
ceea ce va spori încrederea publicului în operațiunile desfășurate de către solicitant 
în calitate de operator și deținător al AOC.  
 

3.1.3. Pentru a fi eligibil pentru un AOC, solicitantul trebuie să deţină în proprietate sau 
folosinţă (în baza unui contract de închiriere fără echipaj) cel puţin o aeronavă care 
dispune de certificat de navigabilitate (CofA) şi corespunde operaţiunilor de transport 
aerian preconizate. 
 

3.1.4. Procesul de certificare este documentat cu toate documentele și listele de verificare 
utilizate pentru a fi completate, semnate, datate și arhivate corespunzător. Toate 
neconformitățile sau discrepanțele constatate în cadrul inspecțiilor și evaluărilor 
trebuie notificate solicitantului în scris. Solicitantul trebuie să înlăture toate 
neconformitățile și discrepanțele pentru a se conforma cadrului normativ, înainte de 
emiterea AOC.  
 

3.1.5. Deoarece operațiunile pot să difere semnificativ în ceea ce privește complexitatea și 
domeniul de aplicare, Managerul de proiect (în continuare – PM (Project Manager)) 
și comisia de certificare dispun de o mare latitudine de decizie și formulare a 
recomandărilor în cadrul procesului de certificare. Recomandarea finală a Comisiei 
de Certificare și decizia AAC cu privire la certificare și emiterea unui AOC trebuie să 
se bazeze pe faptul dacă solicitantul se conformează sau nu cerințelor naționale și 
dacă acesta este dotat în mod adecvat și este capabil să desfășoare operațiunea 
propusă în siguranță și eficient. 

 
3.2. Etapele certificării 

 
3.2.1. Procedura pentru emiterea unui AOC de către AAC se desfășoară pe etape, în 

următoarea succesiune: 
1) etapa de informare; 
2) etapa de inițiere a procesului de certificare; 
3) etapa de evaluare a documentației; 
4) etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor; și 
5) etapa de certificare. 
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3.3. Etapa de informare 
 

3.3.1. Adresarea inițială și răspunsul AAC  
 

3.3.1.1. Etapa de informare începe cu adresare inițială a solicitantului, utilizând Formularul 
de informare AAC privind intenția efectuării operațiunilor CAT (Prospective 
Operator’s Pre-assesment Statement), în continuare – POPS – Anexa nr.1.1.  

  
3.3.1.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării formularului POPS completat, 

AAC va evalua resursele necesare desfășurării procesului de certificare. 
 

3.3.1.3. În cazul în care AAC nu dispune de resurse suficiente pentru desfășurarea 
procesului de certificare, solicitantul va fi informat în scris cu privire la timpul 
estimativ necesar pentru a aloca resursele necesare și a începe procesul de 
certificare. 

 
3.3.1.4. În cazul în care AAC dispune de resurse suficiente pentru desfășurarea procesului 

de certificare, Directorul AAC întrunește comisia de certificare și desemnează 
inspectorul AAC în cadrul comisiei în calitate de PM care: 

1) va fi purtătorul de cuvânt al AAC pe tot parcursul procesului de certificare; 
2) va coordona în mod minuțios toate chestiunile de certificare cu toți ceilalți 

specialiști desemnați în cadrul procesului de certificare; 
3) va fi responsabil de faptul ca toate sarcinile aferente procesului de certificare 

sunt completate; 
4) va coordona toată corespondența către și de la solicitant; 
5) va asigura că persoanlul AAC și al solicitantului implicat în procesul de 

certificare sunt informați în totalitate despre situația actuală a procesului de 
certificare; 

6) va notifica managementul AAC despre orice informații care pot semnificativ 
afecta sau întârzia procesul de certificare. 

 
3.3.1.5. Comisia de certificare a AAC va examina formularul POPS depus de solicitant. 

 
 Notă: Scopul POPS este de a determina intenția solicitantului de a continua 

procesul de certificare și de a permite astfel AAC să aloce resursele 
necesare și să planifice procesul de certificare. 

 
3.3.1.6. În cazul în care informațiile furnizate sunt considerate inacceptabile, PM va 

informa solicitantul în scris în termen de 15 zile de la data înregistrării POPS 
completat, prin scrisoare sau e-mail cu privire la deficiențele identificate și va 
oferi recomandări cu privire la corectările necesare.  

 
3.3.1.7. Dacă informațiile furnizate sunt considerate acceptabile, PM va informa 

solicitantul în scris în termen de 15 zile din data înregistrării POPS (Anexa 
nr.1.1) completat, prin scrisoare sau e-mail despre data programată a ședinței 
de informare, care va avea loc la sediul AAC; 

 
3.3.1.8. Data programată a ședinței de informare nu trebuie să depășească 30 de zile de  

 la data înregistrării unui POPS completat. 
 

3.3.2. Ședința de informare  
 
3.3.2.1. Scopul ședinței de informare este de a confirma informațiile furnizate în POPS, de 

a determina dacă solicitantul are sau nu cunoștințe suficiente despre cadrul 
normativ aplicabil și cerințele AAC. 
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3.3.2.2. La ședința de informare va participa comisia de certificare a AAC și persoanele 

propuse pentru deținerea de funcții manageriale ale solicitantului. Solicitantul 
trebuie să fie pregătit să discute, în termeni generali, toate aspectele operațiunilor 
propuse. 

 
3.3.2.3. În timpul ședinței de informare, comisia de certificare va: 

1) informa solicitantul despre prevederile cadrului normativ de ordin financiar, 
economic,  juridic și  

2) solicita în vederea evaluării preliminare în modul descris la 3.3.3.: 
a) documente și informații pentru a evalua cerințele de adecvare a resurelor 

financiare ce țin de nivelul minim al capitalului propriu și a celui statutar; 
b) extrase bancare privind disponibilitățile financiare, la data solicitării, în lei 

și/sau valută.  
c) sursele de finanțare existente și prognozate;  
d) detalii privind modul în care vor fi finanțate achiziționarea/închirierea 

aeronavelor inclusiv, în cazul închirierii, termenii și condițiile contractului; 
e) cheltuielile planificate a fi suportate,  
f) să demonstreze existența unor acorduri preliminare sau intenții, etc.; 

3) Totodată, la ședința de informare solicitantul este îndemnat și are opțiunea de 
a face cunoștință cu business-ul acestuia. 

4) furniza solicitantului un pachetul de informații standard, conceput pentru a 
ajuta solicitantul la pregătirea unei cereri oficiale de certificare, care va include:  
a) broșura informativă descrisă (Anexa nr.1.4);  
b) lista documentelor care trebuie furnizate împreună cu cererea oficială;  
c) un grafic orientativ al acțiunilor din cadrul procesului de certificare;  
d) un exemplu al tipurilor specificațiilor de operare asociate unui AOC;  
e) orice alte informații ajutătoare. 

5) consilia potențialul operator cu privire la perioada aproximativă de timp  
necesară pentru desfășurarea procesului de certificare, ulterior primirii unei 
cereri complete și executate corect. 

6) oferi îndrumări privind cerințele față de personal, facilități, echipamente și de 
date tehnice din pachetul de informații standard pentru solicitanții unui AOC. 

 
3.3.2.4. Documentele necesare vor fi discutate în detaliu la ședința de informare. Este 

esențial ca solicitantul să aibă în această etapă de informare, o imagine clară 
asupra formei și conținutului documentelor necesare pentru depunerea cererii 
pentru acordarea AOC (Anexa nr.2.1).  
 

3.3.3. Evaluarea preliminară 
 
3.3.3.1. Etapa de informare include o evaluare preliminară a adecvării resurselor 

financiare și juridice a solicitantului și a operațiunilor propuse.  
 
3.3.3.2. În cazurile în care organizația solicitantului este la etapa de constituire și 

solicitantul are puțină sau nu are experiență de operare, acesta va fi informat că 
evaluarea deplină a competenței de funcționare a organizației poate dura o 
perioadă mai îndelungată, până când vor fi efectuate demonstrațiile operaționale, 
inclusiv operațiunilor de zbor, și că perioada totală necesară pentru a ajunge la o 
decizie finală cu privire la cerere poate fi prelungită și poate atrage cheltuieli 
financiare considerabile inevitabile. 
 

3.3.3.3. Evaluarea aspectelor de adecvare a resurelor financiare ce țin de nivelul minim al 
capitalului propriu și a celui statutar și juridice ale cererii nu trebuie să depășească 
10 zile de la furnizarea informațiilor inițiale respective de către solicitant. 
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3.3.3.4. La finalizarea evaluării cu privire la aspectele de adecvare a resurelor financiare 

ce țin de nivelul minim al capitalului propriu și a celui statutar și juridice ale cererii 
și după remedierea oricăror deficiențe, comisia de certificare va face o constatare 
provizorie cu privire la fezabilitatea generală a operațiunii, care va fi prezentată în 
scris (scrisoare sau e-mail) solicitantului. 

 
3.3.3.5. Urmare a analizei cererii se va indica fie că este acceptabilă cu titlu preliminar, fie 

că este inacceptabilă. 
 

3.3.3.6. În cazul în care comisia de certificare consideră că operațiunea este provizoriu 
inacceptabilă și solicitantul nu este pregătit să depună o cerere oficială, vor fi 
oferite recomandări cu privire la pregătirea ulterioară și se va stabili o altă întâlnire 
de informare sau, alternativ, solicitantul poate fi îndemnat să-și retragă intenția de 
a solicita AOC. 
 

3.3.3.7. În cazul în care comisia de certificare stabilește că operațiunea este provizoriu 
acceptabilă și informațiile furnizate în POPS sunt satisfăcătoare și că solicitantul 
are o imagine clară asupra procesului de certificare, PM informează solicitantul în 
acest sens și să inițieze a doua etapă a procesului de certificare. 

 
3.3.3.8. Secțiunea 1 - Faza de informare a raportului de progres al certificării PIAC-

OPS/CPR (Anexa nr.32) va fi completată de PM, înainte de a continua cu etapa 
de inițiere a procesului de certificare. 

 
3.4. Etapa de inițiere a procesului de certificare 

 
3.4.1. Etapa de inițiere a procesului de certificare începe atunci când solicitantul depune la 

secretariatul AAC cererea pentru acordarea AOC, în conformitate cu Anexa nr.2.1 cu 
cel puțin 90 de zile înainte de data propusă pentru începerea operațiunilor.  

 
3.4.2. Cererea pentru acordarea AOC va fi completată de către managerul responsabil 

(accountable manager), în limba de stat a Republicii Moldova sau în limba engleză și, 
conform ORO.AOC.100, va fi însoțită de următoarea documentație: 
1) denumirea oficială și denumirea comercială, adresa și adresa de corespondență a 

organizației (copiile actelor de constituire autentificate cu ștampila organizației).   
2) o descriere a operațiunilor propuse, inclusiv tipul (tipurile) și numărul aeronavelor 

care urmează să fie exploatate. Solicitantul trebuie să identifice specificațiile de 
operare dorite, adecvate operațiunilor preconizate pentru fiecare aeronavă din 
flotă. Solicitantul va pune la dispoziție o listă a aeronavelor care urmează să fie 
operate, cu tipul, modelul, seria și însemnele de naționalitate și de înregistrare a 
fiecărei aeronave; 

3) o descriere a sistemului de management, inclusiv structurii organizatorice; 
4) numele managerului responsabil, conform ORO.GEN.210; 
5) numele persoanelor desemnate în conformitate cu ORO.AOC.135 (a) , precum și 

calificările și experiența acestora;  
6) o copie a manualului de operațiuni în conformitate cu prevederile CT-OPS. 

Manualul poate fi furnizat în părți separate. Dimensiunea, precum și numărul de 
volume ale manualului de operațiuni va depinde de mărimea și complexitatea 
operațiunilor propuse; 

7) o declarație conform căreia întreaga documentație trimisă AAC a fost verificată de 
organizație și este în conformitate cu cerințele aplicabile (pct. 4. din Anexa nr.2.1); 

8) copii ale polițelor de asigurare și ale contractelor de asigurare pentru încărcătura 
comercială, precum și pentru răspundere civilă față de terți, încheiate cu 
respectarea mărimilor stabilite de legislația în vigoare, precum și scrisoarea de 
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preluare a obligațiunii, eliberată de compania de asigurare/brokerul sau compania 
de reasigurare (Letter of Undertaking). 

9) dovada care să ateste că capitalul statutar, la momentul solicitării, este de cel puțin 
500 000 lei pentru organizația care operează avioane o masă maximă certificată 
la decolare de peste 5700 kg sau elicoptere cu o masă maximă la decolare ce 
depășește 3175 kg; 

10) copie a situațiilor financiare pentru anul anterior celui în care se solicită certificatul 
de operator aerian, în cazul în care sunt disponibile;  

11) copie a raportului de audit privind situațiile financiare pentru perioada de gestiune 
precedentă (în absența unor dispoziții contrare în legislația națională); 

12) planul de afaceri pentru cel puțin primii 3 ani de activitate de transport aerian, care 
va cuprinde următoarele informații: 
a) bilanț estimativ, inclusiv un cont de profit și pierderi; 
b) veniturile și cheltuielile prognozate privind combustibilul, tarifele, salariile, 

întreținerea, amortizările, variațiile cursului de schimb, tarifele de aeroport, 
tarifele de navigație aeriană, costurile de handling la sol, asigurările etc. pentru 
fiecare aeronavă ce urmează a fi exploatată; 

c) prognoze privind traficul total și veniturile obținute în primul an complet de 
operare al solicitantului, inclusiv datele justificative care au stat la baza 
calculului previziunii;  

d) detalii privind sursele de finanțare existente și prognozate;  
e) fluxul de numerar prognozat și proiecția fluxului de lichidități pentru primii trei 

ani de operare;  
f) detalii privind modul în care vor fi finanțate achiziționarea/închirierea 

aeronavelor inclusiv, în cazul închirierii, termenii și condițiile contractului; 
13) dovada care să ateste că valoarea capitalului propriu este egală sau mai mare 

decât valoarea capitalului statutar, în cazul în care nu sunt disponibile situațiile 
financiare anuale;  

 
14) copiile contractelor încheiate între organizație și agenții aeronautici certificați 

pentru prestarea serviciilor aeriene certificate de către AAC sau care urmează a fi 
perfectate (handling, servicii aeronautice și alte servicii aeroportuare, instruirea 
echipajelor și a personalului de deservire la sol), autentificate cu ștampila 
solicitantului. Aceste documente trebuie să furnizeze dovezi că solicitantul 
contractează facilități și servicii adecvate operațiunii propuse. În cazul în care 
contractele oficiale nu sunt semnate, trebuie furnizate scrisori sau alte documente 
care să demonstreze existența unor acorduri preliminare sau intenții. Aceste 
documente se pot referi la aeronave, facilități și servicii ale bazei de operare, 
meteo, facilități de comunicații, întreținere, hărți și publicații aeronautice, date de 
analiză și obstacolare a aerodromului, instruire externalizată și facilități de instruire. 

15) punctele alin.9) și 14) nu se aplică organizațiilor care operează avioane sub 5700 
kg, elicoptere sub 3175 kg, baloane sau planoare. Aceste organizații trebuie să 
poată demonstra că dețin un capital propriu de cel puțin 150 000 de lei.  

 
3.4.3. Solicitantul dovedește AAC că:  

1) îndeplinește toate cerințele din Anexa nr.3 la Codul aerian, Partea ORO, Partea 
CAT și Partea SPA; 

2) deține în proprietate sau folosință (în baza unui contract de închiriere fără echipaj) 
cel puțin o aeronavă care dispune de certificat de navigabilitate (CofA) și 
corespunde operațiunilor de transport aerian preconizate; 

3) toate aeronavele exploatate dispun de un certificat de navigabilitate (CofA), în 
conformitate cu cadrul normativ național privind certificarea pentru navigabilitate și 
mediu a aeronavelor, a produselor, pieselor și echipamentelor aferente; 

4) organizarea și managementul este adecvat și adaptat complexității și domeniului 
de aplicare al operațiunii; și 
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5) poate acoperi, pe termen de trei luni de la începerea operațiunilor, costurile fixe și 
de funcționare, contractate în cadrul operațiunilor în conformitate cu planul său de 
afaceri și determinate pe baza unor ipoteze realiste, fără a folosi niciun venit 
provenit din operațiunile desfășurate.  

 
3.4.4. Solicitantul trebuie să atașeze, de asemenea, următoarele documente la cererea 

oficială: 
1) Graficul de acțiuni. În cadrul procesului de certificare acesta reprezintă un 

document cheie în care sunt stabilite datele țintă pentru anumite evenimente, 
activități, programe, aeronave și facilități care vor fi disponibile pentru inspecție de 
către inspectorii AAC, înainte de certificare. Graficul include data (datele): 
a) când membrii echipajului și personalul de întreținere vor începe pregătirea; 
b) când facilitățile de întreținere vor fi pregătite pentru inspecție; 
c) când fiecare dintre manualele necesare (OM, MEL, CDL, Programul de 

instruire, etc.), vor fi pregătite pentru evaluare; 
d) când aeronava(ele) va (vor) fi pregătită pentru inspecție (data și locația); 
e) când se poate începe efectuarea inspecției la sediul solicitantului, a bazelor de 

operare, a echipamentelor la sol, a facilităților de pregătire a personalului 
aeronautic operațional și a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor 
(FSTD); 

f) când sunt planificate zborurile demonstrative; și 
g) evaluărilor personalului de instruire, instructorilor pentru calificare de tip (TRI) 

și a altor persoane supuse aprobării de către AAC. 
 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 

 
2) documente pentru stabilirea, implementarea și menținerea unui sistem de 

management al siguranței și a unui sistem de management al conformității, în 
conformitate cu ORO.GEN.200;  

3) programul de securitate aeronautică în conformitate cu Programul național de  
securitate în domeniul aviație civile (PNSA) și AMC1 ORO.AOC.100(a), programul 
de instruire în domeniul securității aeronautice în conformitate cu Programul 
național de instruire și certificare a personalului în domeniul securității aviației civile 
(PNICSA) și AMC1 ORO.AOC.100(a), programul de control al calității în domeniul 
securității aeronautice în conformitate cu Programul naţional de control al calităţii 
în domeniul securităţii aviaţiei civile (PNCCSA); 

4) formulare de cerere relevante și documente și/sau manuale suplimentare asociate, 
după cum este necesar pentru aprobările specifice solicitate, în conformitate cu  
ARO.OPS.200, confrm procedurilor prevăzute în PIAC-OPS Partea GEN; 

5) manualul de zbor al aeronavei, MMEL, MEL, CDL și abonarea la amendamentele 
acestor documente; 

6) memoriului de prezentare a întreprinderii de management al menținerii 
navigabilității (în continuare - CAME (Continuing Airworthiness Management 
Exposition) descrie aranjamentele administrative dintre solicitant și organizația de 
întreținere aprobată (AMO) și definește procedurile de utilizare, atribuțiile și 
responsabilitățile personalului operațional și de întreținere, instrucțiunile și 
informațiile care să permită personalului de întreținere și operațional implicat să își 
îndeplinească sarcinile cu un grad ridicat de siguranță, în conformitate cu HG 
nr.641/2019 și Doc. 9760; 

7) programul de întreținere tehnică care va detalia cerințele de întreținere pentru 
fiecare aeronavă, în conformitate cu HG nr.641/2019 și Doc.9760. 

 
3.4.5. Manualul de operațiuni și documentele menționate la 3.4.4. pot fi depuse mai târziu, 

dar nu cu mai puțin 60 de zile înainte de data propusă pentru începerea operațiunilor. 
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3.4.6. Pentru a facilita această etapă a procesului de certificare, solicitantul poate coordona 
prin e-mail toate aspectele legate de elaborarea documentației solicitate cu comisia de 
certificare a AAC, înainte de depunerea cererii oficiale. 

 
3.4.7. Depunerea unei cererii pentru acordarea AOC reprezintă pentru AAC faptul că 

solicitantul este: 
1) familiarizat cu cadrul normativ aplicabil aplicabile operațiunilor propuse;  
2) pregătit să demonstreze metoda de conformitate; și 
3) este pregătit pentru o evaluare, demonstrații și inspecții aprofundate,  ce țin de: 

a) manualele necesare;  
b) programele de instruire;  
c) facilitățile operaționale și de întreținere;  
d) aeronave;  
e) echipamentul auxiliar,  
f) păstrarea înregistrărilor;  
g) programului pentru bunuri periculoase;  
h) programul de securitate aeronautică și programul de instruire în domeniul 
securității aeronautice;  

i) echipajul de zbor;  
j) persoanele cheie a solicitantului, inclusiv funcționarea organizației din punct de 
vedere administrativ și operațional;  

 
3.4.8. Comisia de certificare AAC va efectua o evaluare sumară a pachetului de documente 

pentru a verifica dacă au fost prezentate documentele necesare, că acestea includ 
informațiile solicitate și că documentația este de o calitate adecvată. 

 
3.4.9. În cazul CAME, în cazul în care se propune utilizarea aeronavelor închiriate care nu 

sunt înregistrate în Republica Moldova, evaluarea sumară se va extinde la conținutul 
necesar, având în vedere că manualul trebuie să fie acceptabil pentru AAC și pentru 
statul de înregistrare al aeronavei. 

 
3.4.10. În timpul evaluării, comisia de certificare poate identifica necesitatea unei expertize 

suplimentare, de exemplu pentru a face față unui anumit tip de aeronavă sau unui 
anumit sistem de navigație. 

 
3.4.11. În cazul în care pachetul de documente este incomplet sau în vreun alt mod 

inacceptabil, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii pentru acordarea AOC, PM 
va informa solicitantul despre acest fapt în scris prin e-mail sau scrisoare, oferind 
detalii cu privire la deficiențele și recomandările privind modificarea sau completarea 
documentelor.  

 
3.4.12. Dacă informațiile din pachetul de documente sunt considerate acceptabile de către 

comisia de certificare, va fi programată o întâlnire de inițiere a procesului de certificare 
cu solicitantul. 

 
3.4.13. Întâlnirea va avea loc între comisia de certificare și persoanele propuse pentru 

deținerea de funcții manageriale solicitantului, cu scopul de a soluționa orice întrebări 
din partea AAC sau a solicitantului, pentru a stabili o înțelegere comună cu privire la 
etapele următoare a procesului de certificare. 

 
3.4.14. În speță, întâlnirea are scopul să: 

1) confirme că informațiile de bază ale managementului îndeplinesc cerințele 
cadrului normativ; 

2) soluționeze orice erori sau omisiuni din pachetul de documente; 
3) corecteze orice necorespundere din graficul de acțiuni și convină asupra unui 
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proces de revizuire a datelor evenimentelor; 
4) consolideze comunicarea și relațiile de lucru între comisia de certificare a AAC și 

solicitant; și 
5) să confirme acceptabilitatea pachetului de documente.  

 
 Notă: Se va avea în vedere că acceptarea pachetului de documente de către comisia 

de certificare nu constituie acceptarea sau aprobarea oricăreia dintre 
documentele prezentate care vor fi supuse unei revizuiri aprofundate 
ulterioare. Identificarea discrepanțelor semnificative în timpul revizuirii 
aprofundate poate necesita întâlniri suplimentare între anumiți membrii ai 
comisiei de certificare AAC și solicitant. 

 
3.4.15. Secțiunea 2 – „Etapa de inițiere a procesului de certificare” a Raportului de progres a 

certificării (PIAC-OPS/CPR, Anexa nr.32), va fi completată de către PM, înainte de a 
continua cu etapa de evaluare a documentației.  

 
3.5. Etapa de evaluare a documentației 

 
3.5.1. Generalități 

 
3.5.1.1. Etapa de evaluare a documentației implică examinarea detaliată a tuturor 

documentelor și manualelor prezentate de solicitant pentru a stabili conformitatea 
cu cadrul normativ aplicabil (Codul aerian, HG nr.831/2018, CT-OPS). 

 
3.5.1.2. După ce cererea pentru acordarea AOC a fost acceptată, așa cum este descris la 

3.4.12., comisia de certificare va începe evaluare aprofundată a tuturor 
documentelor și manualelor enumerate în 3.4.2., 3.4.3. și 3.4.4. 

 
3.5.1.3. AAC trebuie să finalizeze aceste evaluări în conformitate cu graficul de acțiuni 

programul evenimentelor pregătit de solicitant și convenit în cadrul ședinței de 
inițiere a procesului de certificare.  
 

3.5.1.4. În cazul în care un document sau un manual este incomplet sau deficient, sau 
dacă sunt identificate abateri de la cadrul mormativ sau practicile de operare în 
condiții de siguranță, solicitantul va fi informat în scris, prin scrisoare sau prin e-
mail cu o listă detaliată a deficiențelor în scopul întreprinderii unor măsuri 
corective. 
 

3.5.1.5. Documentele și manualele care sunt conforme/satisfăcătoare vor fi aprobate sau 
acceptate, conform prevederilor din CT-OPS și AMC&GM asociate. Aprobarea va 
fi indicată prin semnătura inspectorului responsabil pe documentul supus 
aprobării. Acceptarea documentelor și manualelor care nu necesită aprobare, se 
va face printr-o scrisoare. 
 

3.5.1.6. Complexitatea informațiilor care trebuie abordate în documentele și manualele 
solicitantului depinde de complexitatea operațiunii propuse. 

 
3.5.2. Evaluarea documentației 

 
3.5.2.1. Proiectul specificațiilor de operare. Specificațiile de operare fac parte din AOC. 

Specificațiile de operare standard și o listă a specificațiilor de operare dorite și 
identificate de solicitant vor fi transmise solicitantului la ședința de informare 
pentru a elabora proiectul specificațiilor de operare. Acest proiect va fi definitivat 
de solicitant și de comisia de certificare a AAC pentru a adăuga autorizațiile, 
condițiile și limitările necesare pentru a emite specificațiile de operare 
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corespunzătoare operațiunii intenționate a solicitantului. Informațiile și condițiile 
detaliate (cum ar fi instruirea, calificările, cerințele privind echipamentele și 
procedurile în baza cărora poate fi utilizată fiecare autorizație specială) trebuie să 
fie disponibile în manualul operațional. Ulterior, operatorul sau AAC poate iniția 
modificări ale specificațiilor de operare, în funcție de schimbările produse.  

 
3.5.2.2. Structura managementului și cadrul de conducere. Descrierea sistemului de 

management trebuie să respecte cerințele stabilite în ORO.GEN.200 și AMC1 și 
GM1 la ORO.GEN.200 (a) 5. Această descriere ar trebui să fie inclusă în secțiunea 
corespunzătoare a manualului operațional sau într-un mod altfel acceptabil pentru 
AAC. Lista cadrului de conducere trebuie să includă funcțiile de conducere, 
numele persoanelor implicate și calificările acestora, experiența de conducere 
relevantă, precum și certificatele, calificările și experiența în domeniul aviației.  

 
3.5.2.2.1. Managerul responsabil. Comisia de certificare trebuie să se asigure de 

conformitatea managerului responsabil cu cerințele din AMC1 ORO.GEN.210 
(a) și GM1 ORO.GEN.210 (a). 

 
3.5.2.2.2.  Persoanele nominalizate. Se aprobă în conformitate cu prevederile descrise 

în capitolul 9 din prezenta parte. 
 
3.5.2.3. Manualul de operațiuni (în continuare-OM). Manualul de operațiuni este mijlocul 

prin care solicitantul intenționează să controleze toate aspectele operațiunii 
preconizate. Criteriile detaliate de evaluare a OM se conțin în Listele de verificare 
a conformității PIAC-OPS/CL/OM-A (Anexa nr.34); PIAC-OPS/CL/OM-B (Anexa 
nr.35); PIAC-OPS/CL/OM-C (Anexa nr.36) și PIAC-OPS/CL/OM-D (Anexa nr.37), 
care trebuie completate în mod corespunzător și prezentate de operator în scopul 
examinării și aprobării OM. 

 
Notă:   Dispozițiile și procedurile referitoare la echipajul de cabină pot fi descrise într-

un manual separat al echipajului de cabină. Criteriile detaliate de evaluare ale 
manualului echipajului de cabină se conțin în lista de verificare PIAC-
OPS/CL/CCM (Anexa nr.38), care trebuie completat în mod corespunzător și 
prezentat de operator în cazul revizuirii și aprobării CCM.  

 
3.5.2.4. Asigurarea. Polițele și contractele de asigurare vor fi examinate pentru a asigura 

conformitatea cu ORO.AOC.100 (b) 8, iar acceptarea se va specifica în mod 
corespunzător de către PM în Raportul de progres al certificării PIAC-OPS/CPR 
(Anexa nr.32). 

 
3.5.2.5. Situații financiare și rapoarte de audit financiar. Situațiile financiare și rapoartele 

de audit financiar, dacă sunt disponibile, vor fi examinate de comisia de certificare 
pentru a asigura conformitatea cu ORO.AOC.100 (b) 10, 11. Dacă nu este 
disponibil, solicitantul va demonstra conformitatea cu ORO.AOC.100 (b) 13. 
Acceptarea situațiilor financiare și a rapoartelor de audit financiar se va specifica 
în mod corespunzător de către PM în raportul de progres al certificării PIAC-
OPS/CPR (Anexa nr.32). 

 
3.5.2.6. Planul de afaceri. Planul de afaceri va fi examinat de comisia de certificare pentru 

a asigura conformitatea cu ORO.AOC.100 (b) 12. Criteriile detaliate de evaluare 
ale planului de afaceri sunt cuprinse în AMC – Mijloace acceptabile de punere în 
conformitate - Structura recomandată aferentă planului de afaceri pentru operatorii 
aerieni. 
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3.5.2.7. Documentația sistemului de management va respecta întru-totul prevederile din  

ORO.GEN.200.  
 

3.5.2.7.1. Manualul de management al sistemului de siguranță (manualul SMS). 
Manualul SMS este necesar și documentează toate aspectele aferente SMS, 
inclusiv: politica și obiectivele de siguranță, care descriu în mod clar 
responsabilitățile de siguranță și planificarea acțiunilor de urgență; 
managementul riscului de siguranță, care include procese de identificare a 
pericolelor și procese de evaluare și atenuare a riscurilor; asigurarea 
siguranței, inclusiv monitorizarea performanței siguranței cu capacitate de 
investigare; promovarea siguranței și instruirea. 

 
3.5.2.7.2. Sistemul de monitorizare a conformității. Reprezintă o funcție de monitorizare 

a conformității operatorului cu cerințele relevante. Monitorizarea conformității 
include un sistem de feedback al constatărilor către managerul responsabil 
pentru a asigura implementarea eficientă a acțiunilor corective, după caz.  

 
3.5.2.7.3. Criteriile detaliate de evaluare a documentației sistemului de management 

sunt conținute în lista de verificare a conformității PIAC-OPS/CL/MSM (Anexa 
nr.39), care trebuie completat în mod corespunzător și prezentat de operator 
pentru în scopul examinării și aprobării manualului SMS. 

 
Notă: Documentația sistemului de management a operatorului poate fi inclusă într-

un manual separat sau în (unul din) manual(e), așa cum este specificat în 
subpartea (subpărțile) aplicabile. Ar trebui inclusă o trimitere/referință 
încrucișată. 

 
3.5.2.8. Programele de securitate  
 

3.5.2.8.1. Programul de securitate aeronautică va descrie măsurile și procedurile de 
securitate aeronautică al operatorului și se va conforma cerințelor PNSA și va 
include procedurile de securitate aplicabile tipurilor de operațiuni.  
 

3.5.2.8.2. Programul de instruire în domeniul securității aeronautice va descrie 
categoriile de personal, tipurile se instruiri, conținutul cursurilor, etc. în 
conformitate cu cerințele PNICSA.  

 
3.5.2.8.3. Programul de control al calității va descrie activitățile de monitorizare a 

conformității cerințelor PNSA, în conformitate cu cerințele PNCCSA. 
 

3.5.2.8.4. Programele de securitate vor fi examinate și aprobate de către subdiviziunea 
responsabilă din cadrul AAC. 

 
3.5.2.9. Manualele de zbor a aeronavei(lor) (Aircraft Flight Manual – AFM) 

 
3.5.2.9.1. Se prezintă manualele de zbor specifice pentru fiecare aeronavă care este 

supusă controlului statului de înmatriculare. Aranjamentele privind controlul 
administrativ și modificarea AFM se examinează împreună cu mijloacele 
pentru furnizarea informațiilor despre performanța și limitările aeronavei pentru 
echipajul de zbor. 
 

3.5.2.9.2. Solicitantul/operatorul aerian are responsabilitatea de a stabili proceduri pentru 
asigurarea actualizării/menținerea la zi a AFM prin includerea 
amendamentelor /reviziilor obligatorii la acestea, furnizate de titularul 
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certificatului de tip.  
 

3.5.2.9.3. AFM, precum și orice modificare a acestora necesită acceptarea (aprobarea) 
prealabilă de AAC, înainte de a fi incluse în MO al solicitantului/ operatorului. 

 
[În redacția ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 
 

3.5.2.10. MEL. MEL se elaborează pentru fiecare aeronavă sau tip de aeronavă care 
urmează a fi operate, care să prevadă condiții specifice de operare a aeronavei, 
cu anumite echipamente inoperante. Această listă întocmită de solicitant în 
conformitate cu sau mai restrictivă decât MMEL, aprobată de statul de proiectare 
pentru tipul de aeronavă, este adaptată aeronavei solicitantului și echipamentului 
instalat. Criteriile detaliate de examinare a MEL sunt cuprinse în lista de verificare 
a conformității PIAC-OPS/CL/MELCDL (Anexa nr.40) care trebuie completată în 
mod corespunzător și prezentată de operator în scopul examinării și aprobării 
MEL. Cererea pentru acceptarea MEL /amendament MEL va fi prezentată în 
conformitate cu Anexa nr.33.  
 

3.5.2.11. CDL. Organizația responsabilă de proiectarea tipului de aeronavă poate stabil un 
CDL pentru fiecare tip și model de aeronavă, aprobat de statul de proiectare 
pentru a prevedea începerea unui zbor fără părți externe specificate. CDL (urile), 
dacă sunt furnizate de producător, luând în considerare tipurile și variantele de 
aeronave operate, inclusiv procedurile care trebuie urmate atunci când o aeronavă 
este expediată în condițiile CDL-ului său. Criteriile detaliate de examinare ale CDL 
sunt cuprinse în lista de verificare a conformității PIAC-OPS/CL/MELCDL (Anexa 
nr.40) care trebuie completată în mod corespunzător și prezentată de operator în 
scopul examinării și aprobării CDL. 
 

3.5.2.12. CAME. Manualul în cauză stabilește intențiile și procedurile solicitantului cu privire 
la menținerea navigabilității aeronavelor utilizate, pe durata vieții lor operaționale. 
Acest lucru se aplică indiferent dacă solicitantul unui AOC intenționează sau nu 
să solicite aprobare de AMO sau intenționează să contracteze întreținerea unei 
AMO. Conținutul detaliat al CAME este descris în M.A.704 și AMC la M.A.704, 
care vor fi utilizate în scopul examinării și aprobării CAME. 
 

3.5.2.13. Programul de întreținere. Pentru fiecare aeronavă este necesar un program de 
întreținere, inclusiv graficul de întreținere, luând în considerare cerințele autorității 
de proiectare a tipului. Conținutul detaliat al programului de întreținere este descris 
în HG 641/2019, M.A.302. 

 
3.5.2.14. Planul zborurilor demonstrative. În cazul în care sunt necesare zboruri 

demonstrative, trebuie pregătit un plan pentru aceste zboruri demonstrative, astfel 
încât solicitantul să poată demonstra capacitatea de a opera și întreține 
aeronavele și de a efectua tipul de operațiune specificat. Determinarea necesității 
executării sau neexecutării zborurilor demonstrative și, necesitatea unor astfel de 
zboruri, numărul și tipul acestora, va depinde de evaluarea AAC a capacităților 
sistemelor operaționale stabilite de solicitant. La stabilirea necesității unui zbor 
demonstrativ vor fi luați în considerație următorii factori:  
1) Numărul și complexitatea tipului/tipurilor de aeronave operate;  
2) în ce măsură structura rutelor solicitantului este afectată de cerere (de 

exemplu, inaugurarea rutelor internaționale și utilizarea zonelor speciale de 
operare); 

3) care este nivelul de experiență al personalului implicat în operare (de exemplu, 
experiența anterioară a membrilor echipajului de zbor și de cabină în operarea 
acestui tip de aeronavă); 
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4) cum își propune solicitantul să efectueze zborurile demonstrative (de exemplu, 
câteva zboruri pe distanțe lungi versus câteva zboruri pe distanțe scurte); și 

5) ce nivel de experiență de management există în companie pe acest tip sau tip 
sau marcă similară de aeronavă.  

 
3.5.2.15. Secțiunea 3 – „Etapa de evaluare a documentației” a Raportului de progres a 

certificării (PIAC-OPS / CPR, Anexa nr.32), va fi completată de către PM, înainte 
de a continua cu a continua cu etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor. 

 
3.6. Etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor 

 
3.6.1. Generalități 

 
3.6.1.1. Cadrul normativ stabilește necesitatea demonstrării de către solicitant a capacității 

de conformare la cadrul normativ aplicabil și practicile de operare în condiții de 
siguranță, înainte de a începe desfășurarea operațiunilor. Aceste demonstrații vor 
include desfășurarea efectivă a activităților și/sau operațiunilor în prezența 
inspectorilor aeronautici din cadrul echipei de certificare. Aceasta va implica, de 
asemenea, evaluări la fața locului a echipamentelor de întreținere a aeronavelor 
și a facilităților auxiliare. În timpul acestor demonstrații și inspecții, inspectorii 
aeronautici evaluează eficiența politicilor, metodelor, procedurilor și instrucțiunilor, 
așa cum este descris în manualele și alte documente elaborate de solicitant. La 
această etapă, trebuie pus accentul pe eficacitatea managementului solicitantului. 
Deficiențele vor fi aduse la cunoștința solicitantului în scris prin e-mail sau 
scrisoare și vor fi luate acțiuni corective înainte de a acorda AOC. 

 
3.6.1.2. Evaluarea preliminară a cererii, așa cum este descris la 3.3.3., ar trebui să ofere 

AAC o apreciere generală a sferei operațiunilor propuse și a capacității potențiale 
a solicitantului de a le desfășura în condiții de siguranță. Cu toate acestea, înainte 
de a lua decizia privind acordarea AOC, AAC va evalua amănunțit capacitatea de 
operare a solicitantului. Această etapă importantă și mai detaliată a evaluării 
impune solicitantul demonstrarea continuă a capacității administrative și 
operaționale profunde, inclusiv, în unele cazuri, efectuarea zborurilor pe rutele 
propuse, adecvarea facilităților, echipamentelor, procedurilor și practicilor de 
operare, precum și competența personalului administrativ, de zbor și de la sol. 
Zborurile demonstrative pot include orice aspect care urmează să fie inclus într-o 
autorizație specială în specificațiile de operare, asociate AOC la eliberare. 
Zborurile de antrenament sau poziționare, efectuate în prezența unui inspector al 
AAC, pot fi creditate pentru îndeplinirea cerințelor de zbor demonstrativ. 

 
3.6.1.3. Etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor trebuie să cuprindă toate 

aspectele operațiunilor și specificațiilor de operare propuse - inspecții la bazele și 
stațiile de operare, la facilitățile de control și supraveghere operațională, inspecții 
a programelor de instruire și la facilitățile de instruire. AAC va asigura 
monitorizarea instruirii personalului solicitantului urmare aprobării programelor de 
instruire ale acestuia și acceptării facilităților de instruire. 

 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 
 

3.6.1.4. Detaliile exacte ale inspecțiilor vor fi determinate de mai mulți factori, cum ar fi 
natura, domeniul de aplicare și zonele geografice ale operațiunilor, tipul 
echipamentului de zbor și terestru care urmează să fie utilizat, precum și metoda 
de control și supraveghere operațională.   
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3.6.1.5. De asemenea, va fi necesar să se verifice dacă sunt adecvate facilitățile situate în 
alte state și care urmează să fie utilizate. Întrucât certificatele emise de AAC sunt 
pe deplin în conformitate cu Anexa 1 OACI – Cerințe privind licențierea 
personalului, acestea sunt acceptate de alte state în care se vor desfășura 
operațiunile. 

  
3.6.1.6. Demonstrațiile și inspecțiile se efectuează în mod corespunzător, așa cum este 

descris în  continuare, în conformitate cu graficul de acțiuni coordonat.  
 

3.6.2. Organizarea și administrarea 
 
3.6.2.1. Pe parcursul etapei demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor, va fi evaluată 

structura organizațională, stilul de conducere, direcția și filozofia solicitantului 
pentru a se asigura exercitarea unui control necesar și adecvat a operațiunilor 
propuse. Este esențial stabilirea unei structuri de management consolidate și 
eficiente. La fel este deosebit de important ca managementul operațional să aibă 
experiență și competență adecvată și să dețină un statut adecvat în cadrul 
organizației solicitantului. În cadrul discuțiilor cu personalul cheie și urmare a 
observațiilor, membrii comisiei de certificare a AAC vor evalua caracterul adecvat 
al structurii de conducere și vor stabili dacă sunt stabilite sau nu linii clare de 
subordonare, atribuții și responsabilități specifice ale elementelor și persoanelor 
subordonate. Aceste atribuții și responsabilități trebuie să fie clar reflectate în 
Manualul Operațional, în CAME și alte documente ale companiei. De asemenea, 
vor fi stabilite procese acceptabile pentru asigurarea diseminării/aducerii la 
cunoștință a procedurilor și a instrucțiunilor de operare ale companiei către 
personalul implicat, pentru a fi informat în permanență și în mod corespunzător. 
Atribuțiile, sarcinile, responsabilitățile și relațiile fiecărei funcții trebuie să fie clar 
înțelese și respectate de către persoanele care ocupă aceste funcții. 

 
3.6.2.2. La toate nivelurile, este necesar ca personalul solicitantului să fie complet integrat 

în operațiuni și să fie informat pe deplin despre canalele de comunicare care 
trebuie utilizate în cursul activității lor, precum și de limitele atribuțiilor și 
responsabilității lor. 
 

3.6.2.3. Personalul solicitantului trebuie evaluat în scopul determinării numărului necesar 
de persoane angajat la nivel de conducere și la alte niveluri pentru a exercita 
funcțiile respective. Numărul și natura personalului vor varia în funcție de mărimea 
și complexitatea organizației. Printr-un proces de intervievare, comisia de 
certificare a AAC va stabili dacă personalul de conducere este sau nu calificat, 
experimentat și competent pentru a-și îndeplini sarcinile atribuite. 
 

3.6.2.4. Experiența a demonstat că calitatea operațiunilor este direct legată de standardele 
aplicate de personalul de conducere. Un management competent rezultă de obicei 
în desfășurarea unor operațiuni în condiții de siguranță. Excesul de manageri 
poate duce la fragmentarea responsabilităților și controlului și la dificultatea și 
ineficiența gestionării operațiunilor, similar ca și în cazul unei insuficiențe de 
personal de conducere. Orice dintre aceste cazuri poate duce la înrăutățirea 
standardelor operaționale. Astfel, evaluarea organizației unui solicitant reprezintă 
în sine o etapă importantă a procesului de inspecție în scopul certificării. Odată ce 
s-a stabilit că organizația solicitantului este dotată și administrată în mod adecvat, 
va fi inițiată o examinare detaliată a organizației și se va evalua conformitatea și 
utilizarea manualului de operațiuni asociat și CAME. 
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3.6.3. Inspecția operațiunilor la sol 
 
AAC desfășoară cele mai importante inspecții la sol a solicitantului specificate în 
continuare, anterior emiterii AOC. 
 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 

 
3.6.3.1. Generalități 

 
3.6.3.1.1. Scopul acestei etape a inspecției de certificare este de a stabili, prin inspecții la 

fața locului, conformitatea și adecvarea personalului solicitantului, echipamentelor 
la sol, a programului de instruire, a facilităților de pregătire, a echipamentelor de 
pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) și a procedurilor pentru desfășurarea 
operațiunilor specificate în cerere. 
 

[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 
 

3.6.3.1.2. Inspecția facilităților și procedurilor de întreținere face parte din inspecția la sol și 
va fi efectuată separat de inspectorii aeronautici în domeniul navigabilității, care 
fac parte din comisia de certificare a AAC.  

 
3.6.3.2. Calificările echipajului de zbor, certifiicarea și instruirea 

 
Inspectorul AAC va stabili dacă solicitantul a stabilit proceduri și programe de instruire pentru 
a se asigura că calificările echipajului de zbor îndeplinesc cerințele HG nr.831/2018 și HG 
nr.204/2020 și că personalul este autorizat în mod corespunzător și deține calificări adecvate 
și valabile. Criteriile detaliate pentru evaluarea calificărilor echipajului de zbor, a acordării 
certificatelor și a instruirii sunt conținute în lista de verificare C2A2D (FC) (Anexa nr.41). 
 

3.6.3.3. Calificările echipajului de cabină, atestarea și instruirea 
 
Inspectorul AAC va stabili, de asemenea, dacă solicitantul a stabilit un program de instruire 
pentru a se asigura că membrii echipajului de cabină sunt competenți în executarea acelor 
sarcini și funcții de siguranță care trebuie îndeplinite în caz de urgență, inclusiv în cazul 
situației care necesită evacuarea de urgență. Criteriile detaliate pentru evaluarea calificărilor 
echipajului de zbor, a atestatelor și a instruirii sunt incluse în lista de verificare C2A2D (CC) 
(Anexa nr.42) 
 

3.6.3.4. Programe de instruire 
 
Programul de instruire va fi descris în detaliu fie în manualul operațional, fie într-un manual de 
instruire care, deși va face parte din manualul operațional, va fi publicat ca un manual separat. 
Alegerea va depinde, în general, de amploarea operațiunilor și de numărul și tipurile de 
aeronave din flota operatorului. Majoritatea solicitanților consideră că este convenabil să 
elaborezeze programele de instruire într-un manual de instruire, structurat în subpărți pentru 
a facilita aplicarea și actualizarea eficientă a acestuia. În funcție de scopul de aplicare și 
complexitatea operațiunii propuse, instruirile cerute de CT-OPS pot fi desfășurate sub 
controlul direct al solicitantului sau realizate de alte organizații de instruire contractate de 
solicitant, sau o combinație a acestora. Această inspecție ar trebui să permită stabilirea 
faptului dacă metodele de instruire, programele, mijloacele de instruire, dispozitivele, 
standardele de instruire, facilitățile aferente și păstrarea evidenței sunt adecvate. Este de 
asemenea necesară stabilirea calificărilor instructorilor de sol și de zbor și evaluarea 
eficacității acestora.  
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3.6.3.5. Păstrarea înregistrărilor 
 
În conformitate cu CT-OPS Partea MLR, operatorii sunt obligați să păstreze anumite 
înregistrări referitoare la desfășurarea operațiunilor pentru o perioadă specificată. Obiectivul 
principal al inspecției operațiunilor și înregistrărilor de zbor este de a se asigura că operatorii 
respectă procedurile stabilite de cadrul normativ aplicabil. Procedurile de păstrare a 
înregistrărilor trebuie să fie evaluate ca parte a procesului de inspecție a certificării pentru a 
indica modul în care vor fi păstrate înregistrările și dacă o astfel de înregistrare va fi sau nu 
efectuată în conformitate cu cadrul normativ aplicabil.  
 

3.6.3.6. Politica de combustibil și proceduri de calcul ale combustibilului 
 
Obiectivul acestei inspecții este de a determina dacă solicitantul/operatorul: 

1) are stabilită politica de combustibil în conformitate prevederile CAT.OP.MPA.150 din 
CT-OPS Partea CAT și proceduri de calcul a combustibilului descrise în manualul de 
operațiuni (OM), aprobat în prealabil de AAC;  
 

2) are implementată procedura de calcul ale combustibilului, în scopul planificării zborului 
și al replanificării în timpul zborului pentru a se asigura că fiecare aeronavă are la bord 
suficient combustibil pentru operațiunea planificată și rezerve pentru acoperirea 
devierilor de la operațiunea planificată.”  

 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 

 
3.6.3.7. Proceduri aferente masei și centrării aeronavelor 

 
Această parte a inspecției are scopul de a se asigura faptul că aeronava va fi încărcată în 
siguranță și corect și de a investiga metoda solicitantului de a exercita controlul general al 
masei. Inspectorul AAC examinează sistemul și metodele prin care masa aeronavei este 
verificată și menținută pentru a se asigura că fluctuațiile de masă datorate modificărilor și altor 
cauze, sunt luate în considerare pe deplin și că declarația de masă este exactă.  
 

3.6.3.8. Neconformități în cazul inspecțiilor la sol 
 
Neconformitățile depistate de comisia de certificare a AAC în timpul inspecțiilor la sol trebuie 
aduse la cunoștința solicitantului. Procedura privind remedierea neconformităților este 
descrisă în p. 6.4. al prezentului PIAC. Solicitantul trebuie să remedieze orice neconformități 
care afectează siguranța zborurilor înainte de începerea inspecțiilor operațiunilor de zbor.  
 

3.6.3.9. Organizații de pregătire și facilitățile de instruire ale acestora 

 
3.6.3.9.1. Personalul solicitantului/operatorului aerian va susține pregătirea în cadrul 

organizațiilor de pregătire certificate/acceptate de către AAC, în scopul conformării 
acestora cu cerințele programului de pregătire din MO Partea D, aprobat de AAC. 

 
3.6.3.9.2. În cadrul evaluării organizației de pregătire, echipa de audit/inspecție se asigură că 

autorizările /certificatele relevante sunt valabile, că pregătirea efectuată 
corespunde necesităților  solicitantului, în conformitate cu programul de pregătire 
stabilit în MO, verificând totodată următoarele aspecte: 

 
1) certificatul organizației de pregătire și specificațiile aferente, precum și 

conformarea acestora programelor de pregătire din MO Partea D al 
solicitantului; 
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2) copia contractului încheiat între solicitant/operatorul aerian și organizația de 
pregătire (cu excluderea datelor confidențiale); 
 

3) raportul privind monitorizarea conformării;  
 

4) lista personalului navigant care va participa la instruire și copiile 
certificatelor deținute cu calificare TRI/TRE. 

Nota 1:  În cazul în care organizația de pregătire deține certificat emis sau recunoscut 
de EASA, AAC acceptă organizația de pregătire a personalului 
solicitantului/operatorului aerian, în baza examinării setului de documente 
prezentate, fără a se deplasa la locul de desfășurare a instruirii.  

   
Nota 2: În cazul în care organizația de pregătire nu deține certificat emis sau recunoscut 

de EASA, AAC va accepta cursul de pregătire a personalului 
solicitantului/operatorului aerian, doar după efectuarea unei vizite de evaluare 
a organizației și verificarea conformării organizației cadrului normativ aplicabil.   

 
3.6.3.9.3. Solicitantul/operatorul aerian va informa AAC în timp util despre data și locul 

la care inspectorii AAC pot efectua vizită de evaluare a organizației de 
pregătire. 
 

3.6.3.9.4.  Facilitățile de instruire ale organizațiilor de instruire vor fi verificate de către 
inspectorul(ii) AAC în conformitate cu Lista de verificare C2A2D(TO), (Anexa 
nr.48  la PIAC-OPS). 

 
3.6.3.10. Echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD)  

 
3.6.3.10.1. AAC acceptă utilizarea FSTD care dețin certificate de calificare emise de AAC, 

EASA, alte autorități aeronautice civile, în scopul conformării acestora cu 
cerințele  
programului de pregătire din MO Partea D, aprobat de AAC. 
 

3.6.3.10.2. AAC, își rezervă dreptul de a efectua inspecții pentru determinarea conformării 
inițiale/ continue a FSTD. 
  

3.6.3.10.3. Echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor vor fi verificate de către 
inspectorul(ii) AAC în conformitate cu Lista de verificare pentru aprobarea FSTD 
(Avioane) C3A5(A) (Anexa nr.45.1) și Lista de verificare pentru aprobarea FSTD 
(Elicoptere) C3A5(H)( Anexa nr.45.2) la PIAC-OPS). 

 
3.6.3.11. Monitorizarea competenței instructorilor (TRI) 

 
3.6.3.11.1. Echipa de audit/inspecție AAC va verifica activitățile propriu-zise de pregătire a  

instructorilor TRI, prin evaluarea modului în care pregătirea personalului navigant 
este efectuată:  

 

- în conformitate cu programul de pregătire stabilită de operatorul aerian în MO 
Partea D, aprobat de AAC; și 

- de personal calificat corespunzător.  

3.6.3.11.2. În cazul pregătirii practice, pregătirii sintetice pentru zbor și verificării aferente, 
personalul care furnizează pregătirea și/sau desfășoară verificările trebuie să fie 
calificat în conformitate cu Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile – 
Certificarea personalului navigant (PIAC – CPN) Capitolul 1 și Procedurile și 
Instrucțiunile Aeronautice Civile - Privind calificările de tip, calificarea de instructor și 
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calificarea de examinator a membrilor echipajelor de cabină  (PIAC-CC)          
Capitolul 3. 
 

3.6.3.11.3. Inspecția se efectuează în conformitate cu Lista de verificare C2A2D (TRI) 
(Anexa nr.47, la PIAC-OPS). 

 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 

 
3.6.4. Aspectele privind controlul întreținerii 

 
3.6.4.1. Generalități 

 
3.6.4.1.1. Drept parte a cerințelor descrise la 3.6.1.1. și 3.6.1.2., solicitantul (operatorul) 

trebuie să demonstreze că o organizație cu personal calificat, echipamente și 
facilități necesare este disponibilă și responsabilă pentru asigurarea faptului că 
aeronava rămâne în condiții de navigabilitate pe durata vieții operaționale. Acest 
lucru este denumit și managementul menținerii navigabilității aeronavei. 

 
 
3.6.4.1.2. În cazul unui solicitant care solicită să opereze aeronave închiriate înregistrate în 

alt stat, vor fi încheiate aranjamente corespunzătoare între Republica Moldova și 
statul de înregistrare cu privire la responsabilitatea pentru menținerea 
navigabilității aeronavei. (A se vedea capitolul 5 pentru detalii privind închirierea 
aeronavelor).  

 
3.6.4.2. Organizația de întreținere  

 
Inspectorul AAC va determina dacă structura sistemului de control al întreținerii solicitantului 
este stabilită, cu delimitarea în mod clar a atribuțiilor și responsabilităților pentru tot personalul 
cheie, inclusiv managerul (managerii) pentru inginerie și întreținere. Se va specifica numele 
tuturor titularilor. Detaliile structurii organizaționale vor fi incluse drept parte a CAME și, dacă 
este necesar, aprobate separat. 
 

3.6.4.3. Memoriul de prezentare a întreprinderii de management al menținerii 
navigabilității (CAME) 

 
HG nr.641/2019 stabilește prevederi privind necesitatea elaborării de către solicitant a unui 
CAME acceptabil pentru utilizarea și îndrumarea personalului organizației de întreținere. 
Operatorul trebuie să se asigure că CAME este revizuit după cum este necesar pentru a 
menține actualizate informațiile conținute în acesta. Copiile tuturor reviziilor vor fi furnizate cu 
promptitudine tuturor organizațiilor sau persoanelor cărora le-a fost emis manualul. În 
consecință, unul dintre primii pași în inspecția de întreținere este o analiză aprofundată a 
CAME, corectarea oricăror discrepanțe și acceptarea provizorie de către inspectorul AAC. În 
cursul inspecției de control al întreținerii, PM, asistat de inspectori calificați din domeniul 
navigabilității, va stabili existența prevederilor privind CAME. 
 

3.6.5. Inspecții ale operațiunilor de zbor 
 
3.6.5.1. După etapa de inspecții a operațiunilor la sol din cadrul programului de inspecție 

înainte de certificare, poate fi necesar, în special în cazul noilor operatori, să se 
efectueze una sau mai multe inspecții în zbor, după caz. Astfel de zboruri 
demonstrative oferă solicitantului posibilitatea de a demonstra capacitatea de a 
efectua operațiunile propuse în conformitate cu cadrul normativ aplicabil. Este 
interzisă transportarea pasagerilor în timpul zborurilor demonstrative. Cu toate 
acestea, este în general de dorit ca solicitantul să dispună la bordul aeronavei de 
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persoane care să poată lua decizii și să-și asume angajamente în numele 
solicitantului cu privire la acțiuni de remediere a eventualelor deficiențe.  

 
3.6.5.2. Determinarea de către AAC a faptului cu privire la necesitatea desfășurării sau 

nedesfășurării a zborurilor demonstrative, numărul și tipul acestora, va depinde de 
evaluarea capacităților sistemelor operaționale și de întreținere stabilite de 
solicitant. Toate zborurile demonstrative trebuie efectuate folosind metodele și 
procedurile propuse de solicitant în cererea de obținere a AOC. Procedurile 
detaliate a zborurilor demonstrative sunt prezentate în Ghidul de pregătire a 
zborului demonstrativ, PIAC-OPS/DEMO (Anexa nr.43). 

 
3.6.6. Rezultatul demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor 

 
3.6.6.1. Rezultatele demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor vor fi reflectate în rapoartele 

de inspecție aeronautică, semnate de inspectorii desemnați AAC.  
  
3.6.6.2. PM, de asemenea, inițiază fișierul RBSR al solicitantului, în care inspectorii 

desemnați AAC evaluează performanțele în materie de siguranță a solicitantului. 
 
3.6.6.3. Rezultatele demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor sunt comunicate în scris 

solicitantului în termen de 5 zile de la finalizarea activităţilor de efectuare a 
demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor. 

 
3.6.6.4. În cazul în care se constată neconformităţi, solicitantul transmite planul de măsuri 

corective, formulat astfel încât să permită identificarea neconformităţii, a cauzei 
acesteia, acţiunea corectivă imediată, acţiunea preventivă şi perioada de timp 
necesară implementării acţiunilor corective propuse şi înaintează AAC dovezile 
obiective în acest sens.  

 
3.6.6.5. În termen de 7 zile de la transmiterea dovezilor obiective, AAC analizează eficacitatea 

corecţiilor şi comunică în scris solicitantului concluziile analizei (închiderea 
neconformităţilor, necesitatea reevaluării de către solicitant a modalităţilor de 
remediere, acceptarea corecţiei cu efectuarea inspecţiilor de verificare a 
implementării acestora, etc.).  

 
3.6.6.6. În funcţie de rezultatele corecţiilor, se pot repeta părți din inspecţiile şi demonstraţiile 

operaţionale. 
 
3.6.6.7. Secțiunea 4 - Etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor a raportului de progres 

al certificării PIAC-OPS/CPR (Anexa nr.32), va fi completată de către PM, înainte de 
a continua cu etapa de certificare. 

 
3.7. Etapa de certificare 

 
3.7.1. Etapa de certificare reprezintă încheierea procesului de certificare atunci când 

comisia de certificare a stabilit și s-a asigurat că toate cerințele de certificare, atât 
operaționale, cât și cele economice, au fost îndeplinite și finalizate într-o manieră 
satisfăcătoare, că operatorul va respecta cadrul normativ aplicabil și este pe deplin 
capabil să își îndeplinească responsabilitățile și să desfășoare operațiunile în condiții 
de siguranță.  

 
3.7.2. Durata totală a întregului proces de certificare nu depăşeşte 90 zile de la data 

depunerii iniţiale a cererii tip pentru acordarea documentului de certificare. În cazul 
în care solicitantul nu face dovada conformării cu cadrul normativ aplicabil în vederea 
obţinerii documentului de certificare în termen de 90 zile, AAC transmite solicitantului 
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o notificare de refuz a acordării documentului de certificare, iar la cererea 
solicitantului, după actualizarea documentației, se reia întreg procesul de certificare. 
 

3.7.3. La această etapă este convocată ședința comisiei de certificare în vederea elaborării 
Raportului final de certificare cu recomandările de rigoare privind acordarea sau 
refuzul de acordare a AOC. Raportul include următoarele informații. 

1) În cazul recomandării privind acordarea AOC: 
a) confirmarea faptului că operatorul aerian a fost certificat în conformitate 

cu cadrul normativ aplicabil; 
b) enumerarea listelor de verificare aplicabile care au fost completate pentru 

a confirma că operatorul aerian respectă cadrul normativ aplicabil și 
materialele de îndrumare aferente; 

c) concluzii aferente evaluării și analizei situației economico-financiare a 
operatorului pentru a-și desfășura operațiunile planificate în siguranță; 

d) semnăturile membrilor comisiei de certificare. 
2) În cazul unei recomandări privind refuzul de acordare a AOC: 

a) enumerarea listelor de verificare completate cu succes; 
b) detalii privind cerințele de certificare la care operatorul aerian nu s-a 

conformat; și 
c) semnăturile membrilor comisiei de certificare. 

 
3.7.4. PM revizuiește specificațiile de operare și face ultimele modificări necesare. 

 
3.7.5. AAC va atribui un număr AOC și va stabili data emiterii. Certificatul și specificațiile 

de operare asociate vor fi semnate de directorul AAC. 
 

3.7.6. Formatul și conținutul necesar pentru un AOC sunt stabilie în Anexa nr.3 la HG 
nr.831/2018. Formatul, conținutul și alte îndrumări privind conținutul pentru 
specificațiile de operare asociate sunt furnizate în Anexa nr.4 la HG nr.831/2018. 
 

3.7.7. Raportul de progres al certificării, Anexa nr.32, trebuie completat integral și în mod 
corespunzător de către PM pentru a confirma finalizarea tuturor activităților de 
certificare înainte de a recomanda acordarea AOC și a specificațiilor de operare 
asociate. 
 

3.7.8. Specificațiile de operare includ tipul și însemnele de naționalitate și înmatriculare a 
aeronavei care urmează să fie utilizate. 
 

3.7.9. AOC și specificațiile de operare asociate sunt emise fără termen de validitate.  
 

3.7.10. Certificatul operatorului rămîne valabil cu condiţia ca: 
1) operatorul să respecte în continuare prevederile legislaţiei naţionale, HG831/2018 

şi CT-OPS, ţinînd cont de prevederile referitoare la tratarea constatărilor conform 
ORO. GEN. 150; 

2) AAC să i se acorde acces la operator, în conformitate cu ORO. GEN. 140, pentru 
a determina dacă se menţine conformitatea cu prevederile legislaţiei naţionale, 
HG831/2018 şi CT-OPS; 

3) certificatul să nu fie revocat sau să nu se renunţe la acesta; 
 

3.7.11. După emiterea unui AOC, personalul AAC va fi responsabil pentru supravegherea 
continuă și pentru efectuarea inspecțiilor periodice, după cum prevede cadrul 
normativ aplicabil,  pentru a asigura conformitatea continuă a operatorului cu cadrul 
normativ, autorizațiile, limitările și prevederile AAC la AOC și specificațiile de 
operare. Aceste inspecții periodice constituie parte componentă a programului de 
supraveghere continuă a siguranței. 
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SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 4. Modificarea AOC și/sau a specificațiilor de operare 
 
4.1. Generalități 
 
4.1.1. Modificarea AOC poate consta în schimbarea uneia sau mai multor informații 

menționate atât în documentul de certificare, cât și în specificațiile de operare. 
 
4.1.2. Procesul de modificare AOC va fi similar cu procesul de certificare inițial, cu excepția 

faptului că se va aplica un nivel adecvat de complexitate, în funcție de subiectul care 
necesită modificare. 

 
4.2. Etapele procesului de modificare 
 
4.2.1. Procedura pentru modificarea unui AOC și/sau a specificațiilor de operare de către 

AAC se desfășoară pe etape, în următoarea succesiune: 
1) etapa de informare, la solicitarea operatorului; 
2) etapa de inițiere a procesului de modificare; 
3) etapa de evaluare a documentației; 
4) etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor, dacă este cazul; și 
5) etapa de certificare. 

 
4.3. Etapa de informare 
 
4.3.1. Operatorul aerian poate informa AAC cu privire la intenția de a modifica AOC și/sau 

specificațiile de operare, înaintând o scrisoare de intenție în care vor fi precizate 
modificările intenționate, prin care, de asemenea, poate solicita întrevederea cu 
comisia de certificare. 

  
4.3.2. În termen de 5 zile de la depunerea scrisorii de intenție, AAC va informa solicitantul în 

scris, prin scrisoare sau e-mail, despre data programată a ședinței de informare, dacă 
a fost solicitată de operator. 

 
4.3.3. La ședința de informare vor fi discutate în detaliu:  

1) Lista; 
2) Conținutul și 
3) Termenii de depunere a documentelor. 
 

4.3.4. Documentele pot fi depuse la AAC după ședința de informare în vederea examinării 
prealabile. 

 
4.3.5. În acest caz, Secțiunea 1 - Faza de informare a raportului de progres al certificării 

PIAC-OPS/CPR (Anexa nr.32) va fi completată de către PM, înainte de a continua cu 
etapa de inițiere a procesului de modificare. 

 
 
4.4. Etapa de inițiere a procesului de modificare 
 
4.4.1. Generalități 
 
4.4.1.1. Modificarea AOC și/sau a specificațiilor de operare se poate face direct începând cu 

etapa de inițiere a procesului de modificare, când operatorul aerian transmite către 
AAC cererea tip (Anexa nr.2.1.), însoțită de întreaga documentație specifică tipului 
de modificare, precum și de analiza și evaluarea riscurilor asociate, după caz. 
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4.4.1.2. Cererea tip, împreună cu documentația suport, trebuie depusă la AAC cu cel puțin 
30 de zile înaintea datei la care se intenționează operarea în noile condiții solicitate 
de operatorul aerian. 

 
4.4.2. Modificarea datelor de identificare 
 
4.4.2.1. În cazul în care operatorul aerian solicită modificarea AOC datorită schimbării datelor 

de identificare (nume, adresă, etc.), cererea tip este însoțită de cel puțin următoarea 
documentație: 

1) actele constitutive (extras de la Camera înregistrării de stat) din care să reiasă 
modificările solicitate; 

2) documentele specifice fiecărei aeronave care să consemneze noile date (certificat 
de înmatriculare, certificat de navigabilitate sau echivalent, certificat de zgomot, 
licența stațiilor radio, copii ale polițelor de asigurare și ale contractelor de asigurare 
pentru încărcătură comercială și pentru răspundere civilă față de terți, etc.), dacă 
este cazul; 

3) o copie a contractelor de deținere (proprietate/închiriere) a aeronavelor pe care 
intenționează să le opereze - în cazul în care în conținutul acestora se regăsesc 
elementele care au fost modificate; 

4) manualul de operațiuni, manualul de zbor al aeronavei, MEL, manualul SMS, 
manualul pentru operațiuni la sol, manualul echipajului de cabină, manualul de 
bunuri periculoase, manualul de monitorizare a conformării, programul de securitate 
aeronautică și orice alt document care face parte din sistemul de documente de 
siguranță a zborului în care sunt menționate datele care au fost modificate; 

5) copiile contractelor încheiate între organizație și agenții certificați pentru prestarea 
serviciilor aeriene certificate de către AAC sau care urmează a fi perfectate 
(handling, servicii aeronautice și alte servicii aeroportuare), autentificate cu ștampila 
organizației; 

6) lista cu Task-uri din programul de întreținere al aeronavei, dacă este cazul, specific 
tipului de operațiune solicitat (a se vedea capitolul 2 din Partea GEN). 

 
 
4.4.3. Modificarea tipurilor de operațiuni 
 
4.4.3.1. În cazul în care operatorul aerian solicită modificarea AOC datorită introducerii/ 

excluderii unor tipuri de operațiuni pentru unul sau mai multe tipuri de aeronave, 
cererea tip este însoțită de următoarea documentație, după caz: 

1) părțile manualului de operațiuni care să evidențieze modificarea procedurilor ce 
stau la baza desfășurării tipurilor de operațiuni, conform solicitării; 

2) părțile din manualul de zbor al aeronavei aplicabile tipurilor de operațiuni solicitate; 
3) MMEL și amendamentele la MEL conform tipurilor de operațiuni solicitate; 
4) orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranță a 

zborului ale operatorului aerian și necesită modificări conform solicitării, cum ar fi 
manualul pentru operațiuni la sol, manualul echipajului de cabină, manualul de 
bunuri periculoase, manual SMS, manualul de monitorizare a conformării, 
programul de securitate aeronautică, inclusiv programul de instruire etc.; 

5) lista cu Task-uri din programul de întreținere al aeronavei, dacă este cazul, specific 
tipului de operațiune solicitat (a se vedea capitolul 2 din Partea GEN). 

 
4.4.4. Includerea de noi tipuri de aeronave 
 
4.4.4.1. Cererea tip, depusă de operatorul aerian la AAC, trebuie să fie însoțită de următoarea 

documentație, după caz: 
1) listă a rutelor pe care intenționează să opereze în regim de curse regulate și/sau o 

listă a zonelor de operare în cazul curselor efectuate în regim neregulat;  
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2) o listă cu baza de operare principală și bazele de operare secundare pe care 
intenționează să desfășoare activitatea cu noul tip de aeronavă; 

3) documentele specifice fiecărei aeronave pentru care solicită modificarea AOC 
(certificat de înmatriculare, certificat de navigabilitate sau echivalent, certificat de 
zgomot, licența stațiilor radio, copii ale polițelor de asigurare și a  contractelor de 
asigurare pentru încărcătură comercială și pentru răspundere civilă față de terți, 
etc.); 

4) o copie a contractelor de deținere (proprietate/închiriere) a aeronavelor 
corespunzătoare noului tip; 

5) părțile manualului de operațiuni care să evidențieze introducerea noilor tipuri de 
aeronave, conform solicitării; 

6) manualul de zbor, MMEL, MEL, pentru fiecare tip/aeronavă, conform solicitării; 
7) orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranță a 

zborului ale operatorului aerian și necesită modificări conform solicitării: manualul 
SMS, manualul de monitorizare a conformării, manualul pentru operațiuni la sol, 
manualul echipajului de cabină, manualul de bunuri periculoase, programul de 
securitate aeronautică inclusiv, programul de instruire  etc; 

8) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană; 
9) dovada asigurării managementului continuității navigabilității pentru aeronavele în 

cauză de către o organizație autorizată corespunzător. 
 
4.4.4.2. Înainte de modificarea AOC, după aprobarea/acceptarea de AAC a modificărilor 

programelor de pregătire, personalul navigant efectuează pregătirea pentru 
calificarea de tip (dacă este cazul) în cadrul organizațiilor de pregătire autorizate 
(ATO) după care efectuează programul de conversie al operatorului. În cazul în care 
se intenționează ca personalul navigant să opereze pe mai mult de un tip de 
aeronavă, acest lucru se reflectă în manualul de operațiuni.  
 

4.4.4.3. În vederea efectuării programelor de pregătire referite la punctul 4.4.2., acolo unde 
este cazul, operatorul aerian solicită AAC acordarea aprobării de utilizare a unui 
simulator corespunzător tipului de aeronavă și operațiuni aferente solicitate, utilizând 
Anexa nr.6.1. 

 
4.4.5. Includerea de noi aeronave de același tip cu cele deja existente 
 
4.4.5.1. Cererea tip, depusă de operatorul aerian la AAC, trebuie să fie însoțită de următoarea 

documentație, după caz, ținând cont de varianta aeronavei pe care intenționează să 
o opereze (aeronavă de același tip, variantă similară sau diferită): 

1) listă a rutelor pe care intenționează să opereze în regim de curse regulate și/sau o 
listă a zonelor de operare în cazul curselor efectuate în regim neregulat; 

2) o listă cu baza de operare principală și bazele de operare secundare pe care 
intenționează să desfășoare activitatea cu noile aeronave; 

3) documentele specifice fiecărei aeronave pentru care solicită modificarea 
documentul de certificare (Certificat de înmatriculare, Certificat de navigabilitate 
sau echivalent, Certificat de zgomot, Licența stațiilor radio, copia polițelor de 
asigurare și a contractelor de asigurare pentru încărcătură comercială și pentru 
răspundere civilă față de terți, etc.); 

4) o copie a contractelor de deținere (proprietate/închiriere) a aeronavelor solicitate; 
5) părțile manualului de operațiuni care să evidențieze introducerea aeronavelor, 

conform solicitării; 
6) manualul de zbor, MMEL, MEL, pentru fiecare aeronavă, conform solicitării; 
7) orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranță a 

zborului ale operatorului aerian și necesită modificări conform solicitării cum ar fi: 
manualul SMS, manualul pentru operațiuni la sol, manualul echipajului de cabină,  
manualul de bunuri periculoase,  manualul de monitorizare a conformării, etc.; 
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8) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană; 
9) dovada asigurării managementului continuității navigabilității pentru aeronavele în 

cauză de către o organizație autorizată corespunzător. 
 
4.4.5.2. Înainte de modificarea documentului de certificare, după aprobarea/acceptarea de 

AAC a modificărilor programelor de pregătire, operatorul aerian face dovada, dacă 
este cazul, efectuării pregătirii referitoare la diferențe de către personalul implicat. 

 
4.4.6. Excluderea de aeronave/tipuri de aeronave aflate în operare 
 
4.4.6.1. Cererea tip, depusă de operatorul aerian la AAC, trebuie să fie însoțită de următoarea 

documentație, după caz: 
1) părțile manualului de operațiuni care să evidențieze excluderea aeronavelor/tipurilor 

de aeronave, conform solicitării; 
2) orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranță a zborului 

ale operatorului aerian și necesită modificări conform solicitării cum ar fi: manualul 
SMS, manualul pentru operațiuni la sol, manualul echipajului de cabină, manualul de 
bunuri periculoase, manualul de monitorizare a conformării, etc. 

 
4.4.7. Modificarea aprobărilor specifice 
 
4.4.7.1. Cererea tip, depusă de operatorul aerian la AAC, trebuie să fie însoțită de următoarea 

documentație, după caz: 
1) manualul de operațiuni sau amendamentele la acesta va conține proceduri 

operaționale specifice și programe de pregătire la sol și în zbor/pe simulator pentru 
operațiunile solicitate; 

2) manualul SMS va conține proceduri specifice de monitorizare și analiză a operării 
în condițiile nou autorizate pentru a identifica și corecta eventualele tendințe 
negative; 

3) manualul de zbor al aeronavei sau amendamentul corespunzător la acesta, dacă 
este cazul; 

4) MMEL și MEL sau amendamente corespunzătoare la acestea, dacă este cazul; 
5) orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranță a 

zborului ale operatorului aerian și necesită modificări conform solicitării cum ar fi: 
manualului pentru operațiuni la sol, manualul echipajului de cabină, manualul de 
bunuri periculoase, manualul de monitorizare a conformării, etc.; 

6) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană; 
7) copia documentelor de certificare de navigabilitate care permit operarea 

aeronavelor în condițiile solicitate (ex. TC, STC, etc.). 
 
4.4.7.2. În funcție de tipul de aprobări specifice solicitate, cererea tip trebuie să fie însoțită și 

de documentația menționată la capitolul 2 din Partea GEN, corespunzătoare tipului 
de aprobare specifică, pe care operatorul aerian dorește să o obțină. 

 
4.4.7.3. Procedurile ce stau la baza acordării aprobărilor specifice sunt detaliate la capitolul 

2 din Partea GEN. 
 
4.4.8. Modificarea zonei de operare 
 
Cererea tip, depusă de operatorul aerian la AAC, trebuie să fie însoțită de următoarea 
documentație, după caz: 
1) Părțile manualului de operațiuni care să evidențieze modificările conform solicitării. 

Exemple: 
a) performanțele aeronavelor referitoare la zonele de operare solicitate; 
b) necesitatea utilizării unor echipamente speciale; 
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c) necesitatea unor restricții adiționale cu privire la MEL; 
d) adaptarea sistemelor aeronavelor pentru condiții meteorologice/climatologice 

extreme; 
e) pregătire specifică pentru expunerea la noi condiții meteorologice/ climatologice, 

precum și pentru reguli speciale de operare (MNPS, ETOPS, PBN, etc.); 
f) orice cerințe ATC specifice zonelor solicitate (frazeologie nouă, operare în zone 

metrice, etc.); 
g) descrierea sistemelor de navigație și comunicare utilizate pe noile rute / zone de 

operare; 
h) cerințe privind facilitățile de aeroport/aerodrom/heliport asociate noilor zone de 

operare. 
2) Dovada deținerii documentației de navigație aferente zonelor de operare solicitate;  

 
3) Orice alte documente care fac parte din sistemul de documente de siguranță a zborului 

ale operatorului aerian și necesită modificări conform solicitării cum ar fi: manualul SMS, 
manualul pentru operațiuni la sol, manualul echipajului de cabină, manualul de bunuri 
periculoase, manualul de monitorizare a conformării, programul de securitate aeronautică 
inclusiv programul de instruire, etc.; 
 

4) Lista documentelor de certificare de navigabilitate care permit operarea aeronavelor în 
condițiile solicitate (ex. TC, STC, etc.). 

 
4.4.9. Evaluarea sumară 
 
4.4.9.1. Comisia de certificare AAC va efectua o evaluare sumară a pachetului de documente 

pentru a verifica dacă au fost prezentate documentele necesare, că acestea includ 
informațiile corespunzătoare și că documentația este de o calitate adecvată. 

 
4.4.9.2. În cazul în care pachetul de documente este incomplet sau în vreun alt mod 

inacceptabil, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii pentru modificarea AOC, 
PM va informa solicitantul despre acest fapt în scris prin e-mail sau scrisoare, oferind 
detalii cu privire la deficiențele și recomandările privind revizuirea, modificarea și/sau 
completarea documentelor. 

 
4.4.9.3. Perioada de timp necesară revizuirii, modificării și/sau completării documentației 

transmise nu poate depăși 30 de zile, iar procesul de modificare este suspendat până 
la remedierea deficiențelor de către solicitant. 

 
4.4.9.4. Dacă informațiile din pachetul de documente sunt considerate acceptabile de către 

comisia de certificare, etapa de inițiere a procesului de modificare poate fi încheiată 
și continuat cu etapa de evaluare a documentației. 

 
4.4.9.5. Secțiunea 2 – „Etapa de inițiere a procesului de certificare” a Raportului de progres 

a certificării (PIAC-OPS / CPR, Anexa nr.32), va fi completată de către PM, înainte 
de a continua cu etapa de evaluare a documentației sau etapa de certificare, după 
caz. 

 
4.5. Etapa de evaluare a documentației 
 
4.5.1. După acceptarea cererii pentru modificarea AOC și/sau a specificațiilor de operare, 

așa cum este descris la 4.4.9.4., comisia de certificare va începe evaluare aprofundată 
a tuturor documentelor și manualelor depuse de solicitant. 

 
4.5.2. Termenul de evaluare a tuturor documentelor și manualelor nu depășește 20 zile.  
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4.5.3. În cazul în care un document sau un manual este incomplet sau deficient, sau dacă 
sunt identificate abateri de la cadrul mormativ sau practicile de operare în condiții de 
siguranță, solicitantul va fi informat în scris, prin scrisoare sau prin e-mail cu o listă 
detaliată a deficiențelor în scopul întreprinderii unor măsuri corective.  

 
4.5.4. Perioada de timp necesară revizuirii și completării documentației incomplete sau 

deficiente de către solicitant, nu depășește 30 de zile de la ziua informării, iar procesul 
de modificare este suspendat până la remedierea deficiențelor de către solicitant. 

 
4.5.5. Documentele și manualele care sunt conforme/satisfăcătoare vor fi aprobate sau 

acceptate, conform prevederilor din CT-OPS și AMC&GM asociate. Aprobarea va fi 
indicată prin semnătura inspectorului responsabil pe documentul supus aprobării. 
Acceptarea documentelor și manualelor care nu necesită aprobare, se va face printr-
o scrisoare. 

 
4.5.6. Complexitatea informațiilor care trebuie abordate în documentele și manualele 

solicitantului depinde de complexitatea modificărilor propuse. 
 
4.5.7. În cazul în care se constată conformarea cererii tip și a documentației suport cu cadrul 

normativ, operatorul aerian este informat de PM cu privire la perioada în care va începe 
auditul/inspecțiile și demonstrațiile operaționale precum și evaluarea sistemului de 
întreținere a aeronavelor, unde este cazul. 

 
4.5.8. Dacă modificările solicitate nu impun efectuarea demonstrațiilor operaționale și 

inspecțiilor, comisia de certificare poate continua direct cu etapa de certificare. 
 

4.5.9. Secțiunea 3 – „Etapa de evaluare a documentației” a Raportului de progres a certificării 
(PIAC-OPS / CPR, Anexa nr.32), va fi completată de către PM, înainte de a continua 
cu a continua cu etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor. 

 
4.6. Etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor 
 
4.6.1. Datele la care încep demonstrațiile operaționale și inspecțiile nu pot depăși 5 zile de 

la acceptarea/aprobarea documentației transmise. 
 
4.6.2. Neconformitățile identificate în cadrul demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor sunt 

aduse la cunoștința solicitantului, în termen de 5 zile de la finalizarea acestora. 
 
4.6.3. Termenul de remediere a neconformităților identificate în cadrul demonstrațiilor 

operaționale și inspecțiilor constituie cel mult 30 de zile, iar procesul de modificare este 
suspendat până la remedierea deficiențelor de către solicitant. 

 
4.6.4. În cazul nerespectării termenelor de la 4.6.3., AAC comunică operatorului aerian, 

respingerea solicitării de modificare a AOC. 
 
4.6.5. Secțiunea 4 - Etapa demonstrațiilor operaționale și inspecțiilor a raportului de progres 

al certificării PIAC-OPS/CPR (Anexa nr.32), va fi completată de către PM, înainte de 
a continua cu etapa de certificare. 

 
4.7. Etapa de certificare 
 
4.7.1. La această etapă este convocată ședința comisiei de certificare în vederea elaborării 

Raportului final cu recomandările de rigoare privind modificarea sau refuzul de 
modificare a AOC. Raportul include următoarele informații. 

1) În cazul recomandării privind modificarea AOC: 
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a) confirmarea faptului că operatorul aerian a fost certificat în conformitate cu 
cadrul normativ aplicabil; 

b) enumerarea listelor de verificare aplicabile care au fost completate pentru 
a confirma că operatorul aerian respectă cadrul normativ aplicabil și 
materialele de îndrumare aferente; 

c) semnăturile membrilor comisiei de certificare. 
2) În cazul unei recomandări privind refuzul de acordare a AOC: 

a) enumerarea listelor de verificare completate cu succes; 
b) detalii privind cerințele de certificare la care operatorul aerian nu s-a 

conformat; și 
c) semnăturile membrilor comisiei de certificare. 

 
4.7.2. Raportul de progres al certificării, Anexa nr.32, trebuie completat integral și în mod 

corespunzător de către PM pentru a confirma finalizarea tuturor activităților de 
certificare înainte de a recomanda acordarea AOC și a specificațiilor de operare 
asociate. 

 
4.7.3. PM revizuiește și face ultimele modificări necesare în AOC și/sau specificațiile de 

operare. 
 

4.7.4. Certificatul și specificațiile de operare asociate vor fi semnate de directorul AAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 5. Închirierea aeronavelor  
 
5.1. Generalități 

 
Procedurile și cerințele aferente aprobării contractelor de închiriere sunt stabilite în 

Apendice nr.1 la Anexa III a CT – OPS Închirierea aeronavelor. 
 
5.2. Termenul de examinare a cererilor 

 
AAC examinează cererile de aprobare a contractelor de închiriere în termen de 10 zile 

lucrătoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 6. Supravegherea continuă 
 
6.1. Generalități 
 
6.1.1. Supravegherea continuă a siguranței operatorilor aerieni de către AAC este o  

componentă a sistemului de certificare. Este esențial să se asigure că standardul de 
operare necesar și acceptat, practicile de siguranță și procedurile aprobate pentru 
promovarea siguranței în operațiuni sunt menținute pentru a oferi publicului un servicii 
de transport aerian comercial sigure și de încredere.  

 
6.1.1. În acest scop, în conformitate cu art.13 din Codul aerian, inspectorii AAC sunt autorizați 

să exercite supravegherea continuă a siguranței operațiunilor de transport aerian 
comercial. 
 

6.1.2. Exercitarea activităților de supraveghere, evaluare și monitorizare a operatorilor aerieni 
certificați, se asigură de AAC în mod continuu prin toate mijloacele stabilite de cadrul 
normativ, inclusiv, dar fără a se limita la audituri și inspecții programate și neprogramate, 
colectarea și prelucrarea informațiilor de siguranță, investigații, analize și expertiză a 
tuturor aspectelor operațiunii.  

 
6.1.3. Aspectele acoperite de activitățile de supraveghere pe parcursul unei perioade de timp 

sunt similare celor examinate în timpul procesului inițial de certificare. Domeniile 
examinate includ cel puțin o reevaluare a următoarelor aspecte ale operatorului: 
- organizarea;  
- eficacitatea și controlul managementului; 
- facilitățile;  
- echipamentele;   
- operațiunile la sol,  
- întreținerea aeronavelor;  
- supravegherea și controlul operațional;  
- înregistrările privind timpul de zbor și de serviciu;  
- echipajele de zbor și de cabină;  
- procedurile de siguranță pentru pasageri și cargo;  
- procedurile pentru bunurile periculoase;  
- înregistrările operaționale și ale personalului; 
- instruire;  
- manualele companiei;  
- viabilitatea financiară;  
- înregistrări privind conformitatea cu prevederile AOC, specificațiile de operare 

asociate și cadrul normativ aplicabil.  
 
6.1.4. Supravegherea necesară și inspecțiile aferente sunt planificate de către subdiviziunile  

de control și supraveghere a siguranței zborurilor ale AAC și efectuate de inspectorii 
responsabili pentru desfășurarea operațiunii standard a unui anumit operator.  
 

6.1.5. Toți inspectorii, autorizați să efectueze supravegherea siguranței, dețin legitimația  
corespunzătoare de inspector aeronautic. Legitimația face referire la cadrul normativ în 
baza căreia sunt împuterniciți să inspecteze, având indicat data de expirare și o 
fotografie curentă a inspectorului. 
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6.1.6. Toate activitățile de supraveghere a siguranței cu privire la un anumit operator sunt  

bazate pe riscuri și sunt planificate cu atenție, deoarece nu este posibil de a cuprinde 
toate aspectele unei operațiuni în timpul unei inspecții. Inspecțiile sunt, de asemenea, 
planificate pe baza unui exercițiu de evaluare a riscurilor, astfel încât aspectele 
operațiunilor care implică cel mai mare risc să se acorde o atenție deosebită. În cazul în 
care un operator aerian a stabilit un sistem de management al siguranței care a fost 
evaluat ca fiind eficient și implementează acțiunile de performanță convenite, atunci 
activitățile de supraveghere a siguranței pentru acel operator aerian pot fi reduse pe 
unele aspecte/domenii, concentrându-se asupra verificării supozițiilor făcute cu privire 
la performanțele SMS. 

 
6.1.7. Operatorul aerian deține responsabilitatea finală pentru desfășurarea în siguranță a  
 operațiunilor. 
 
6.2. Programul de supraveghere 
1.  
6.2.1. Pentru a atinge obiectivul descris în capitolul 6, conform ARO.GEN.305, AAC 

stabilește și aplică un program de supraveghere bazat pe risc pentru supravegherea 
continuă a operațiunilor efectuate de fiecare operator. O astfel de supraveghere poate 
avea ca rezultat revizuirea specificațiilor de operare, suspendarea temporară a unui 
AOC sau revocarea unui AOC. 

 
6.2.2. Funcția de supraveghere va fi realizată în mod continuu, planificată și efectuată la 

momente sau intervale specificate. Inspectorii AAC vor evalua toate aspectele 
semnificative ale procedurilor și practicilor operatorului și se vor asigura că inspecțiile 
sunt proporționale cu amploarea și sfera activităților operatorului. 

 
6.2.3. Pe parcursul primelor câteva luni de activitate operațională, inspectorii AAC trebuie să 

fie deosebit de atenți la orice proceduri incorecte, dovezi ale unor facilități sau 
echipamente inadecvate sau indicații că controlul de gestionare a operațiunii poate fi 
ineficient. De asemenea, aceștia examinează cu atenție orice informații care pot indica 
o deteriorare semnificativă a stării financiare a operatorului. Printre acestea pot fi:  
- concedieri semnificative sau fluctuațiile de personal;  
- întârzieri la plata salariilor;  
- creșterea nunmărului incidentelor/accidentelor;  
- scăderea standardelor de instruire;  
- retragerea creditului de către furnizori;  
- întreținerea necorespunzătoare a aeronavelor, așa cum este indicat de 

neconformitățile  depistate de către inspectorii aeronautici în domeniul de 
întreținerii aeronavelor; creșterea numărului de aeronave aflate la sol, utilizarea 
MEL/CDL, întârzieri ale zborurilor datorate problemelor de întreținere etc.;  

- deficit de aprovizionare și lipsa pieselor de schimb; 
- reducerea zborurilor sau frecvențelor a zborurilor comerciale; și 
- vânzarea sau deposedarea de aeronave sau a alte echipamente importante. 

 
6.2.4. În cadrul procesului de certificare, inspectorii AAC vor determina metodele, sistemele 

și procedurile pe care operatorul intenționează să le utilizeze pentru a asigura 
conformitatea cu cadrul normativ aplicabil, conformitatea cu AOC, specificațiile de 
operare asociate și manualul operațional al operatorului. Un obiectiv principal al 
programului de supraveghere este confirmarea faptului că astfel de metode, sisteme 
și proceduri sunt respectate și sunt eficiente în demonstrarea conformității operatorilor 
și a realizării obiectivelor de siguranță.  
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6.2.5. Închirierile de aeronave și aranjamentele contractuale încheiate de operator pentru 

instruire, etc. trebuie să fie examinate cu atenție și se va stabili faptul dacă aceste 
aranjamente produc rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește menținerea 
standardelor de siguranță și respectarea cadrului normativ.  

 
6.2.6. Programul de instruire al operatorului trebuie monitorizat îndeaproape în timpul 

supravegherii pentru a se asigura că sunt menținute standardele de instruire, care au 
fost demonstrate la aprobarea inițială a programului. În cazul în care există careva 
indicii că instruirea oferită nu atinge obiectivele de formare dorite sau a dus la o un 
nivel ridicat de eșec la diferite teste sau examene, inspectorii AAC trebuie să se 
asigure că operatorul revizuiește programul de instruire pentru a se asigura că 
personalul care se instruiește va atinge un nivelul de competență necesar.  

 
6.2.7. Pe parcursul derulării programului de supraveghere se va examina și evalua 

performanța membrului echipajului de zbor autorizat în calitate de examinator 
desemnat. Această evaluare ar trebui efectuată, acolo unde este posibil, de către un 
inspector familiarizat cu tipul specific de aeronavă utilizat de operator. 

 
6.3.  Planificarea și executarea programului de supraveghere 
 
6.3.1. Pentru ca planurile de supraveghere să fie eficiente, acestea trebuie să fie atent 

planificate și executate. Pentru planificarea și executarea unui plan de supraveghere 
se utilizează următoarele patru etape: 

 
Etapa 1. Elaborarea unui plan de supraveghere bazat pe risc prin determinarea 
tipurilor inspecților necesare și a frecvenței acestor inspecții în baza rezultatelor 
inspecțiilor anterioare și performanțelor de siguranță a operatorului reflectate în RBSR. 
Responsabilitatea pentru elaborarea planului anual de supraveghere a operatorilor 
revine subdiviziunilor de control și supraveghere a siguranței zborurilor din cadrul AAC. 
Planul de supraveghere trebuie să stabileasă necesitatea efectuării unei supravegheri 
de rutină și continue și să anticipeze posibilitatea asigurării unei supravegheri mai 
minuțioase, urmare a aprobării unor cerințe recente,  ținând cont de rezultatele 
activităților anterioare de supraveghere sau a anumitor indicatori de risc, cum ar fi 
accidentele, incidentele, încălcările repetate ale cadrului normativ și dovezi ale unor 
probleme de ordin financiar. La instituirea planului de supraveghere, subdiviziunile de 
control și supraveghere a siguranței zborurilor din cadrul AAC trebuie să identifice 
obiectivele planului, să evalueze resursele disponibile și să stabilească tipurile și 
numărul specific de inspecții care trebuie efectuate în cadrul planului. Numărul 
inspecțiilor va fi stabilit ținând cont de mediul de operare actual pe care îl 
supraveghează AAC, precum dimensiunea și complexitatea operațiunilor, numărul și 
varietatea tipurilor de aeronave, numărul membrilor echipajului, rutele, numărul și 
locația geografică a stațiilor tranzit, volumul de instruire desfășurat, constatările 
anterioare și evaluarea riscului. Istoricul conformității cu cadrul normativ și cooperarea 
cu inspectorii AAC poate fi, de asemenea, luat în considerare la elaborarea planului 
de supraveghere. Prin urmare, se va acorda o atenție desosebită și mai frecventă 
aspectelor operațiunilor sau operatorului care implică cel mai mare risc. 

 
Etapa 2. Realizarea planului de supraveghere prin efectuarea inspecțiilor. În timpul 
desfășurării inspecțiilor  cuprinse în planul de supraveghere, este esențială raportarea 
corectă și calitativă a inspecțiilor. Calitatea și standardizarea raportării inspecției 
necesită utilizarea listelor de verificare a inspecției și a formularelor de raportare 
conținute în PIAC-OPS.  
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Etapa 3. Analiza datelor de supraveghere colectate din rapoartele de inspecție și 
informații conexe din alte surse. Atunci când sunt depistate deficiențe în cursul 
executării planului de supraveghere a siguranței pentru un anumit operator, se va 
determină cauza, iar operatorul va elabora un plan de acțiuni corective, cu 
întreprinderea acțiunilor prompte întreprinse pentru remedierea deficienței și inițierea 
unei acțiuni de urmărire adecvate pentru a determina eficacitatea acțiunii corective. Se 
planifică și se efectuează inspecții suplimentare de fiecare dată când se repetă 
probleme în anumite domenii. Evaluarea rezultatelor inspecției este o fază cheie a 
oricărui plan de supraveghere. Scopul principal al evaluării datelor de supraveghere 
este identificarea tendințelor, precum și a deficiențelor care nu sunt asociate cu o 
tendință aparentă. Această evaluare a rezultatelor inspecției este, de asemenea, 
importantă în ceea ce privește redefinirea și implementarea obiectivelor de 
supraveghere ulterioare și a activității de inspecție. În plus, alte informații legate de 
incidente, accidente, acțiuni de executare și alte surse pot furniza date importante 
despre anumite tendințe, care pot afecta siguranța și conformitatea operatorului. 
Pentru fiecare operator aerian, informațiile de sinteză colectate în cadrul executării 
planului de supraveghere vor fi colectate și menținute la curent. Fiecare subdiviziune 
implicată în supravegherea continuă a siguranței va analiza datele de supraveghere 
trimestrial și va modifica planul de supraveghere după cum este necesar.  

 
Etapa 4. Soluționarea deficiențelor de siguranță. Inspectorii AAC trebuie să dea 
dovadă de discernămând atunci când stabilesc cea mai eficientă acțiune care trebuie 
luată ca rezultat al constatărilor nesatisfăcătoare ale inspecției. Evoluția acțiunilor  
depinde adesea de mulți factori. Pot fi luate în considerare diverse opțiuni:  

- discuții informale cu operatorul;  
- cerere formală scrisă pentru acțiuni corective;  
- retragerea aprobării AAC pentru un program, manual sau document; și 
- inițierea unei investigări care să conducă la măsuri executorii. 

Vor fi luate în considerare acțiunile corective pe care un operator le ia în mod 
independent față de AAC. Procesul de soluționare a deficiențelor de siguranță ar trebui 
să fie definit și documentat, inclusiv termenele de răspuns ale operatorului.  

 
6.3.2. Cu toate acestea, AAC nu limitează obiectivele unei misiuni de audit/inspecție în 

sensul prezentului PIAC, poate extinde perioada de audit/inspecție, poate modifica 
frecvența și calendarul auditurilor/inspecțiilor programate în funcție de informațiile și 
elementele disponibile în procesul de supraveghere continuă a siguranței pe care îl 
desfășoară sau în funcție de natura și/sau amploarea operațiunilor operatorului aerian 
și modificările acestuia. 

 
6.3.3. Dacă este necesar, va fi corectată și aprobată modificarea datei sau perioadei de 

inspecție, planului de inspecție. 
 
6.3.4. Dacă în timpul inspecțiilor de supraveghere se constată deficiențe cu implicații multiple 

între departamentele operatorului aerian, inspecțiile se pot transforma într-un audit al 
întregului sistem de management al operatorului aerian. În același timp, atunci când 
sunt identificate deficiențe financiare, AAC poate aplica alte măsuri de supraveghere, 
bazate pe evaluarea riscurilor asociate. 

 
6.4. Clasificarea auditurilor/inspecțiilor  
 
6.4.1. Auditurile/inspecțiile de supraveghere a operatorilor aerieni pot fi clasificate după cum 

urmează: 
1) audituri/inspecții planificate – se desfășoară astfel încât să fie respectate 

frecvențele și domeniile specificate stabilite prin planificare; 
2) audituri/inspecții neplanificate : 
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a) pentru verificarea îndeplinirii măsurilor corective asumate de operator în urma 
unor audituri sau altor inspecții de supraveghere și care au fost acceptate de 
către AAC. Acestea au loc conform datelor menționate în Planul de măsuri 
corective; 

b) ordonate de/la decizia AAC, care au un caracter aleatoriu, în scopul verificării 
menținerii gradului de siguranță aeronautică în desfășurarea activităților 
operaționale. Acestea vor fi stabilite în funcție de activitatea zilnică a 
operatorului aerian evidențiată prin inspecții SAFA (Safety Assessment of 
Foreign Aircraft) și SANA (Safety Assessment of National Aircraft) , rapoarte 
de evenimente de aviație civilă (ASR), rapoarte de inspecție pe rută (Route 
Inspection Reports), rapoarte de inspecție în zbor a cabinei de pasageri (Cabin 
Inspection Reports), etc. 

c) In cazul când sa depistat o încălcare a cadrului normativ care a adus la 
scăderea nivelului de siguranță (voluntary report). 

 
6.4.2. În cazul unor deficiențe care ar putea afecta siguranța zborului sau nerespectarea de 

către operatorul aerian a standardelor de operare, AAC va efectua inspecții 
aeronautice.  
 

6.5. Frecvența auditurilor/inspecțiilor de supraveghere 
 
6.5.1. În timp ce programul de supraveghere va fi ajustat pe baza unei evaluări a riscului, așa 

cum este subliniat mai sus, numărul minim al tipurilor și frecvența inspecțiilor prevăzute 
în prezentul PIAC, care trebuie realizate, sunt prezentate în Tabelul 1: 

 

Inspecția Formular cod Interval 

Organizare și infrastructură  C2A2A 12 luni 

Sistemul de monitorizare a conformării MNG-02 12 luni 

Sistemul de management al siguranței MNG-01 12 luni 

Manuale (manualul operațional, manualul de instruire, MEL, 
manualul echipajului de cabina, flight dispatch, etc.) 

C2A2C 12 luni 

Monitorizarea pregătirii și verificarea personalului operațional: 

• echipajul de zbor 

• echipajul de cabină 

• TRI/TRE FC/CC/GI  
Notă: Monitorizarea competenței TRI/TRE FC/CC/GI poate fi 
efectuată o dată la 36 luni 

C2A2D (FC) 
C2A2D (CC) 
C2A2D (TRI/TRE) 

În 
conformitate 
cu planul de 
instruire al 
operatorului 

Înregistrări (evidențe) ale personalului navigant C2A2F 12 luni 

Pregătirea echipajului înainte de zbor  C2A2H 12 luni 

Autorizarea de zbor (dispecerat) C2A2I 12 luni 

Inspecția în zbor pe rută: 

• cabina echipajului de zbor 

• compartimentul de pasageri 

 
C3A8 
C3A10 

12 luni 

Documentația de zbor C2A2L 12 luni 

Inspecția la platformă C3A4 12 luni 

Inspecția echipamentului aeronavei 
Notă: Inspecția echipamentului aeronavei se desfășoară în cazul 
certificării inițiale, modificării AOC prin includerea aeronavei sau 
modernizarea acesteia. Inspecția (monitorizarea continuă) poate 
fi efectuată în cadrul inspecției la platformă sau în zbor.  

C2A2G La necesitate 

Bunuri periculoase 
BP (în conformitate 
cu listele de 
verificare) 

12 luni 

Inspecția pentru acceptarea simulatorului de zbor Anexa nr.6.1 
La solicitarea 
operatorului 
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Notă:  

• Se permite efectuarea inspecțiilor cu o deviere de o lună, mai devreme sau mai târziu, de 
la planul aprobat de inspecții.  

 

• Pentru fiecare operator aerian, se va respecta fiecare curs de instruire, combinat cu o 
inspecție a facilității de instruire și a dispozitivelor de instruire (după caz). Cu toate acestea, 
în cazul în care certificatul organizației de pregătire este recunoscut de Agenția Europeană 
de Siguranță a Aviației (EASA), AAC poate accepta organizațiile de pregătire fără careva 
inspecții, în baza setului de documente prezentate de operator. 

 
 
6.5.2. Pentru operatorii aerieni certificați se aplică un ciclul de planificare a supravegherii de 

12 luni, care poate fi redus, iar auditurile/inspecțiile operatorilor în cauză pot fi 
efectuate ori de câte ori se consideră necesar. Dacă există dovezi că performanța în 
materie de siguranță a operatorului aerian a scăzut sau dacă a fost aprobat un nou 
cadru normativ aplicabil sau modificări la acesta, care trebuie implementat de 
operatorii aerieni, caz în care aceste audituri/inspecții vor fi neplanificate. 

 
6.5.3. În conformitate cu ARO.GEN.305 (c), ciclul de planificare a supravegherii operatorilor 

aerieni poate fi extins:  
1) până la 24 de luni dacă, dacă AAC a constatat că, în decursul celor 12 de luni 

anterioare: 
a) operatorul a demonstrat o identificare eficientă a pericolelor în materie de 

siguranță a aviației și un management eficace al riscurilor asociate; 
b) operatorul a demonstrat continuu, că tine complet sub control toate 

schimbările; 
c) nu s-au emis constatări de nivel 1; 
d) toate acțiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de 

AAC.  
2) până la 36 de luni dacă, pe lângă condițiile de mai sus, operatorul a instituit, iar 

AAC a aprobat, un sistem eficace de raportare continuă către AAC cu privire la 
performanța în materie de siguranță și la conformitatea cu cadrul normativ 
aplicabil. 

 
6.5.4. În conformitate cu ARO.GEN.302 AAC va evalua rezultatele financiare ale operatorului 

aerian căruia i-a acordat un certificat de operator aerian prin solicitarea informațiilor 
pertinente. Operatorul aerian furnizează AAC, în termen de 60 de zile următoare anului 
precedent de gestiune:  
1) o copie a raportului de audit privind situațiile financiare pentru perioada de gestiune 

precedentă (în absența unor dispoziții contrare în cadrul normativ);  
2) o copie a situațiilor financiare anuale pentru anul anterior de gestiune (în termen 

de 30 zile de la data prezentării la organul național de statistică);  
3) o copie a celui mai recent raport managerial intern care să conțină o prezentare 

detaliată a tuturor activităților economice desfășurate pe o perioadă de 12 luni;  
4) dovada că operatorul aerian nu deține datorii cu termen expirat față de alți agenți 

aeronautici și față de AAC;  
5) copii ale polițelor de asigurare și ale contractelor de asigurare pentru încărcătura 

comercială, precum și pentru răspundere civilă față de terți, încheiate cu 
respectarea prevederilor cadrului normativ. 

 
6.5.5. În conformitate cu articolul 11, alin. (5) al Codului aerian pentru realizarea atribuţiilor 

de supraveghere economică, fiecare operator aerian va prezenta autorităţii 
administrative de implementare şi realizare a politicilor în domeniul aviaţiei civile 
trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare, informaţia economico-financiară, care 
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oferă o imagine reală a elementelor contabile ale entităţii (active, pasive, capital 
propriu, cheltuieli, venituri, rezultate financiare), conform cerinţelor de formă şi de 
conţinut aprobate de organul central de specialitate în domeniul aviaţiei civile la 
propunerea autorităţii administrative de implementare şi realizare a politicilor în 
domeniul aviaţiei civile.  
 

6.5.6. Scopul principal al evaluării datelor de supraveghere este identificarea tendințelor, 
analiza criteriilor de risc aferente, precum și a deficiențelor care pot afecta siguranța și 
conformitatea operatorului aerian, ținând cont de capacitatea economico-financiară și 
viabilitatea financiară a acestuia. Prin urmare, se va evalua gradul de dificultăți 
financiare cu care se confruntă operatorul aerian din punct de vedere al îndeplinirii şi 
menţinerii de către aceştea a condiţiilor operaționale de asigurare a siguranţei 
activităţii aeronautice 
1) Reduceri bugetare, care pot avea un impact negativ. Amânarea 

cheltuielilor/costurilor considerate a fi prioritate (cheltuieli de capital, mentenanţă, 
combustibil, asigurare, training, metrologie, reserve pentru motoare, publicitate, 
etc.).  

2) Vânzarea activelor (piese de schimb, aeronave, lease back, etc.).  
3) Pierderea furnizorilor principali şi/sau diminuarea pieţelor de desfacere a 

serviciilor prestate.  

 
6.5.7. Programul de supraveghere economico-financiară continuă este bazat pe evaluarea 

riscurilor asociate pentru fiecare operator aerian și se efectuează în baza procedurilor 
interne ale DEACI, inclusiv a Regulamentului cu privire la evaluarea situaţiei 
economico-financiare şi a eficienţei economice a agenţilor aeronautici. Astfel, 
rezultatele activității de supraveghere vor fi înregistrate într-un raport de către 
inspectorul AAC și prezentate Comisiei de evaluare. 

 
6.5.8. În baza rezultatelor evaluării şi analizei se formulează concluzii aferente situației 

economico- financiare ale operatorilor aerieni, cu atribuirea la grupa de risc de pierdere 
a stabilității financiare și a solvabilităţii (concomitent se observă neajunsurile 
semnificative depistate şi căile de înlăturare ale acestora), generalizându-se în:  
1) încheiere pozitivă – operatorul aerian se atribuie la I sau II grupă de risc de 

pierdere a stabilității financiare și a solvabilităţii, 
2) încheiere negativă – operatorul aerian se atribuie la III sau IV grupă de risc de 

pierdere a stabilității financiare și a solvabilității, care se caracterizează cu situații 
de criză, instabilitate de plată şi cu un înalt deficit de resurse financiare de 
asigurare a activității curente (clasa de risc moderat și înalt).  

 
6.5.8.1. Grupa I-II de risc (clasa de risc jos) – operatorul aerian nu pare ca a avea importante 

dificultăți financiare. Cu toate acestea, dacă anumite domenii de interes (îngrijorare) 
există, atunci acestea trebuie să fie abordate analizate şi înregistrate, fiind atenționat 
în scris operatorul aerian despre un potențial risc economic și/sau financiar.  

 
6.5.8.2. Grupa III de risc (clasa de risc moderat) – operatorul aerian pare a avea majore 

dificultăți financiare. E necesar de a se folosi un instrument de evaluare şi/sau un 
instrument de supraveghere continuă a acestuia pentru a identifica în continuare 
acțiunile ulterioare.  

 
Dacă, în cursul supravegherii economico-financiare continue, se găsesc dovezi care 

indică o neconformitate cu cerinţele aplicabile, în dependență de statutul constatării și tipul de 
neconformitate depistat, se iau măsurile executorii necesare pentru a preveni menţinerea 
neconformităţii criteriilor financiare.  
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În cazul constatării unei neconformităţi de nivelul 2, acordă operatorului aerian un 
termen pentru prezentarea unui plan de acţiuni corective corespunzătoare naturii 
neconformităţii, al cărui 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: 

1) termenul de 3 luni poate fi prelungit, dacă există un nou plan de acţiuni corective, 
2) se evaluează acţiunile corective şi planul de implementare propus de operatorul 

aerian şi, dacă se constată că acestea sunt suficiente pentru a soluţiona 
neconformitatea, le acceptă (operatorul aerian fiind atribuit la grupa de risc II în 
baza reevaluării riscului).  

 
În cazul în care operatorul aerian nu depune un plan de acţiuni corective acceptabil sau nu 
execută acţiunile corective în termenul acceptat sau prelungit, operatorul aerian este atribuit 
la grupa de risc IV.  
 
6.5.8.3. Grupa IV de risc (clasa de risc înalt) – operatorul aerian pare a avea majore 

dificultăți financiare, confruntându-se probleme de stabilitate financiară și un potențial 
risc de insolvabilitate. E necesar de a începe imediat un proces de management al 
riscului şi de a urmări îndeaproape toate aspectele de interes. E necesar de a se folosi 
un instrument de evaluare şi/sau un instrument de supraveghere continuă a acestuia 
pentru a identifica în continuare acțiunile ulterioare.  

 
Se acordă operatorului aerian un termen pentru prezentarea unui plan consistent de acţiuni 
corective corespunzătoare naturii neconformităţii, al cărui termen de implementare nu poate 
depăşi 3 luni şi care începe să curgă din momentul aprobării planului respectiv. Paralel, se 
informează Comisia pentru certificare a operatorilor aerieni despre deficiențele financiare 
majore cu inițierea unei supravegheri operaționale mai intense asupra principalelor elemente 
de activitate operațională axată pe: personal (pregătirea, timpul de zbor, etc,), navigabilitate 
(mentenanță, metrologie, etc.), securitate, executarea operațiunilor aeriene și alte elemente 
conexe, pentru a se asigura că entitatea menține nivelul de siguranță și securitate la un nivel 
acceptabil. La finalul acestei perioade, în funcţie de natura neconformităţii: 

1) termenul de 3 luni poate fi prelungit, dacă există un nou plan de acţiuni corective, 
2) se evaluează acţiunile corective şi planul de implementare propus de operatorul 

aerian şi, dacă se constată că acestea sunt suficiente pentru a soluţiona 
neconformitatea, le acceptă (operatorul aerian fiind atribuit la grupa de risc II sau 
III în baza reevaluării riscului).  

 
În cazul în care operatorul aerian nu depune un plan de acţiuni corective acceptabil sau nu 
execută acţiunile corective în termenul acceptat sau prelungit, Comisia de certificare, pentru 
anticiparea deficiențelor în siguranța operațiunilor de transport aerian comercial și securității 
aeronautice, poate sugera aplicarea restricțiilor de ordin operațional, cu limitare a activității 
operatorului aerian, dacă este cazul, până când operatorul aerian va întreprinde acţiunile 
corective corespunzătoare.  

 
6.6. Supravegherea operatorilor aerieni care operează aeronave în afara teritoriului 

Republicii Moldova 
 
6.6.1. În scopul supravegherii activității operatorilor aerieni care operează aeronave în afara 

teritoriului Republicii Moldova, va fi elaborat un plan - orar al inspecțiilor aeronautice 
care va fi coordonat cu operatorul aerian. 

 
6.6.2. Totodată, AAC poate efectua inspecții speciale necoordonate cu operatorul aerian și 

în afara planului (inopinate). 
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6.6.3. În cazul nerespectării de către operatorul aerian a termenelor de desfășurare a 
inspecției aeronautice planificate, AAC va proceda în conformitate cu cadrul normativ 
aplicabil. 

 
6.6.4. În situații excepționale, ce conduc la imposibilitatea efectuării inspecției aeronautice în 

termenele stabilite, operatorul aerian este obligat să informeze AAC despre aceasta, 
în scris, cu 10 zile înainte de termenul planificat indicând cauzele și propunând spre 
considerare altă dată posibilă pentru desfășurarea inspecției aeronautice. 

 
6.6.5. Operatorul aerian, în prealabil, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul prevăzut, va 

notifica în scris AAC cu privire la pregătirea sa pentru efectuarea inspecției aeronautice 
și va organiza desfășurarea inspecției aeronautice. 

 
6.6.6. Operatorul aerian va suporta toate cheltuielile legate de inspecțiile aeronautice sau 

investigările exercitate de către inspectorii aeronautici ai AAC (transport, cazare, 
diurnă etc.) 

 
6.6.7. Inspecțiile se efectuează de minim doi inspectori sau de o echipă, în conformitate cu 

Regulamentul AAC privind inspecțiile aeronautice. 
 
6.7. Rezultatele activității de supraveghere 
 
6.7.1. Rezultatele auditului/inspecției vor fi reflectate în raportul de inspecție aeronautică, 

semnat de inspectorul AAC.  
 
6.7.2. Inspectorul responsabil reflectă, de asemenea, rezultatele auditului/inspecției în 

fișierul RBSR al operatorului. Fișierul RBSR va fi salvat într-un fișier nou de fiecare 
dată când sunt introduse date noi pentru a asigura trasabilitatea evoluției 
performanțelor de siguranță ale operatorului și salvate în fișierul operatorului (format 
electronic și pe suport de hârtie).  

 
6.7.3. În termen de maxim 10 zile de la finalizarea auditurilor/inspecțiilor de supraveghere, 

operatorul aerian primește un exemplar al raportului de inspecție aeronautică. 
 
6.7.4. În cazul în care au fost constatate neconformități, în termen de maxim 15 zile de la 

primirea raportului de inspecție aeronautică, operatorul aerian transmite AAC planul 
de măsuri corective. Planul de măsuri corective menționat trebuie formulat astfel încât 
să permită identificarea neconformității, a cauzei acesteia, corecția, acțiunea corectivă, 
acțiunea preventivă care are caracter permanent și perioada de timp necesară 
implementării acțiunilor corective propuse, pentru fiecare neconformitate identificată. 

 
6.7.5. Termenele de remediere a neconformităților, menționate în planul de măsuri corective, 

sunt stabilite conform 8.2 din Partea GEN. 
 
6.7.6. În termen de 5 zile de la primirea planului de măsuri corective, AAC transmite 

operatorului aerian punctul său de vedere cu privire la modul și termenele de 
implementarea a măsurilor corective. 

 
6.7.7. Operatorul aerian este obligat să informeze AAC cu privire la respectarea termenelor 

de remediere a neconformităților acceptate de AAC, și acolo unde este posibil să 
transmită dovezi obiective cu privire la implementarea măsurilor corective. 

 
6.7.8. AAC verifică implementarea măsurilor corective prin analiza dovezilor furnizate de 

operator și prin audituri de verificare neplanificate, după caz. 
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6.7.9. Verificarea îndeplinirii planului de măsuri corective se efectuează de membrii echipei 
de audit/inspecție de supraveghere care au semnalat neconformitățile. 

 
6.7.10. În cazul în care se poate constata implementarea planului de măsuri corective doar 

prin analiza dovezilor obiective transmise, finalizarea auditului/inspecției de 
supraveghere se face o dată cu acceptarea/aprobarea dovezilor obiective. 

 
6.7.11. Acceptarea/aprobarea dovezilor obiective se face în termen de 30 de zile de la 

depunerea acestora la AAC. În cazul în care, în urma analizei dovezilor obiective, se 
constată deficiențe în îndeplinirea planului de măsuri corective, operatorul aerian este 
informat în acest sens și se vor stabili noi termene de remediere. 

 
6.7.12. În cazul în care, analiza modului de conformare cu planul de măsuri corective necesită 

audituri de verificare, acestea se realizează după expirarea termenului maxim limită 
prevăzut în acest plan. Pe parcursul auditului se are în vedere respectarea condițiilor 
menționate în planul de măsuri corective asumat de operator și acceptat de AAC și a 
implementării corecte a acestuia. 

 
6.7.13. Dacă în urma auditurilor de verificare se constată îndeplinirea planului, AAC 

consemnează închiderea procesului și finalizarea auditului de supraveghere ce a 
generat acest plan de măsuri corective. 

 
6.7.14. În cazul în care se constată deficiențe în îndeplinirea planului de măsuri corective, în 

termen de 5 zile de la auditul de verificare, operatorul aerian este informat în acest 
sens. Se stabilesc noi termene de remediere, reluându-se procedura de verificare 
descrisă mai sus. 

 
6.7.15. În momentul în care echipa de audit/inspecție constată că planul de măsuri corective 

nu poate fi îndeplinit ca urmare a activității desfășurate de o persoană care deține un 
post managerial obligatoriu, AAC poate lua decizia demarării procesului de retragere 
a acceptabilității persoanei în cauză, în conformitate cu 9.6. din prezenta parte. 

 
6.7.16. În eventualitatea în care operatorul nu reușește să realizeze obiectivele stabilite prin 

planul de măsuri corective, în funcție de situația în cauză, AAC propune demararea 
procesului de limitare, suspendare sau revocare a documentului de certificare, în 
conformitate cu capitolul 7 din prezenta parte.  

 
6.7.17. În cazul în care în timpul auditului/inspecției de supraveghere se constată 

neconformități de nivelul 1, sunt aplicate prevederile din Capitolul 7 din prezenta parte. 
 
6.7.18. Este responsabilitatea operatorului aerian să ia toate măsurile necesare pentru 

eliminarea cauzelor care au dus la reducea nivelul de siguranță sau la periclitarea 
gravă a siguranței zborului. 

 
6.8. Supravegherea personalului certificat de AAC, implicat în operațiuni de zbor 
 
6.8.1. În vederea respectării cerințelor din ARO.GEN.305(f), AAC va efectua supravegherea 

persoanelor deținătoare de certificat, calificare sau atestat eliberate de AAC, care au 
atribuții în domeniul operațiunilor zbor, ca parte a supravegherii efectuate la operatorii 
la care acestea își desfășoară activitatea. 

 
6.8.2. De asemenea, AAC va efectua și inspecții neplanificate stabilite în funcție de 

activitatea curentă a persoanelor în cauză, de rezultatele inspecțiilor precedente 
efectuate la persoane, dar și la operator. 
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6.8.3. Inspecția de supraveghere a persoanelor menționate la ARO.GEN.305(f) se 
efectuează în perioada de valabilitate a documentelor în baza cărora acestea execută 
activități aeronautice specifice conform manualelor de operațiuni aprobate de AAC, 
inclusiv a celor de pregătire și verificare, dacă este aplicabil. 

 
6.8.4. Inspectorii desemnați să efectueze activitatea de supraveghere a persoanelor în 

zbor/la simulator, trebuie să dețină calificări corespunzătoare stabilite de AAC. 
 
6.9. Calificarea și autorizarea personalului de instruire și verificare a echipajului  

de cabină 
 
6.9.1. În vederea verificării implementării cerințelor prevăzute la ORO.CC.115(d), Direcția 

operațiuni de zbor (DOZ) are atribuții de supervizare legate de calificarea/autorizarea 
corespunzătoare a personalului de instruire și verificare a persoanelor deținătoare de 
atestat de membru al echipajului de cabină, de aprobare a cursurilor de pregătire 
efectuate în cadrul operatorilor aerieni și pentru care aceștia eliberează documentele 
ce atestă încheierea acestora cu succes, inclusiv prin emiterea Listelor de calificare 
prevăzute de GM1 ORO.CC.215 (b) (2). 

 
6.9.2. Verificarea în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii calificării de instructor se 

efectuează de către examinatori pentru membrii echipajelor de cabină, cu experiență, 
din cadrul respectivului operator, în baza unei propuneri adresate și aprobate de AAC. 

 
6.9.3. Verificarea în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii autorizării de examinator se 

efectuează de către examinatori pentru membrii echipajelor de cabină, desemnați de 
AAC ca examinatori seniori, în baza propunerii adresate de operator și aprobate de 
AAC. 

 
6.9.4. Examinatorii superiori trebuie să aibă cel puțin 6 ani de experiență și competență 

profesională în desfășurarea examenelor practice. 
 
6.10. Inspecțiile în zbor  
 
6.10.1. Inspectorii pentru inspecția în zbor execută activități de inspecție în zbor, inclusiv de 

supraveghere a personalului aeronautic navigant ce operează zborul respectiv în baza 
deciziei Directorului AAC, la propunerea Șefului DOZ. 

 
6.10.2. Inspectorii pentru inspecția în zbor trebuie să fie incluși în echipajul aeronavei și să fie 

înscriși în mod corespunzător în documentele de zbor ale operatorului referitoare la 
misiune, pe lângă echipajul de zbor și de cabină. 

 
6.10.3. AAC și operatorul se asigură că inspectorii pentru inspecția în zbor care își îndeplinesc 

sarcinile la bordul unei aeronave nu sunt confundați de către pasageri cu membrii 
echipajului aflați de serviciu, nu ocupă posturile de lucru rezervate membrilor de 
echipaj și nu îi împiedică pe aceștia în executarea sarcinilor de serviciu. 

 
6.10.4. În timpul desfășurării inspecției în zbor, personalul de inspecție în zbor ce execută 

activități de inspecție în zbor la bordul aeronavei respective nu se va implică în acțiunile 
echipajului. Inspectorul urmărește acțiunile echipajului în sensul verificării 
cunoștințelor și deprinderilor relevante legate de operarea aeronavei, în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile și ale documentației de siguranță a operatorului. 

 
6.10.5. În situația apariției unei situații anormale/de urgență în cazul zborului ce face obiectul 

inspecției, inspectorul pentru inspecția în zbor (operațiuni aeriene) aflat la bord va 
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participa la acțiunile echipajului la solicitarea comandantului și/sau șefului de cabină, 
după cum este aplicabil. 

 
6.11. Supravegherea bazelor de operare 
 
6.11.1. În vederea implementării prevederilor menționate la ARO.GEN.305 și AMC2 la 

ARO.GEN.305(c), AAC efectuează, într-un ciclu de supraveghere, activități de 
supraveghere la cel puțin una din bazele de operare ale operatorilor aerieni. 

 
6.11.2. Pentru ca AAC să stabilească bazele de operare care vor face obiectul activității de 

supraveghere, operatorul aerian trebuie să transmită atât lista tuturor bazelor de 
operare pe care intenționează să le utilizeze pentru mai mult de 30 de zile consecutive. 

 
6.12. Planurile anuale/lunare de instruire și verificare a personalului navigant, 

echipajelor de cabină, precum și personalului din cadrul Centrelor Operaționale 
de Control (OCC)  

 
6.12.1. Operatorii aerieni prezentă către AAC (operations@caa.gov.md format PDF) planurile  

anuale/lunare de instruire și verificare a personalului navigant, echipajelor de cabină, 
precum și personalului din cadrul Centrelor Operaționale de Control (OCC), care vor 
conține informația privind toate tipurile de instruire și verificare efectuate de către 
operatorul aerian. 

 
6.12.2. Planul anual se prezintă în prealabil, până la data de1 ianuarie a anului următor și va 

conține următoarele informații: 
a) Denumirea companiei aeriene; 
b) Titlul „Planul anual de instruire și verificare”; 
c) Numărul curent (1, 2, 3, etc.); 
d) Locul instruirii și verificării; 
e) Tipul instruirii/verificării; 
f) Data instruirii/verificării; 
g) Note, mențiuni; 
h) Numele și prenumele persoanei care a aprobat planul, data și semnătura. 

 

6.12.3. Planul lunar va fi prezentat în prealabil, până la data de 1 a lunii următoare și va conține 
următoarele informații: 
1) Denumirea companiei aeriene; 
2) Titlul „Planul lunar de instruire și verificare”; 
3) Numărul curent (1, 2, 3, etc.); 
4) Locul instruirii și verificării; 
5) Tipul aeronavei; 
6) Numele, prenumele instructorului; 
7) Numele, prenumele persoanei instruite; 
8) Tipul instruirii/verificării; 
9) Data instruirii/verificării; 
10) Note, mențiuni; 
11) Numele persoanei care a aprobat planul, data și semnătura.  

 
6.13. Efectuarea oricăror tipuri de instruire a personalului în afara Republicii Moldova  

 
6.13.1. Operatorii aerieni informează AAC despre efectuarea oricăror tipuri de instruire a 

personalului în afara teritoriului Republicii Moldova, în prealabil, într-un termen 
rezonabil pentru organizarea deplasării inspectorului AAC, dar nu mai puțin de 10 zile 
lucrătoare până la data la care va avea loc instruirea. 

mailto:operations@caa.gov.md
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6.13.2. Instruirea personalului nu va fi recunoscută dacă operatorii aerieni nu vor respecta 
prevederile de la 6.13.1. și în cazul în care în locul și timpul indicat de către operatorul 
aerian, nu se va confirma desfășurarea procesului de instruire. 

6.13.3. AAC decide pentru fiecare caz în parte, oportunitatea prezenței reprezentantului AAC 
la efectuarea instruirii personalului. 

6.14.  Listele personalului navigant  
 

6.14.1 Operatorii aerieni prezintă către AAC lista actualizată a echipajelor de zbor și de 
cabină: 

• anexată la setul de documente pentru certificarea inițială; și 
 

• în cazul survenirii unor modificări în lista personalului navigant, în termen de 5 
zile lucrătoare din data modificării acesteia. 

 
 

6.15.   Planul zilnic de zboruri  pe perioada de 24 de ore  
 
6.15.1. Operatorii aerieni certificați prezintă către AAC (operations@caa.gov.md în formatul: 

anul/ luna/ziua.pdf.) Planul de zboruri pe perioada de 24 ore" care conține informații 
privind operarea tuturor aeronavelor incluse în Certificatul Operatorului Aerian (AOC), 
inclusiv operarea aeronavelor contractate în sistem „Wet lease-in". 
 

6.15.2. Planul se prezintă zilnic până la ora 16:00 (LT) pentru zborurile planificate în ziua 
următoare. 

 
6.15.3. În cazul în care aeronava nu execută zboruri, se indică în compartimentul „Alte informații 

relevante" locul aflării aeronavei și cauza staționării. 
 

6.15.4. În cazul modificării planului de zboruri după ora 16:00 informațiile se prezintă în ziua 
următoare până la ora 09:00 (LT). 

 
6.15.5. Planul de zboruri, conform Anexei nr.46, conține următoarele informații: 

1. Denumirea operatorului aerian; 
2. Titlul „Planul de zboruri pe perioada de 24 ore pentru data de: _____ "· 
3. Număr curent (1, 2, 3 etc.); 
4. Numărul cursei (de exemplu: MLD 777); 
5. Tipul aeronavei; 
6. Numărul de înmatriculare ale aeronavei; 
7. Operatorul aeronavei (pentru aeronavele închiriate); 
8. Componenta echipajului de zbor (numele și prenumele); 
9. Componenta echipajului de cabină (numele și prenumele) (neaplicabil 

operațiunilor de tip CARGO); 

10. Cursa (după caz, deținătorii de AOC indică locul de dislocare, localitatea de 
efectuare a zborurilor și genul de activitate); 

 
6.15.6. Tipul de zbor (regulat, charter, zbor de instruire/testare a personalului navigant, zbor de 

testare tehnică, ferry flight, operațiuni de lucru aerian) și caracterul încărcăturii: 
 

• ora planificată pentru decolare/aterizare (UTC); 

 

• alte informații relevante; 
 

mailto:operations@caa.gov.md
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• numele și prenumele persoanei care a aprobat planul de zbor. 
 

6.15.7. Operatorii aerieni care desfășoară activități peste hotarele Republicii Moldova, la 
prezentarea Planului de zboruri la compartimentul adresă, indică suplimentar: LUKKYA 
YX. 

 
Notă: Nerespectarea prevederilor punctului 6.15. constituie neconformitate și va fi  

tratată în conformitate cu art. 12 din Codul aerian al Republicii Moldova nr. 
301/2017. 

6.16. Raportul privind timpul de zbor / timpul de serviciu de zbor pentru fiecare membru 
al echipajului de zbor / de cabină  

 
6.16.1. Operatorii aerieni prezintă lunar, până pe data de 15 a lunii următoare, către AAC 

(operations@caa.gov.md format pdf.) raportul privind timpul de zbor / timpul de 
serviciu de zbor pentru fiecare membru al echipajului de zbor / de cabina care să 
conțină următoarele informații: 
1) Numele și prenumele; 
2) Data; 
3) Începutul timpului de serviciu "duty time" (DT) (UTC); 
4) Se indica codul aeroportului de decolare (de exemplu: LUKK .../sau KIV...);  
5) Începutul timpului bloc total "block time"(BT); 
6) Se indica codul aeroportului de aterizare (de exemplu: LHBP .../sau BUD...);  
7) Finalizarea BT; 
8) Finalizarea DT; 
9) DT total; 
10) Timpul majorat, în conformitate cu CT-OPS. 
11) Timpul majorat, în conformitate cu CT-OPS. 
12) BT/DT total în 28 de zile consecutive.  

 
6.17. Raportarea obligatorie a informației privind inspecțiile la platforma (inspecțiile 

SAFA)  
 

6.17.1. Operatorii aerieni transmit  către AAC (info@caa.gov.md și 
andrei.cebanu@caa.gov.md.) informația privind inspecțiile la platforma (inspecțiile 
SAFA) la care au fost supuse aeronavele operate de către aceștia. 
  

6.17.2. Operatorii aerieni transmit către AAC Planul de acțiuni corective (CAP- Corrective 
Action Plan), Planul de acțiuni preventive (PAP - Preventive Action Plan și Root Cause 
Analysis (RCA) pentru fiecare neconformitate identificată în cadrul inspecțiilor SAFA.” 

 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 

 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
  

mailto:operations@caa.gov.md
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Capitolul 7 Limitarea, suspendarea, revocarea de către AAC a certificatului de operator 

aerian și contestarea deciziilor aac de către operatorul aerian 
7.  
7.1. Generalități 
 
7.1.1. În conformitate cu prevederile art. 14 din Codul aerian, suspendarea certificatului de 

operator aerian are ca efect suspendarea (sistarea) unor genuri de activitate, a unor 
lucrări concrete, a altor acțiuni necesare activității aeronautice civile. 

 
7.1.2. Un AOC poate fi limitat, suspendat în cazul în care AAC nu mai este convinsă de faptul 

că operatorul aerian are capacitatea de a desfășura în continuare operațiuni în condiții 
de siguranță ca urmare a: 
1) nerespectării cadrului normativ aplicabil operațiunilor pentru care este certificat 

operatorul; 
2) nerespectării cerințelor în baza cărora a fost acordat certificatul; 
3) neînlăturarea deficiențelor depistate în derularea proceselor de supraveghere în 

conformitate cu cerințele aplicabile; sau 
4) nu sunt achitate plățile de supraveghere cel puțin 2 luni consecutive. 

 
7.1.3. Pe lângă cazurile prevăzute la 7.1.2 de mai sus, certificatul poate fi suspendat la 

solicitarea deținătorului acestuia. În cazul unei cereri din partea operatorului aerian 
pentru suspendarea valabilității documentului de certificare, AAC procedează la 
suspendarea la documentului de certificare în cauză. 

 
7.1.4. Încetarea perioadei de limitare/suspendare a AOC are loc numai în cazul în care AAC 

constată înlăturarea cauzelor care au stat la baza deciziei de limitare/suspendare. 
 
7.1.5. La momentul verificării înlăturării cauzelor care au stat la baza limitării/suspendării 

AOC inspectorii vor lua in considerare și alte cerințe suplimentare aplicabile certificării 
operatorilor aerieni, pe care trebuie să le îndeplinească operatorul aerian în cauză, 
pentru conformarea cu cerințele în baza cărora a fost acordat certificatul. 

 
7.1.6. De asemenea, operatorul aerian care a solicitat anterior suspendarea AOC poate 

solicita reluarea activității, cu condiția ca acesta să se conformeze tuturor cerințelor 
aplicabile la data solicitării. 

 
7.1.7. În cazul în care nu se constată înlăturarea cauzelor care au stat la baza deciziei de 

limitare sau suspendare a AOC, AAC menține decizia de limitare sau suspendare în 
termenele stabilite mai jos. 

 
7.2. Limitarea certificatului de operator aerian 
 
7.2.1. În termen de 10 zile de la emiterea Certificatului de operator aerian limitat, operatorul 

aerian informează în scris AAC asupra deciziei de remediere a activităților care au fost 
limitate sau de renunțare definitivă la aceste activități. 

 
7.2.2. În cazul în care decizia operatorului aerian este de a renunța definitiv la activitățile 

limitate, în termen de 30 de zile de la transmiterea deciziei conform 7.2.1., operatorul 
aerian supune acceptării/aprobării AAC toate documentele modificate corespunzător, 
care au stat la baza emiterii AOC și în care au fost referite activitățile limitate. 

 
7.2.3. În cazul în care operatorul aerian nu informează AAC asupra deciziei menționată la 

7.2.1., se consideră că decizia acestuia este de a renunța definitiv la activitățile limitate, 
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iar AAC va solicita transmiterea tuturor documentelor care au stat la baza emiterii AOC 
și în care au fost referite activitățile limitate. 

 
7.2.4. În cazul în care decizia operatorului aerian este de a remedia cauzele care au condus 

la limitare, acesta transmite la AAC un plan de măsuri corective, în termen de 15 zile 
de la transmiterea deciziei conform 7.2.1 de mai sus. 

 
7.2.5. Activitatea de verificare a implementării planului de măsuri corective este descrisă la 

pct. 6.7 din prezenta parte. 
 
7.2.6. În cazul în care se constată remedierea cauzelor care au dus la limitarea AOC, AAC 

revine asupra deciziei privind limitarea acestuia, prin emiterea în consecință a unui 
nou document. 

 
7.2.7. Dacă în termen de 3 luni de la decizia de limitare, operatorul aerian nu poate face 

dovada implementării corecte și eficiente a planului de măsuri corective, AAC va 
solicita modificarea, în termen de 30 de zile, a tuturor documentelor care au stat la 
baza emiterii AOC și în care au fost referite activitățile limitate. 

 
7.2.8. Nerespectarea termenelor de modificare a documentelor care au stat la baza emiterii 

AOC, menționate la 7.2.1., 7.2.2. și 7.2.7., conduce la suspendarea AOC. 
 
7.3. Suspendarea certificatului de operator aerian 
 
7.3.1. AAC suspendă certificatul, în urma investigației, a controlului, a inspecției de 

supraveghere privind activitatea deținătorului de certificat în condițiile stabilite la 7.1. 
 
7.3.2. Decizia și motivele suspendării se comunică în scris deținătorului de certificat, urmând 

ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare, AAC să se adreseze în instanța 
de judecată. În caz de nerespectare a termenului stabilit, suspendarea se anulează. 

 
7.3.3. Decizia AAC privind suspendarea Certificatului de operator aerian se aplică până la 

rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. 
 
7.3.4. Suspendarea are un termen de aplicare ce nu poate depăși 6 luni, perioadă în care, 

în vederea ridicării suspendării AOC, operatorul aerian poate să transmită către AAC 
un plan de acțiuni pentru înlăturarea cauzelor care au dus la măsura de suspendare a 
acestuia. În cazul în care operatorul aerian nu a demonstrat conformarea cu planul de 
acțiuni transmis și cerințele aplicabile în perioada de 6 luni de la suspendare, AAC 
revocă Certificatul de operator aerian. 

 
7.3.5. Decizia privind suspendarea certificatului își încetează acțiunea după constatarea de 

către AAC a lichidării încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau, în cazul 
prevăzut la 7.1.4., după expirarea termenului de suspendare. 

 
7.3.6. Decizia de suspendare a documentului de certificare se perfectează în conformitate 

cu Anexa nr.4.1 la prezentul PIAC. 
 
7.3.7. AAC notifică încetarea suspendării, prin emiterea unui ordin semnat de Directorul AAC 

și a unei decizii, în conformitate cu Anexa nr.4.3, ce va fi transmisă operatorului, înainte 
de a se permite reluarea operării. În nici un caz nu este permisă reluarea operării fără 
comunicarea deciziei AAC de încetare a suspendării. 

 
7.3.8. Titularul certificatului este obligat, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării 

deciziei de suspendare a Certificatului de operator aerian, să depună la sediul AAC 
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originalul acestuia. Acesta va fi restituit operatorului împreună cu decizia de ridicare a 
suspendării. 

 
7.4. Revocarea certificatului de operator aerian 
 
7.4.1. În conformitate cu prevederile art.15 din Codului aerian, AAC revocă certificatul în 

cazul în care: 
1) se depistează date neautentice în documentele care i-au fost prezentate; 
2) deținătorul certificatului a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice 

sau Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali; 
3) se atestă nerespectarea a doua oară consecutiv a prescripțiilor inspectoriale 

aeronautice privind lichidarea încălcărilor ce țin de condițiile care au stat la baza 
eliberării certificatului; 

4) nu sunt achitate plățile de supraveghere mai mult de 6 luni; 
5) nu sunt înlăturate, în termenul stabilit, care nu poate depăși 6 luni, circumstanțele 

care au dus la suspendarea certificatului; 
6) se depistează efectuarea activităților la care dă dreptul certificatul în timpul 

suspendării acestuia. 
 
7.4.2. Titularul certificatului este obligat, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării 

deciziei de revocare a certificatului, să depună la sediul AAC originalul acestuia. 
 
7.4.3. După expirarea celor 6 luni de suspendare prevăzute la 7.3.4. și 7.4.1. alin.5), AAC 

revocă certificatul de operator aerian prin emiterea deciziei de revocare a 
documentului de certificare semnată de către Directorul AAC, în conformitate cu Anexa 
nr.4.2. 

 
7.4.4. În cazul revocării AOC, la cererea celui interesat, procedura de certificare se reia și se 

desfășoară ca și în cazul autorizării inițiale. 
 
7.5. Exceptări și derogări 
 
7.5.1. AAC poate acorda, în conformitate cu prevederile cadrului normativ național și 

internațional, exceptări și derogări de la prevederile reglementărilor aeronautice civile 
sau ale standardului numai dacă acest fapt nu contravine normei legale aplicabile și 
numai în condițiile în care prin aceasta nu este afectată siguranța zborurilor, 
securitatea aeronautică sau interesul public. 

 
7.5.2. Acordarea exceptărilor și a derogărilor se efectuează în baza analizei riscurilor 

asociate. Procedura de acordare a exceptărilor și a derogărilor este aprobată de AAC. 
 
7.6. Contestații 
 
7.6.1. Contestațiile împotriva deciziei AAC de limitare/suspendare/revocare a Certificatului 

de operator aerian se fac conform prevederilor legale. 
 
7.6.2. Depunerea contestației nu suspendă executarea deciziilor AAC. 
 
7.6.3. Deciziile necontestate în termenul legal, rămân definitive. 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 8. Acorduri de partajare de coduri 
8.  

8.1. Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene 
precum și normele sale de aplicare includ prevederi pentru reglementarea unor 
acorduri de partajare de coduri între operatorii aerieni naționali și străini. "Code - 
share" înseamnă un acord în care un operator care utilizează indicativul său pe un 
zbor operat de alt operator și vinde și emite bilete pentru acel zbor. 
 

8.2. Scopul este de a îndruma și informa operatorii aerieni deținători de AOC emis de 
către AAC cu privire la modul de conformare cu cerințele ORO.AOC.115 și 
ARO.OPS.105, cu AMC și GM aferente. 

 
8.3. Operatorii aerieni au obligația de a declara la AAC acordurile de partajare de coduri 

încheiate cu operatorii din alte state, prin completarea Anexei nr.31 și transmiterea 
acesteia la AAC. 

 
8.4. Acordurile de partajare de coduri pot fi încheiate numai după ce acesta a pus în 

aplicare programe de audit adecvate, în conformitate cu cerințele aplicabile. 
 

8.5. Standarde aplicabile OACI, așa cum se menționează la ORO.AOC.115 și 
ARO.OPS.105 înseamnă:  
- Convenția de la Chicago;  
- Anexa 1;  
- Anexa 6; 
- Anexa 8; 
- Anexa 19; și 
- Anexa 18, dacă este aplicabil.  

 
8.6. Auditul IOSA al Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA) trebuie 

considerat ca standard implicit, iar scopul oricărui audit propriu sau al unui audit de 
terță parte ar trebui să verifice conformitatea cu cel puțin aceleași standarde OACI. 

 
8.7. Informațiile documentate, care urmează să fie transmise la încheierea, modificarea 

sau reînnoirea acordurilor de partajare de coduri sunt menționate în Anexa nr.31. 
 

8.8. Domeniul de aplicare acceptabil pentru rapoartele de audit este acela al standardelor 
OACI. Orice audit propriu sau alte audituri terțe părți trebuie să acopere cel puțin 
aceste standarde. 

 
8.9. Înregistrarea IOSA a unui TCO (Third Country Operator) este acceptată ca 

îndeplinind cerințele de la: 
1) ORO.AOC.115; 
2) AMC1 ORO.AOC.115 (a) (1); 
3) AMC1 ORO.AOC.115 (b); și 
4) AMC2 ORO.AOC.115 (b), punctul (a). 

 
8.10. În cazul în care se face trimitere la un operator înregistrat IOSA este necesară 

transmiterea unei copii a ultimului raport de audit IOSA. 
 

8.11. Operatorii care nu intră în domeniul de aplicare a cerințelor IOSA (datorită 
echipamentului operat și/sau tipul de operare) trebuie să respecte standardele 
aplicabile ale OACI, precum și programul de audit efectuat de operatorul aerian 
deținător de AOC emis de către AAC sau alte audituri de terță parte, prin urmare să 
acopere standardele OACI aplicabile abordate de IOSA. 
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8.12. Programarea auditurilor, rapoartele de audit de reînnoire și orice alte înregistrări 

relevante cu privire la zborurile efectuate în regim de partajare de coduri vor fi incluse 
de către AAC ca parte a supravegherii sistemului de monitorizare a conformării și a 
sistemului de management al siguranței în cadrul operatorilor aerieni deținători de 
AOC. 
 

8.13. În cazul în care un deținător de AOC utilizează un alt auditor de terță parte decât 
IOSA în vederea auditării unui TCO, ar trebui să existe un contract încheiat în acest 
scop, caz în care acel auditor este considerat un subcontractor. AAC va verifica: 
1) modalitatea în care deținătorul de AOC a verificat competența auditorului de terță 

parte; și 
2) frecvența auditurilor. 

 
8.14. În cazul în care în declarațiile transmise la încheierea, modificarea sau reînnoirea 

acordurilor de partajare de coduri sunt identificate omisiuni sau neconformități, se va 
întocmi un Raport de neconformități, neconformități clasificate ca fiind de nivel N2, 
care vor fi gestionate în conformitate cu capitolul 8 din Partea GEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAȚIU LĂSAT LIBER ÎN MOD INTENȚIONAT 
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Capitolul 9. Sistemul de management 

 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 

9.  
9.1. Generalități 
 
9.1.1. În conformitate cu prevederile ORO.GEN.200, operatorul instituie pune în aplicare și 

menține un sistem de management care corespunde mărimii operatorului, naturii și 
complexității activităților, ținând cont de pericolele și riscurile asociate, aferente acestor 
activități. 

 
9.1.2. În conformitate cu prevederile ORO.GEN.210 și ORO.AOC.135 operatorii aerieni din 

Republica Moldova care dețin sau intenționează să obțină un AOC trebuie: 
 

1) să numească un cadru de conducere responsabil (manager responsabil), care 
deține autoritatea de a asigura că toate activitățile pot fi finanțate și executate în 
conformitate cu cerințele aplicabile. Cadrul de conducere responsabil (manager 
responsabil), poartă răspunderea pentru instituirea și menținerea unui sistem de 
management eficace. 
 
Având în vedere prevederile AMC1 ORO.GEN.210(a), în cadrul procesului de 
acordare a AOC, operatorul trebuie să prezinte către AAC următoarele informații 
detaliate privind managerul responsabil: 
 
a) numele managerului responsabil; 

 
b) poziția în cadrul organizației; 

 
c) informații cu privire la mijloacele prin care se asigură că toate activitățile pot fi 

finanțate și desfășurate; 
 

d) calificarea relevantă pentru funcția respectivă; și 
 

e) experiența profesională relevantă pentru funcția respectivă. 
 

2) să desemneze o persoană sau un grup de persoane care au răspunderea de a se 
asigura că operatorul respectă în continuare cerințele aplicabile. Respectiva 
persoană sau respectivele persoane răspund în ultimă instanță în fața cadrului de 
conducere responsabil. 

 
Aceste persoane trebuie să susțină procedura de aprobare de către AAC.  

 
În conformitate cu ORO.AOC.135 lit.(a), operatorul numește persoane responsabile 
de managementul și supravegherea următoarelor domenii: 

1) operațiunile de zbor; 
2) pregătirea membrilor echipajului; 
3) operațiunile la sol; şi 
4) menținerea navigabilității sau contractul de management a menținerii 

navigabilității în conformitate cu HG nr.641/2019, după caz. 
 

[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 
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9.1.3. Nominalizarea unei persoane responsabile reprezintă o schimbare în cadrul sistemului 
de management și va fi tratată conform prevederilor ORO.GEN.130. 

 
9.1.4. Dacă o persoană nominalizată este aprobată de către o altă autoritate competentă 

pentru ocuparea unui post managerial obligatoriu, se va specifica acest fapt în cererile 
prezentate, în conformitate cu Anexa nr.7.1. 

 
9.1.5. În vederea aprobării persoanelor responsabile, operatorul trebuie să transmită la AAC 

următoarele documente: 
1) o cerere conform Anexei nr.7.1, completată cu datele personale ale persoanei 

desemnate, care să ateste compatibilitatea cu funcția și responsabilitățile propuse. 
Acest formular este tratat ca document confidențial întrucât conține date personale; 

2) o declarație cu privire la persoana care asigură interimatul și durata prevăzută a 
interimatului (maxim 30 de zile), în cazul schimbării unei persoane responsabile; 

3) fișa postului pentru care este nominalizat; 
4) un document din care să reiasă tipul și durata contractului de muncă precum și 

durata timpului de lucru; 
5) curriculum vitae; 
6) dovezi ale efectuării pregătiri specifice domeniului de activitate. 

 
9.1.6. În cazul solicitării de acordare a AOC, documentele menționate la 9.1.2. pct. 1) și 

9.1.5., vor fi transmise la AAC concomitent cu cererea tip de obținere a documentului 
în cauză (Anexa nr.2.1 la PIAC-OPS).  

 
[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 

 
 
9.2. Organizarea procedurii de aprobare 
 
9.2.1. Pentru aprobarea pentru postul managerial obligatoriu, fiecare persoană nominalizată 

trebuie să parcurgă cu succes o procedură de evaluare organizată la sediul AAC 
pentru a dovedi cunoașterea cadrului normativ aplicabil, specific postului pentru care 
este nominalizat (Anexa nr.7.3). 

 
9.2.2. În cazul în care documentația depusă este incompletă sau necesită modificări, acest 

lucru este adus la cunoștința solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea 
acesteia la AAC. 

 
9.2.3. Analiza atentă a calificărilor deținătorilor de funcții manageriale obligatorii este de o 

importanță deosebită. O atenție sporită se acordă experienței anterioare a persoanelor 
nominalizate. 

 
9.2.4. În cazuri excepționale, AAC poate aproba o nominalizare ce nu îndeplinește în 

totalitate cerințele impuse, cu condiția ca persoana nominalizată să poată demonstra 
o experiență similară comparabilă și abilitatea de a îndeplini cerințele postului la un 
nivel considerat acceptabil de către AAC (se ia în considerare experiența persoanei 
nominalizate, precum și natura și nivelul operațiunilor operatorului care a nominalizat 
persoana). 

 
9.2.5. Notificarea privind necesitatea intervievării candidatului se transmite operatorului, în 

scris, în termen de minimum 5 zile înainte de data programată a interviului. Data 
notificării privind stabilirea interviului poate fi amânată până la completarea/corectarea 
de către operator a documentației transmise, dar nu mai mult de 30 de zile de la data 
depunerii cererii. 
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9.2.6. Comisia de evaluare, desemnată pentru evaluarea persoanei nominalizate pe postul 
managerial obligatoriu respectiv, poate decide: 
1) în cazuri excepționale aprobarea în mod direct a nominalizării, fără a mai fi 

necesară parcurgerea întregii proceduri de aprobare, ținând cont de experiența în 
domeniul aviației în posturi de conducere similare și buna colaborare de care 
persoana nominalizată a dat dovadă în decursul activității anterioare; sau 

2) în cazul în care persoana în cauză face dovada efectuării unei pregătiri specifice 
relevante domeniului de activitate, intervievarea acesteia în scopul de a verifica 
nivelul cunoștințelor dobândite, a prevederilor manualului propriu de operațiuni, a 
cadrului normativ și procedurilor aplicabile. 

 
9.2.7. Evaluarea constă într-un interviu în fața comisiei de evaluare și un test scris, elaborat 

de comisia de evaluare pentru domeniul respectiv. Pe parcursul testării scrise 
persoana evaluată va avea acces la documentația relevantă domeniului pentru care 
este nominalizat. Scorul minim obținut la testul scris, în vederea aprobării, este 75% 
de răspunsuri corecte. 

 
9.2.8. În cazul în care persoana nominalizată nu a obținut cel puțin 75% de răspunsuri 

corecte sau în urma interviului nu a făcut dovada dobândirii cunoștințelor relevante 
domeniului de activitate, la solicitarea operatorului aerian, se va organiza 
reexaminarea practică a persoanei nominalizate. Dacă nici în urma acestei examinări 
nu a fost obținută nota minimă, niciun operator aerian nu va putea nominaliza acea 
persoană în vederea ocupării postului managerial respectiv pentru o perioadă de 12 
luni. 

 
9.2.9. În cazul în care o persoană, nominalizată anterior pentru ocuparea unui post 

managerial obligatoriu, care nu a obținut cel puțin 75% răspunsuri corecte în urma 
examinării și care face ulterior dovada efectuării unei pregătiri specifice relevante 
domeniului de activitate al unui operator aerian, este din nou nominalizată pentru 
ocuparea unui post managerial obligatoriu, aceasta poate fi reexaminată indiferent de 
operatorul aerian care face nominalizarea respectivă. 

  
9.3. Cerințe de aprobare 
 
9.3.1. Persoanele nominalizate conform ORO.AOC.135 trebuie să dețină experiență și să 

întrunească condițiile referitoare la deținerea certificatelor conform prevederilor 
prezentului capitol. 

 
9.3.2. În cazuri excepționale, în funcție de mărimea și complexitatea operațiunilor, AAC poate 

aproba nominalizarea unei persoane care nu întrunește toate condițiile. În acest caz, 
persoana nominalizată trebuie să aibă experiență comparabilă și să demonstreze 
capabilitatea de a-și desfășura activitatea pe postul pentru care a fost nominalizată. 

 
9.3.3. Persoanele nominalizate pentru ocuparea posturilor manageriale obligatorii trebuie să 

demonstreze: 
1) experiență practică în aplicarea standardelor de siguranță; 
2) experiență practică în domeniul respectiv de operare; 
3) cunoașterea: 

a) prevederilor cadrului normativ aplicabil; 
b) specificațiilor de operare, anexă la documentul de certificare; 
c) conținutului părților relevante a propriului manual de operațiuni; 

4) familiarizarea cu sistemul de management; 
5) 5 ani de experiență de muncă relevantă din care cel puțin 2 ani vor fi în cadrul 

industriei aeronautice, într-o poziție specifică domeniului pentru care este 
nominalizat. 



 

Partea CAT 
Prevederi specifice operațiunilor de transport aerian comercial 

AAC 

PIAC-OPS 

58 
 

Iunie 2021  
Ediția 03 

Revizia 00 
 

 
9.3.3.1. Responsabil operațiuni de zbor 
 
9.3.3.1.1. Persoana nominalizată trebue să dețină sau să fi deținut un certificat valid pe unul 

din tipurile de aeronave și specificațiile de operare ale documentului de certificare 
și calificări asociate corespunzătoare tipului de operațiuni efectuate conform AOC 
deținut sau care se intenționează a fi obținut. 

 
9.3.3.1.2. Evaluarea constă într-un interviu în fața comisiei de evaluare și un test scris,  

elaborat de comisia de evaluare pentru domeniul respectiv. Pe parcursul testării 
scrise persoana evaluată va avea acces la documentația relevantă domeniului 
pentru care este nominalizat. Scorul minim obținut la testul scris, în vederea 
aprobării, este 75% de răspunsuri corecte. 

 
9.3.3.2. Responsabil pentru pregătirea membrilor echipajului 
 
9.3.3.2.1. Persoana nominalizată sau adjunctul său trebuie să fie instructor pentru  

calificare pe tip (TRI) cu certificatul la zi pe un tip/clasă de aeronavă operată sub 
documentul de certificare al operatorului. 

 
9.3.3.2.2. Persoana nominalizată trebuie să aibă cunoștințe cu privire la conceptul de  
 pregătire a personalului aeronautic navigant și nenavigant. 

 
9.3.3.2.3. Evaluarea constă într-un interviu în fața comisiei de evaluare și un test scris,  

elaborat de comisia de evaluare pentru domeniul respectiv. Pe parcursul testării 
scrise persoana evaluată va avea acces la documentația relevantă domeniului 
pentru care este nominalizat. Scorul minim obținut la testul scris, în vederea 
aprobării, este 75% de răspunsuri corecte. 

 
 
9.3.3.3. Responsabil pentru operațiuni la sol 
 
9.3.3.3.1. Persoana nominalizată trebuie să aibă cunoștințe temeinice asupra conceptului  
 de operațiuni la sol ale deținătorului de document de certificare. 
 
9.3.3.3.2. Evaluarea constă într-un interviu în fața comisiei de evaluare și un test scris,  

elaborat de comisia de evaluare pentru domeniul respectiv. Pe parcursul testării 
scrise persoana evaluată va avea acces la documentația relevantă domeniului 
pentru care este nominalizat. Scorul minim obținut la testul scris, în vederea 
aprobării, este 75% de răspunsuri corecte. 

 
9.3.3.4. Responsabil menținerea navigabilității 
 
9.3.3.4.1. Persoana nominalizată pentru menținerea navigabilității trebuie să demonstreze  

că posedă cunoștințe pertinente, o pregătire și o experiență corespunzătoare 
referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor, în conformitate cu 
Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, 
reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a 
personalului cu abilități în domeniu asupra conceptului de operațiuni la sol ale 
deținătorului de document de certificare, aprobat prin HG nr.641/2019. 

 
9.4. Responsabilități combinate 
 
9.4.1. Aprobarea unei singure persoane pentru ocuparea mai multor posturi manageriale 

depinde de natura și nivelul operațiunilor de zbor ale operatorului aerian și de 
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prevederile cadrului normativ aplicabil. Aspectele care vor fi luate în considerare sunt 
competența și capacitatea persoanei de a-și îndeplini responsabilitățile. 

 
9.4.2. Persoana nominalizată pentru ocuparea mai multor funcții manageriale obligatorii 

trebuie să îndeplinească toate cerințele aplicabile pentru funcțiile pe care a fost 
nominalizat. 

 
9.4.3. Capacitatea unei persoane de a-și îndeplini responsabilitățile depinde în primul rând 

de complexitatea operațiunilor de zbor executate. Totuși, complexitatea organizației 
sau a operațiunilor efectuate poate să limiteze combinarea responsabilităților a două 
sau mai multe posturi manageriale obligatorii, combinație care în alte situații ar putea 
fi aprobată. 

 
9.4.4. În toate situațiile, responsabilitățile unui deținător de post managerial obligatoriu sunt 

ale unei singure persoane. 
 

9.4.5. Dacă nu este satisfăcută de organizarea conducerii operatorului aerian, AAC poate 
solicita o anumită ierarhizare organizațională corespunzătoare a acestuia. 

 
9.5. Rezultatul procedurii de aprobare 
 

9.5.1. În termen de 5 zile de la finalizarea procesului de aprobare, rezultatul acestuia este 
comunicat în scris operatorului aerian. 

 
9.5.2. În termen de 10 zile de la primirea scrisorii de aprobare, operatorul aerian transmite 

AAC, pentru aprobare, amendamente la manualul de operațiuni și la orice alt 
document afectat care face parte din sistemul de documente al operatorului aerian. 
Certificatul de operator aerian este modificat în consecință din inițiativa AAC 
concomitent cu aprobarea modificărilor manualului de operațiuni și a oricăror altor 
documente afectate. 

 
9.5.3. AAC poate respinge persoana nominalizată pentru ocuparea unui post managerial 

obligatoriu dacă: 
1) a deținut anterior un post managerial și i-a fost retrasă aprobarea/acceptarea; 
2) în urma evaluării nu a dat dovadă de cunoaștere a cadrului normativ aplicabil; 
3) a contribuit la producerea unuia sau mai multor evenimente de aviație; 
4) în urma interviului se constată că persoana nominalizată nu deține cunoștințe 

relevante pentru ocuparea postului pentru care a fost nominalizat. 
 
9.5.4. În cazul în care AAC nu aprobă nominalizarea unei persoane, în termen de 5 zile de 

la primirea rezultatului, operatorul aerian nominalizează o altă persoană pentru 
ocuparea postului în cauză, procedura de aprobare fiind reluată. În cazul în care nici 
cealaltă persoană nu este aprobată, AAC ia măsuri în consecință (suspendarea 
documentului de certificare și/sau retragerea aprobării managerului responsabil, etc.). 

 
9.6. Procedura de retragere a aprobării 
 
9.6.1. AAC își rezervă dreptul de a retrage aprobarea unei persoane deținătoare de post 

managerial obligatoriu dacă persoana în cauză dovedește prin activitatea managerială 
desfășurată că: 
1) afectează negativ cerințele de siguranță aplicabile domeniului respectiv conform 

cadrului normativ aplicabil; 
2) nu duce la îndeplinire, în mod repetat, măsurile corective și solicitările AAC; 
3) nu duce la îndeplinire atribuțiile ce îi revin prin ocuparea postului pentru care a fost 

aprobat de AAC; 
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4) a contribuit la producerea unuia sau mai multor evenimente de aviație civilă; și 
5) urmare solicitării, din inițiativă proprie. 

 
9.6.2. Decizia de retragere a aprobării, precum și motivele care au condus la această decizie 

vor fi comunicate de urgență managerului responsabil al operatorului aerian. 
 
9.6.3. Operatorul aerian, după luarea la cunoștință a deciziei de retragere a aprobării unei 

persoanei aflate într-un post managerial obligatoriu trebuie să comunice AAC: 
1) în termen de 3 zile, persoana care asigură interimatul pentru postul managerial 

respectiv; și 
2) în termen de 15 zile propunerea unei noi persoane care să fie supusă procedurii 

de aprobare descrisă în prezentul capitol.  
 
9.6.4. În cazul în care operatorul aerian nu transmite o nouă propunere în termenul specificat, 

AAC își rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare pentru asigurarea siguranței 
zborului. 

 
9.6.5. În cazul retragerii aprobării unei persoane, aceasta nu mai este aprobată pe poziții 

similare cel puțin 2 ani, de la data retragerii aprobării. La expirarea celor 2 ani, în cazul 
în care se solicită, aceasta parcurge întreaga procedură de aprobare. 

 
9.6.6. În cazul persoanelor deținătoare de post managerial obligatoriu care au solicitat 

retragerea aprobării din inițiativă proprie, nu sunt aplicabile prevederile de la 9.6.5. 
 

[În redacția Ordinului nr.35/GEN din 13.07.2022] 
 

 
9.7. Încetarea relațiilor contractuale ale persoanelor responsabile care ocupă unul sau 

mai multe posturi manageriale obligatorii în cadrul unui operator aerian 
 
9.7.1. Încetarea relațiilor contractuale ale persoanelor responsabile care ocupă unul sau mai 

multe posturi manageriale obligatorii în cadrul unui operator aerian, atrage după sine 
obligativitatea operatorului aerian în cauză de a comunica, în termen de 3 zile, numele 
persoanei/persoanelor care asigură interimatul pentru postul/posturile manageriale 
respective și, în termen de 15 zile, de a propune AAC o nouă persoană/noi persoane 
care să fie supuse procedurii de aprobare descrise în prezentul capitol. 

 
9.7.2. În cazul în care AAC este informată de către o persoană responsabilă, care ocupă 

unul sau mai multe posturi manageriale obligatorii, despre încetarea relațiilor sale 
contractuale cu operatorul aerian în cadrul căruia a ocupat postul/posturile 
manageriale respective, iar operatorul aerian nu comunică numele 
persoanei/persoanelor care asigură interimatul pentru postul/posturile manageriale 
respective sau nu propune AAC o nouă persoană/noi persoane care să fie supuse 
procedurii de aprobare, depășindu-se astfel termenele specificate la 9.7.1., AAC își 
rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare pentru asigurarea siguranței zborului, 
conform 7.3 din prezenta parte. 
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