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Publicat : 19.02.2021 în MONITORUL OFICIAL Nr. 51-56 art. 212 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 7 alin.(3) pct.1) lit.b) și art. 7 alin.(3) pct.5) lit.j) 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 stabilirii  condițiilor pentru
personalul de certificare din cadrul facilităților unei întreprinderi de întreținere situate în
afara teritoriului Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă ediția 01 a cerințelor tehnice ”Condiții pentru personalul de certificare
din întreprinderile de întreținere situate în afara Republicii Moldova”, conform anexei la
prezentul ordin.

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexa  la  prezentul  ordin  prin  publicarea  pe  pagina  web  oficială  www.caa.md,  la
compartimentul „Cadrul normativ/cerințe tehnice”.

3.  Prezentul  ordin  intră  în  vigoare  din  data  publicării  în  Monitorul  Oficial  al
Republicii Moldova.

DIRECTOR Octavian NICOLAESCU

Nr. 04/GEN. Chişinău, 9 februarie 2021.
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REGULI  DE AMENDARE 

(1) Modificarea prevederilor CT 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 CT în cauză va introduce noile pagini emise şi va
distruge paginile înlocuite.

(4) Se emite o nouă ediție a CT dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul
acesteia.
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CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE 

1.1. Scopul 
 

(1) Prezentul document este elaborat în temeiul art. 7 al. (3) pct. 1 lit. b), întru executarea 
prevederilor stabilite la punctul 145.A.30 din Anexa 2 la Regulamentul privind menținerea 
navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea 
întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin HG 641/2019. 

(2) Prezentul document este elaborat în scopul stabilirii condițiilor pentru personalul de 
certificare din cadrul facilităților unei întreprinderi de întreținere care sînt situate în afara 
teritoriului Republicii Moldova. 
 

CAPITOLUL 2. PREVEDERI SPECIALE 
 

2.1. Condiții de utilizare a personalului care nu este calificat în conformitate cu anexa 
III (partea 66) menționat la punctele 145.A.30 (j) 1 și 2 din Regulamentul privind 
menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor 
aeronautice și autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, 
aprobat prin HG 641/2019 

 

(1) Se consideră că personalul de certificare corespunde condițiilor specificate la Partea-145 și 
cerințelor de la 145.A.30(j) 1 și 2 din Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor 
şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a 
personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin HG 641/2019, dacă: 
 
(a) Persoana este titulară a unei licențe sau a unei autorizații de personal de certificare, 
eliberată în conformitate cu reglementările naționale ale țării respective, în deplină conformitate 
cu anexa 1 a OACI; și  
 
(b) Domeniul de activitate al persoanei se limitează la cel definit de licența/autorizația națională 
de personal de certificare, luându-se în considerare cea mai restrictivă dintre acestea două; și 
 
(c) Persoana demonstrează că a beneficiat de pregătirea în domeniul factorilor umani și al 
legislației privind aviația menționate în modulele 9 și 10 din apendicele I la anexa III (partea 66)  
din Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor şi 
dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, 
aprobat prin HG 641/2019; și 
 
(d) Persoana demonstrează că are cinci ani de experiență în materie de întreținere pentru 
personalul de certificare a întreținerii de linie și opt ani de experiență pentru personalul de 
certificare a întreținerii de bază. Cu toate acestea, personalul ale cărui sarcini autorizate se 
limitează la cele ale personalului de certificare de categorie A conform părții 66 din 
Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor şi 
dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în  domeniu, 
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aprobat prin HG 641/2019 trebuie să demonstreze că are doar 3 ani de experiență în materie de 
întreținere; și 

(e) Personalul de certificare a întreținerii de linie și personalul de sprijin pentru certificarea
întreținerii de bază demonstrează că au beneficiat de pregătire de tip și că au promovat
examenele pentru categoriile B1, B2 și B3, după caz, menționate în Apendicele III la anexa III
(partea 66) din Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor,
reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții
în domeniu, aprobat prin HG 641/2019 pentru fiecare tip de aeronavă din domeniul de activitate
menționat la litera (b). Cu toate acestea, personalul al cărui domeniu de activitate se limitează la
cel al personalului de certificare de categorie A poate beneficia de o pregătire adaptată
sarcinilor în locul unei pregătiri de tip complete; și

(f) Personalul de certificare a întreținerii de bază demonstrează că a beneficiat de pregătire de
tip și a promovat examenele pentru categoria C menționate în Apendicele III la anexa III (partea
66) din Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor şi
dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu,
aprobat prin HG 641/2019 pentru fiecare tip de aeronavă din domeniul de activitate menționat la
litera (b), exceptând primul tip de aeronavă pentru care pregătirea și examinarea se fac pentru
categoriile B1, B2 sau B3 din Apendicele III la anexa III (partea 66) din Regulamentul privind
menținerea navigabilității aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi
autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin HG 641/2019 .

(2) Drepturi protejate

(a) Personalul care deținea prerogative înainte de intrarea în vigoare a cerințelor relevante din 
anexa III (partea 66) din Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor şi a 
produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului 
cu atribuții în domeniu, aprobat prin HG 641/2019 poate continua să și le exercite, fără a fi 
nevoie să se conformeze punctului 1 literele (c)-(f).

(b) Cu toate acestea, după această dată, întreg personalul de certificare care dorește să-și 
extindă domeniul autorizării, pentru a include prerogative suplimentare, se conformează 
punctului 1.

(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 2 litera (b) de mai sus, în cazul unei pregătiri 
de tip suplimentare, nu se cere punerea în conformitate cu punctul 1 literele (c) și (d). 
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