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Republica Moldova

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

ORDIN Nr. OAAC37/2021
din 12.07.2021

cu privire la aprobarea ediției nr.01 a Procedurilor
și Instrucțiunilor Aeronautice Civile - Certificarea 
medicală a personalului aeronautic (PIAC-MED)

Publicat : 23.07.2021 în MONITORUL OFICIAL Nr. 175-179 art. 855 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 aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.204/2020 cu
privire  la  aprobarea Regulamentului  de  stabilire  a  cerințelor  tehnice  și  a  procedurilor
administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă și Hotărârii Guvernului
nr. 134/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor şi procedurilor
administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian, în ceea ce privește
certificarea  medicală  a  personalului  aeronautic  civil  navigant,  a  controlorilor  de  trafic
aerian,  precum  şi  certificarea  Centrelor  de  Medicină  Aeronautică  (AeMC)  şi  a
Examinatorilor  Aeromedicali  (AME)  care  pot  să  elibereze  certificate  medicale  pentru
personalul aeronautic civil navigant și/sau controlorii de trafic aerian,

O R D O N:

1.  Se  aprobă  ediția  nr.01  a  Procedurilor  și  Instrucțiunilor  Aeronautice  Civile  -
Certificarea  medicală  a  personalului  aeronautic  (PIAC-MED),  conform  anexei  nr.  1  la
prezentul ordin.

2.  Procedurile  și  Instrucțiunile  Aeronautice  Civile  -  Certificarea  medicală  a
personalului  aeronautic  (PIAC-MED)  se  aplică  începând  cu  data  de  1  octombrie  2021.

3. Până la data de 1 octombrie 2021, Autoritatea Aeronautică Civilă:

a) va asigura familiarizarea AME și a personalului responsabil din AeMC cu noile
cerințe și proceduri;

b) va pune la dispoziția AME materialul instructiv;

c)  va  pune la  dispoziția  AME și  a  personalului  responsabil  din  AeMC sistemul
electronic necesar.



4. Până la data de 1 octombrie 2021 se aplică procedurile stabilite în Reglementările
Aeronautice Civile RAC-APL 3 Autorizarea personalului aeronautic (Cerințe medicale), ediția
02, aprobată prin Ordinul nr. 56/GEN din 7 iulie 2008, cu amendamentele ulterioare.

5. Până la data de 1 octombrie 2021, AME și AeMC la eliberarea certificatelor
medicale vor emite, contra semnătura titularului,  un supliment conform anexei nr. 2 la
prezentul ordin.

6. 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”.

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

DIRECTOR Octavian NICOLAESCU

Nr. 37/GEN. Chișinău, 12 iulie 2021.

Anexa nr. 2

la Ordinul nr. 37/GEN din 12 iulie 2021

Până  la  data  de  1  octombrie  2021,  AME  și  AeMC  la  eliberarea  certificatelor
medicale vor emite, contra semnătura titularului, un supliment cu următorul conținut:

Decrease in medical fitness

(a)  Certificate  holders  shall  not  exercise  the  privileges  of  their  certificate  and
related ratings or certificates at any time when they:

1. are aware of any decrease in their medical fitness which might render them
unable to safely exercise those privileges;

2.  take  or  use  any  prescribed  or  non-prescribed  medication  which  is  likely  to
interfere with the safe exercise of the privileges of the applicable certificate;

3. receive any medical, surgical or other treatment that is likely to interfere with
flight safety.

(b) In addition, certificate holders shall,  without undue delay, seek aero-medical
advice when they:

1. have undergone a surgical operation or invasive procedure;

2. have commenced the regular use of any medication;



3. have suffered any significant personal injury involving incapacity to function as a
member of the flight crew;

4. have been suffering from any significant illness involving incapacity to function as
a member of the flight crew;

5. are pregnant;

6. have been admitted to hospital or medical clinic;

7. first require correcting lenses.

Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical

(a) Titularii de certificate nu exercită privilegiile acordate de respectivele certificate
şi de calificările sau certificatele asociate, iar elevii piloţi nu zboară în simplă comandă
atunci când:

1. percep o deteriorare a aptitudinii lor din punct de vedere medical care i-ar putea
face incapabili de a exercita în siguranţă privilegiile respective;

2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripţie medicală, care ar
putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză;

3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea pune
în pericol exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză.

(b) În plus, titularii/titularele unui certificat medical trebuie să se prezinte, fără
întârzieri nejustificate, şi înainte de a exercita privilegiile asociate certificatului lor, la un
AeMC, AME la un consult aeromedical în cazul în care:

1. au suferit o intervenţie chirurgicală sau o procedură invazivă;

2. au început un tratament medicamentos regulat;

3. au suferit o leziune semnificativă care presupune incapacitatea de a-şi desfăşura
activitatea ca membru al echipajului de zbor;

4.  au suferit  de  o  afecţiune semnificativă  care presupune incapacitatea de a-şi
desfăşura activitatea ca membru al echipajului de zbor;

5. sunt însărcinate;

6. au fost internaţi (internate) într-un spital sau într-o clinică medicală;

7. au nevoie pentru prima dată de lentile de corecţie.

Ухудшение медицинской годности

(a)  Обладатели свидетельств не осуществляют привилегии,  предоставленные
соответствующими  свидетельствами  и  связанными  с  ними  квалификациями  и



свидетельствами,  а  пилоты-ученики  не  выполняют  полеты  с  самостоятельным
управлением,  если:

1.  они  замечают  ухудшение  своей  медицинской  годности,  которое  может
привести к их неспособности безопасно осуществлять соответствующие права;

2.  проходят  медицинское  лечение  по  назначению  врача  или  без  такового,
способное поставить под угрозу безопасное осуществление привилегий, связанных с
данным свидетельством;

3.  проходят  медицинское,  хирургическое  или  другое  лечение,  способное
поставить  под  угрозу  безопасное  осуществление  привилегий,  связанных  с  данным
свидетельством.

(b)  Кроме  того,  обладатели/обладательницы  медицинского  свидетельства
должны обратиться, без неоправданных задержек и перед осуществлением связанных с
их  свидетельством  привилегий,  в  один  из  AeMC,  AME  за  авиамедицинской
консультацией  в  случае,  если:

1. они перенесли хирургическую операцию или инвазивную процедуру;

2. начали регулярное медикаментозное лечение;

3. перенесли существенное повреждение, которое предполагает неспособность
осуществлять свою деятельность в качестве члена летного экипажа;

4.  перенесли  существенное  заболевание,  которое  предполагает  их
неспособность  осуществлять  свою  деятельность  в  качестве  члена  летного  экипажа;

5. беременны;

6. находились в больнице или в медицинской клинике;

7. впервые нуждаются в корректирующих линзах.
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REGULI DE AMENDARE 
 
(1) Modificarea prevederilor PIAC-MED 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-MED în cauză va introduce noile pagini emise. 
 

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

1.1. Definiții și abrevieri 
 
1.1.1. Definiții  

 
Atunci când sunt folosiţi în prezentul PIAC, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri: 
 

(1) Abuz de alcool și droguri / Alcool and drug abuse 
Folosirea alcoolului astfel încât acesta poate interfera cu starea de normalitate fizică, 
mentală și socială. Folosirea de substanțe, inclusiv medicamente, ce nu au fost prescrise 
individual corespunzător ce poate interfera cu exercitarea în siguranță a privilegiilor acordate 
de licență; 

(2) Acuitate cromatică / Colour safe 
Capacitatea unui solicitant de a distinge cu ușurință culorile utilizate în aeronautică și de a 
identifica în mod corect luminile colorate din aviație; 

(3) Antecedente patologice / Medical history 
Relatări sau documente medicale care atestă existența în trecut a unor boli, leziuni, 
tratamente sau a altor evenimente cu caracter medical, incluzând evaluările din care rezultă 
caracterul inapt al solicitantului sau certificatele medicale cu limitări, relevante pentru starea 
de sănătate actuală a solicitantului și pentru declararea acestuia drept apt din punct de vedere 
aeromedical; 

(4) Autoritate care acordă certificate / Licensing authority 
Autoritatea competentă din statul care a eliberat certificatul sau căreia o persoană îi solicită 
eliberarea unui certificat; 

(5) Centru de medicină aeronautică / Aeromedical Center (AeMC) 
Unitate medicală dotată cu facilități şi aparatură medicală capabilă să satisfacă necesitățile 
tehnice ale domeniilor relevante din medicina aeronautică, având specialiști în medicina 
aeronautică, autorizați să efectueze examinări concordant cu standardele stabilite de AMS; 

(6) Certificat medical / Medical certificate 
Dovadă emisă de AAC, care demonstrează că deținătorul unui certificat îndeplinește 
cerințele specifice din punctul de vedere al aptitudinii aeromedicale; 

(7) Competenţă / Competence 
Cunoștințele, abilitățile şi experiența corespunzătoare, necesare pentru a furniza servicii 
conform calificării şi autorizărilor înscrise într-un certificat;  

(8) Concluzie medicală autorizată / Accredited medical conclusion 
Concluzia trasă de unul sau mai mulți experți medicali, considerată admisibilă de AAC, pe 
baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, pentru cazul în speță, în consultare cu 
specialiști în operațiuni de zbor sau cu alți experți, după caz, pentru care se poate justifica 
o evaluare a riscurilor operaționale; 

(9) Consum impropriu de substanțe / Misuse of substances 
Consumul uneia sau mai multor substanțe psihoactive de către personalul aeronautic în așa 
fel încât, în mod alternativ sau cumulativ:  
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(a) constituie un risc direct pentru consumator sau pune în pericol viețile, sănătatea sau 

bunăstarea altora;  

(b) creează sau înrăutățește o problemă sau tulburare profesională, socială, mentală sau 
fizică; 

(10) Direcționare / Referral 
Transferul la AAC al unui caz medical considerat la limită către Serviciul Medicină 
Aeronautică pentru expertiza aeromedicală corespunzător certificatului profesional și 
impunerea sau ridicarea limitărilor prevăzute în Regulamentul de stabilire a cerințelor 
tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 (HG 204/2020) și în Regulamentul de 
stabilire a cerinţelor şi procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de 
trafic aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134/2019 (HG 134/2019); 

(11) Examinator Aeromedical / Authorized Medical Examiner (AME) 
Medic specialist cu pregătire / experiență în medicina aeronautică, autorizat de AMS să 
efectueze examinări medicale în vederea emiterii certificatului medical corespunzător 
certificatului profesional; 

(12) Examinare aeromedicală / Aeromedical examination 
Inspecție, palpare, percuție, auscultație sau alte metode de investigare pentru stabilirea 
aptitudinii din punct de vedere medical de a exercita privilegiile asociate certificatului sau de 
a îndeplini atribuțiile în materie de siguranță ale echipajului de cabină; 

(13) Evaluare aeromedicală / Aeromedical assessment 
Concluzia referitoare la aptitudinea din punct de vedere medical a unui solicitant, bazată pe 
evaluarea respectivului solicitant în conformitate cu dispozițiile Părții MED din HG 204/2020 
și pe alte examene și analize medicale în funcție de indicațiile clinice; 

(14) Investigație / Investigation 
Evaluarea unui solicitant suspectat că ar suferi de o anumită boală, prin intermediul unor 
examinări și teste, pentru a stabili prezența sau absența respectivei boli; 

(15) Limitare / Limitation 
Condiție înscrisă în certificatul medical sau în raportul medical pentru echipajul de cabină, 
care trebuie respectată în timpul exercitării privilegiilor asociate certificatului de pilot sau 
atestatului de membru al echipajului de cabină; 

(16) Mijloace de conformitate alternative / Alternative Means of Compliance (AltMoC)  
Mijloace de conformitate care propun o alternativă la un AMC existent sau care propun noi 
mijloace de asigurare a conformităţii cu Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, HG 
134/2019, HG 204/2020, şi normele sale de punere în aplicare, pentru care AAC nu a 
adoptat niciun AMC asociat; 

(17) Neconformitate / Non-compliant 
Situație / aspect necorespunzător identificat de Serviciul Medicină Aeronautică cu ocazia 
auditului / inspecției privind neîndeplinirea / îndeplinirea parțială sau neconformă a cerințelor 
aplicabile domeniului de activitate reglementat național / internațional; 

(18) Reînnoire / Renewal 
Proces administrativ efectuat conform cu HG 204/2020 sau HG 134/2019, după expirarea 
certificatului medical, prin care se emite alt certificat medical ce permite exercitarea 
privilegiilor acordate în cadrul calificării/autorizării înscrise în certificatul personalului 
aeronautic pentru o perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerințelor specificate;  

(19) Revalidare / Revalidation 

lex:LPLP20171221301
lex:LPLP20171221301
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Proces administrativ efectuat conform cu HG 204/2020 sau HG 134/2019, în perioada de 
valabilitate a certificatului medical/autorizației, prin care se emite alt certificat 
medical/autorizație ce permite deținătorului continuarea exercitării privilegiilor acordate de 
certificat/autorizație pentru o perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerințelor specificate;  

(20) Revocare / Revocation 
Retragerea definitivă de către autoritatea competentă a unui certificat medical/autorizații ca 
urmare a neîndeplinirii de către deținător a condițiilor care au stat la baza 
acordării/revalidării/reînnoirii acestuia; 

(21) Semnificativ / Significant 
Gradul unei situații clinice al cărei efect ar putea împiedica exercitarea în siguranță a 
privilegiilor asociate certificatului de pilot sau a atribuțiilor în materie de siguranță ale 
echipajului de cabină;  

(22) Serviciul de Medicină Aeronautică / Aeromedical Section (AMS) 
Structura organizatorică din cadrul AAC, responsabilă de implementarea şi aplicarea 
standardelor, cerințelor medicale, precum şi de autorizarea, supravegherea AeMC și AME; 

(23) Solicitant / Applicant 
Persoană care solicită un certificat medical sau care este titulară a unui astfel de certificat 
medical și care este supusă unei evaluări aeromedicale a aptitudinii de a exercita privilegiile 
asociate certificatului de pilot sau de a îndeplini atribuții în materie de siguranță ale 
echipajului de cabină. 

1.1.2. Abrevieri: 
 

AAC Autoritatea Aeronautică Civilă 

AeMC Centru de Medicină Aeronautică 

AltMoC Mijloace de conformitate alternative  

AMC / GM Mijloace acceptabile de conformitate / material de îndrumare 

AME Examinator Aeromedical 

AMS  Serviciul Medicină Aeronautică al AAC 

ATPL certificat de pilot de linie 

BPL certificat de pilot de baloane 

CPL certificat de pilot comercial 

CTA controlor trafic aerian 

HG 134/2019 Regulamentul de stabilire a cerinţelor şi procedurilor administrative referitoare 
la certificatele controlorilor de trafic aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.134/2019  

HG 204/2020 Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative 
referitoare la personalul navigant din aviația civilă, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 204/2020 

LAPL certificat de pilot aeronave uşoare 

MPL certificat de pilot aeronave cu echipaj multiplu 

OACI Organizația Aviației Civile Internaționale 

PPL certificat de pilot particular 

SPL certificat de pilot de planoare 

 
1.2. Scopul 
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PIAC-MED prezintă modul de aplicare al Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și 

a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 (HG 204/2020) precum și al Regulamentului de stabilire 

a cerinţelor şi procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic 

aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134/2019 (HG 134/2019), în ceea ce privește 

certificarea medicală a personalului aeronautic civil navigant, a controlorilor de trafic aerian, 

precum şi certificarea Centrelor de Medicină Aeronautică (AeMC) şi a Examinatorilor 

Aeromedicali (AME) care pot să elibereze certificate medicale pentru personalul aeronautic 

civil navigant și/sau controlorii de trafic aerian, după caz.  

1.3. Domeniul de aplicare  

Prevederile prezentului PIAC-MED se aplică: 

(1) personalului aeronautic civil navigant ce deține certificate Partea FCL; 

(2) personalului aeronautic civil navigant ce deține certificate naționale; 

(3) controlorilor de trafic aerian și controlorilor de trafic aerian stagiari; 

(4) persoanelor (AME, AMS) şi organizațiilor (AeMC) implicate în examinarea medicală şi 

emiterea de certificate medicale în conformitate cu prezentul PAIC. 

1.4. Documente de referință 

(1) Codul aerian nr. 301/2017; 

(2) Codul administrativ nr. 116/2018; 

(3) Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995; 

(4) Legea privind evaluarea și acreditarea în sănătate nr. 552/2001; 

(5) Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264/2005; 

(6) Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile 

nr. 133/2019; 

(6) Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și 

procedurilor administrative referitoare la certificatele de controlor aerian nr. 134/2019; 

(7) Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice 

și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă nr. 

204/2020; 

(8) Ordin MEI cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale 

Autorității Aeronautice Civile nr. 559/2018; 

(9) Ediţia 01 a cerinţelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic 

aerian (CT-ATCO) şi ediţia 01 a cerinţelor tehnice referitoare la cerinţele medicale pentru 

controlorii de trafic aerian (CT-ATCO.MED), aprobată prin Ordinul AAC nr. 24/GEN din 

26.04.2019; 

(10) Ediţia 01 a Mijloacelor de punere în conformitate şi a materialelor de îndrumare la Cerinţele 

tehnice referitoare la cerinţele medicale pentru controlorii de trafic aerian, aprobată prin 

Ordinul AAC nr. 53/GEN din 16.09.2019 (AMC & GM CT-ATCO.MED); 

(11) Ediția nr.01 a mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare 

la Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare 

la personalul navigant din aviația civilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204/2020 

(AMC&GM la HG nr.204/2020), aprobată prin Ordinul nr. 25/GEN din 07.05.2021.  
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1.5 Confidențialitatea medicală 

(1) AME, AeMC și AMS asigură confidențialitatea medicală în condițiile legii. AMS are acces la 

datele medicale care privesc personalul aeronautic civil navigant și controlorii de trafic aerian.  

(2) Toate rapoartele și înregistrările medicale se păstrează în siguranță, cu accesibilitate 

limitată a personalului autorizat. De asemenea, ocazional este permis accesul altor medici 

implicați în procesul de evaluare a aptitudinii medicale a personalului aeronautic civil 

navigant și/sau controlorilor de trafic aerian (AME, AeMC, AMS ai altor țări, medicii 

specialiști și centrele (instituțiile) medicale agreate de AAC). 

(3) Atunci când se justifică din punct de vedere operațional, AMS stabilește în ce măsură 

informațiile medicale pertinente pot fi prezentate persoanelor relevante din cadrul AAC. 

1.6 Mijloace acceptabile de conformitate 

Prezentul PIAC-MED este complementar AMC&GM CT-ATCO.MED și AMC&GM la HG 

nr.204/2020, și nu înlocuiește, nu modifică, nu generează şi nu permite abateri de la cerințele 

definite în reglementările enunțate la punctul 1.4. 

1.7 Mijloace de conformitate alternative (AltMoC) 

(1) Pentru a stabili conformitatea cu normele de aplicare, respectiv HG 134/2019 sau HG 

204/2020, se pot utiliza mijloacele de conformitate alternative (AltMoC) dezvoltate de către 

organizațiile și persoanele aflate sub supravegherea AAC (HG 134/2019 ATCO.AR.A.015 

(b)–(f), ATCO.OR.B (005); HG 204/2020 ARA.GEN.120 (b)-(f), ORA.GEN.120).   

(2) AltMoC elaborate de către organizațiile și persoanele aflate sub supravegherea AAC, trebuie 

să respecte cerințele specificate de ATCO.OR.B.005 (b)-(c) sau ORA.GEN.120, după caz. 

(3) AltMoC pot fi puse în aplicare numai după aprobarea utilizării acestora de către AAC și numai 

după primirea notificării în acest sens. În nicio circumstanță nu este posibilă utilizarea AltMoC 

fără aprobarea prealabilă a AAC. 

1.8 Aprobarea AltMoC 

(1) În vederea aprobării AltMoC solicitantul înaintează AAC o cerere împreună cu documentația 

suport. Proiectele de AltMoC se depun la AAC împreună cu planul de implementare al 

acestora.  

(2) Documentația suport trebuie să conțină în mod obligatoriu evaluarea de risc care să 

demonstreze că este atins un nivel echivalent de siguranță cu cel stabilit prin AMC adoptat 

de AAC. Demonstrarea atingerii acelorași standarde de siguranță, astfel cum este stipulat în 

ARA.GEN.120, respectiv ATCO.AR.A.015, se va face de către organizația sau persoana 

care depune proiectul AltMoC. 

(3) În cazul în care documentația transmisă nu este completă, în termen de 10 de zile lucrătoare 

AAC informează solicitantul şi solicită transmiterea întregii documentații necesare efectuării 

analizei în vederea acceptării utilizării AltMoC. 

(4) În cazul în care documentația transmisă este completă, în termen de 30 de zile lucrătoare 

AAC analizează documentația furnizată de către solicitant şi verifică dacă procedurile 

transmise în vederea acceptării utilizării lor ca şi AltMoC se conformează cu normele de 

aplicare şi sunt suficient de diferite față de AMC-urile cerințelor aplicabile sau cu cerințele 
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pentru care nu a fost publicat un AMC, caz în care aceste proceduri vor constitui un mijloc 

de conformitate alternativ. 

(5) Dacă în urma analizei se constată faptul că mijlocul de conformare propus reprezintă un 

AltMoC, procesul de analiză continuă. AAC poate decide, în termen de maxim 5 zile de la 

finalizarea analizei documentației, efectuarea unei inspecții la sediul solicitantului cât şi la 

eventualele facilități/baze de operare ale acestuia, în scopul verificării modalității de punere 

în aplicare a mijlocului de conformitate alternativ. 

(6) Dacă în urma analizei se constată faptul că mijlocul de conformare propus nu reprezintă un 

AltMoC, solicitantul este informat asupra faptului că propunerea sa nu reprezintă un mijloc 

de conformitate alternativ, iar răspunsul final înaintat de către AAC va conține şi motivarea 

deciziei de a nu continua procesul demarat, împreună cu referințe din legislația aplicabilă, 

procesul fiind astfel încheiat. 

(7) Proiectele AltMoC depuse se evaluează de către AMS şi membrii ai altor direcții ale AAC 

asupra activității cărora se pot răsfrânge respectivele mijloace de conformare. Evaluarea 

proiectelor poate fi făcută atât prin evaluarea documentației, studii clinice independente şi alte 

metode ce țin de domeniul medical cât şi prin inspecții la organizația sau persoana care 

propune aceste AltMoC, în funcție de mijloacele de conformare propuse. 

(8) Dacă după analiza cererii şi a documentației suport se constată faptul că AltMoC respectă 

normele de aplicare, în cazul în care inspecția desfășurată la sediul solicitantului cât şi la 

eventualele facilități/baze de operare ale acestuia a relevat faptul că solicitantul este pregătit 

pentru implementarea AltMoC propus, în termen de 10 zile de la data finalizării procesului de 

analiză (documentație și inspecție) AAC procedează, fără întârzieri nejustificate, la: 

(a) aprobarea utilizării AltMoC respectiv; 

(b) informarea solicitantului privind faptul că pot fi aplicate mijloacele de conformitate 
alternative; 

(c) modificarea autorizației sau a certificatului solicitantului, dacă este cazul. 

(9) În situația în care proiectul de AltMoC nu respectă cerințele menționate mai sus, acesta nu 

va fi acceptat. Decizia se comunică în termen de 10 zile solicitantului împreună cu motivele 

de respingere ale proiectului de AltMoC. 

(10) AltMoC utilizate de organizațiile sau persoanele aflate sub supravegherea AAC pot fi utilizate 

de alte organizații sau persoane numai cu respectarea cerințelor stabilite în subpunctele (1)-

(9) al prezentului punct.  

(11) Dacă utilizarea AltMoC a fost aprobată de către AAC, AMS va iniția propunerea de amendare 
a procedurilor dezvoltate de AAC, dacă este cazul.  
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CAPITOLUL 2. CERTIFICATUL MEDICAL. PREVEDERI GENERALE 

 
2.1.  Certificatul medical 

(1) Certificatul Medical clasa 1 include și privilegiile şi valabilităţile pentru clasa 2 şi LAPL. 

(2) Certificatul Medical clasa 2 include privilegiile şi valabilităţile pentru LAPL. 

(3) Valabilitatea certificatelor medicale clasa 1 și clasa 2 este determinată de vârsta solicitantului 

şi de clasa de certificat medical cerută, în conformitate cu HG 204/2020 Partea MED, pct. 

MED.A.045 (a). 

(4) Certificatul medical clasa 3 este valabil, exclusiv, pentru controlorii de trafic aerian stagiari și 

pentru controlorii de trafic aerian. 

(5) Valabilitatea certificatului medical clasa 3 este determinată de vârsta solicitantului, în 

conformitate cu CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.A.045 (a). 

(6) Dacă solicitantul nu îndeplinește integral cerințele pentru clasa relevantă de certificat 

medical, dar se consideră că nu prezintă pericol pentru siguranța zborului, AeMC sau AME: 

(a) în cazul persoanelor care solicită un certificat medical clasa 1, direcționează dosarul 

către AAC în vederea luării deciziei cu privire la aptitudinea solicitantului; 

(b) în situațiile în care actul normativ aplicabil nu indică direcționarea către AAC, evaluează 

dacă solicitantul este apt să își îndeplinească sarcinile în condiții de siguranță atunci 

când respectă una sau mai multe limitări înscrise în certificatul medical și eliberează 

certificatul medical cu limitări, după caz; 

(c) în cazul persoanelor care solicită un certificat medical clasa 2, evaluează dacă 

solicitantul este apt să își îndeplinească sarcinile în condiții de siguranță atunci când 

respectă una sau mai multe limitări înscrise în certificatul medical și eliberează 

certificatul medical cu limitări, după caz, în consultare cu AMS; 

(d) AeMC sau AME poate revalida sau reînnoi un certificat medical cu aceeași limitare, fără 

a direcționa solicitantul către AAC. 

(7) Dacă, în cursul supravegherii sau prin orice alte mijloace, se găsesc dovezi care indică o 

neconformitate a unui AeMC sau AME, AAC, prin AMS, va revizui certificatele medicale 

eliberate de acel AeMC sau AME și le poate anula în cazul în care acest lucru este necesar 

pentru a asigura siguranța zborului. În acest sens, AMS va analiza certificatele emise de acel 

AeMC sau AME, urmând ca în funcție de constatări să propună măsuri de rectificare, inclusiv 

anularea certificatelor emise. În această situație AAC va informa deținătorii de certificate. 

(8) În cadrul examinării aeromedicale, în caz de necesitate, AME atrage, pentru furnizarea unei 

opinii medicale, medici specialiști agreați din listă aprobată de AeMC și coordonată cu AMS. Lista 

se completează ținând cont de specializare, gradul professional, titlul universitar sau științific 

dar și de experiența relevantă în medicina aeronautică. 

 
2.2.  Deteriorarea stării de sănătate 

(1) Dacă un titular de certificat medical se află în situațiile enunțate la HG 204/2020 pct. 

MED.A.020, respectiv CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.A.020, acesta se va prezenta imediat 

ce starea sa de sănătate îi permite, la AeMC/AME pentru examinarea şi evaluarea aptitudinii 

medicale. 



 

Certificarea medicală a personalului aeronautic  

AAC 

PIAC – MED 

12 

 

 

 
(2) În cazul în care AeMC/AME decide suspendarea/limitarea certificatului medical, încetarea 

perioadei de suspendare se face după efectuarea unei reevaluări medicale. 

 

2.2.  Decrease in medical fitness  

(1) If a holder of a medical certificate is in the situations stated in GD 204/2020 point MED.A.020 

or CT-ATCO.MED point ATCO.MED.A.020, he/she shall present himself/herself  as soon as 

the health condition allows to the AeMC / AME for the examination and evaluation of medical 

fitness. 

 

(2) If AeMC / AME decides to suspend / limit the medical certificate, the termination of the 

suspension period shall be after a medical re-evaluation. 

2.3.  Direcționarea către AAC  

(1) Persoanele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele clasei de examinare medicală solicitate 

sunt direcționate către AAC pe baza HG 204/2020 pct. ARA.MED.125. 

(2) AeMC / AME care direcționează solicitantul la AAC trimite în formă electronică, în condițiile 

respectării confidențialității datelor medicale, în termen de cel mult 2 zile copii ale 

documentelor medicale deținute privind cazul transferat însoțite de Formularul de direcționare 

la AAC completat cu informațiile cuprins în modelul indicat în anexa nr. 1. 

(3) Inspectorul AMS evaluează documentele necesare şi cere noi investigații sau examinări de 

specialitate în funcție de caz. 

(4) Costurile investigaţiilor şi examinărilor suplimentare se suportă de către solicitant. 

(5) După obținerea tuturor rezultatelor investigaţiilor / examinărilor necesare, inspectorul AMS 

emite avizul de APT sau INAPT. 

(6) Avizul se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la stabilirea concluziei. 

(7) Dacă solicitantul se încadrează în cerințele medicale, sau se consideră că necesită o limitare, 

certificatul medical se emite în consecinţă de medicul inspector AMS în conformitate cu 

cerințele HG 204/2020 pct. ARA.MED.125. 

(8) Înscrisurile medicale relevante și documentele medicale acceptate sunt cele emise de unități 

medicale autorizate. Acestea se analizează numai dacă sunt prezentate în format autentic, 

asumate de medicul emitent, prin semnătură și parafă, dacă sunt completate integral, lizibil, 

respectând formatul documentelor utilizate în sistemul medical național. Acestea reprezintă 

anexe cu statut de document medico-legal de fiecare dată când sunt prezentate în original 

sau în copie conformă. 

 
2.3. Referral to the CAA 
 
(1) The persons who do not fully meet the requirements of the requested medical examination 

class are directed to the CAA on the basis of GD 204/2020 point ARA.MED.125. 

(2) An AeMC / AME directing the applicant to the СAA shall send in electronic form, respecting 

the confidentiality of medical data, within maximum 2 days, copies of the medical documents 

held regarding the transferred case accompanied by the Referral Form completed with the 

information contained in the model indicated in annex no. 1. 

(3) The AMS shall evaluate the necessary documents and request new investigations or 

specialized examinations as the case may be (as appropriate). 
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(4) The costs of additional investigations and examinations shall be borne by the applicant. 

(5) After obtaining all the results of the necessary investigations / examinations, the AMS 

inspector issues a conclusion about the applicant’s FIT or UNFIT. 

(6) The conclusion shall be communicated to the applicant within 5 days from the issuance of the 

report. 

(7) If the applicant complies with the medical requirements, or is considered to require a limitation, 

the medical certificate shall be issued by the AMS in accordance with the requirements of GD 

204/2020 point ARA.MED.125. 

(8) The relevant medical records and accepted medical documents are those issued by 

authorized medical units. They are analyzed only if they are presented in an authentic format, 

assumed by the issuing doctor, by signature and initials, if they are completed in full, legible, 

respecting the format of the documents used in the national medical system. These are 

annexes with the status of forensic document each time they are presented in original or in a 

certified copy. 
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Anexa nr. 1 (sample) 

 
FIȘĂ MEDICALĂ CONFIDENȚIALĂ 

MEDICAL IN CONFIDENCE 
 

FORMULAR DE DIRECȚIONARE LA AAC 

AME & AeMC ASSESSMENT REFERRAL FORM 

HG 204/2020 MED A.050, ARA MED.125; HG 134/2019 ATCO AR.F.001;  

CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.050  
 

(1) AME Name / Code No: (2) Adress, telephone and email: 

- 
- 
- 

 

(3) Applicant Name: 
 
 

Date of birth: 

(4) Licence No.: 

(5) Medical Certificate Ref. No.: 

(7) Medical Class: class1 ☐ class 2 ☐ class 3 ☐  

cabin crew ☐  

initial ☒ revalidation I renewal ☐  

interimar assessment ☐ 

(6) Licensing Authority / Referred to: 

(8) Curent Status: Fit ☐ Unfit ☐ 

(9) Applicable Regulation and 
paragraph: 

(11) Summary of medical conditions and your 

opinion on aeromedical fitness / limitations: 

(10) Assessment Required (please tick 
one): 

☐ Class 1 / 3 Fitness Assessment 
required by regulations, licensing 
authority guidance material. e.g. 
mandatory referral or adding / removing 
limitations. 

☐ Class 2 where assessment must be 
made ‘in-consultation’ with the licensing 
authority or adding/removing limitations. 

☐ Complex Class 1 or Class 2 following 
discussion with or at direction of licensing 
authority. 
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(12) Medical Reports (list clinician name and date): 

(13) Any other documents attached: 

 

(14) Date: (15) AME / AeMC signature and stamp: 
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GUIDANCE FOR AME & AeMC ASSESSMENT REFERRAL FORM 

 

a) This form has been created to standardize AME & AeMC referrals for assessment of aircrew and 

ATCO applicants. It should be used for all referrals from the AME & AeMC to the CAA. 

b) This form should be completed in English or the state language of the Republic of Moldova. Any 

reports or other documents attached should be completed in English, the state language of the 

Republic of Moldova or Russian. 

c) Please ensure that all the required examinations have been completed (by AME and medical 

specialists) in compliance with the regulations, e.g. Application Form, Medical Examination Report, 

Copy of the Medical Report etc. 

d) If you have been unable to reach a decision, in addition to a summary of the case, please detail the 

specific aspect of the case which you find challenging and also provide your preliminary certificatory 

decision. 

e) Please send the referral form and associated documents securely by post or electronically by the 

method required by the CAA. 

f) We recommend that you advise your applicants to arrange their next aeromedical examination at 

the beginning of the 45-day period prior to the expiry date of the aeromedical certificate. 
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2.4. Revalidarea/reînnoirea unui certificat medical  

(1) Revalidarea/reînnoirea unui certificat medical se poate efectua numai după prezentarea de 

către solicitant a unui act de identitate în termen de valabilitate și a certificatului medical 

anterior, acesta urmând a fi reținut de către AME/AeMC/AMS care efectuează examinarea. 

(2) Dacă solicitantul unei examinări pentru revalidarea/reînnoirea unui certificat medical nu poate 

prezenta certificatul anterior, atunci eliberarea noului certificat medical se va face doar după 

obținerea de la AMS a istoricului medico-aeronautic al persoanei în cauză. 

 

2.4.  Revalidation / renewal of a medical certificate 

(1) The revalidation / renewal of a medical certificate can be performed only after the presentation 

by the applicant of a valid identity document and of the previous medical certificate, which will 

be retained by the AME / AeMC / AMS performing the examination. 

 

(2) If the applicant for an examination for revalidation / renewal of a medical certificate cannot 

present the previous certificate, then the issuance of the new medical certificate will be made 

only after obtaining from AMS the medical-aeronautical history of this person. 

 

2.5. Duplicatul certificatului medical 

(1) În cazul pierderii, furtului, deteriorării, distrugerii certificatului / raportului medical sau în cazul 

schimbării numelui, titularul poate solicita la AME/AeMC/AMS care a emis certificatul 

rectificarea sau preschimbarea după caz și eliberarea unui duplicat al documentului. 

(2) Duplicatul documentului se eliberează în baza cererii depuse la AME/AeMC/AMS, model 

indicat în anexa nr. 2, cuprinzând motivul și declarația pe proprie-răspundere a solicitantului 

semnată olograf, copia actului de identitate și documentele justificative. 
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Anexa nr. 2 (model) 

Nr.  /    

CERERE CĂTRE AME / AeMC/ AMS  

DE EMITERE A DUPLICATULUI LA CERTIFICAT / RAPORT MEDICAL 

 

(1) Numele şi prenumele: 

(2) Data naşterii: 

(3) Adresa de domiciliu (rezidența): 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(5) Email: (4) Tel. contact: 

(6) Detalii privind certificatul medical deţinut anterior / clasa / data eliberării: 

(7) Data ultimei examinări aeromedicale: 
 

(8) AME unde a avut loc examinarea medicală: 
 

(9) Cunoscând sancțiunile prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe propria 
răspundere următorul motiv pentru solicitarea duplicatului documentului  medical: 

☐ schimbat numele (căsătorie, divorț etc.) anterior: ........................................................ 

☐ documentul este deteriorat / distrus  

☐ documentul este declarat pierdut / furat în următoarele împrejurări: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(10) Documente justificative anexate la solicitare: 

☐ copie document de identitate valabil. 

☐ copie document care atestă schimbarea numelui. 

☐ copie certificat medical / raport medical deteriorat. 

☐ alte documente relevante, după caz. 

(11) Data: (12) Semnătura: 

NOTĂ: Declarația completată autentic de titular se adresează la Autoritatea Aeronautică Civilă  
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2.6 Procedura unei a doua analize 

(1) Solicitantul unui certificat medical, căruia în urma examinării de către AME/AeMC, nu i s-a 

emis, revalidat sau reînnoit un certificat medical, poate contesta această decizie la AAC în 

baza HG 204/2020 pct. ARA.MED.325. 

(2) Solicitantul depune în scris la AAC cererea, model indicat în anexa nr. 3, pentru admiterea 

contestației în termen de 5 zile lucrătoare de la data respingerii solicitării privind acordarea 

certificatului/raportului medical. Contestația se soluționează de către AMS. 

(3) AMS soluționează și situațiile semnalate sau identificate de către AMS cu privire la eventuale 

neconformități referitoare la eliberarea/reînnoirea/revalidarea/retragerea certificatului medical 

de către AME sau AeMC. 

(4) Contestația se examinează de către AMS cu consultarea medicilor cu experiență relevantă 

în specialitatea  respectivă din unitățile medicale de profil din Republica Moldova sau AME 

autorizați din alte state și medicilor-consultanti din aceste state.  

(5) Pentru examinarea contestației nu pot fi atrași persoanele care au fost implicate în 

examinarea contestatarului urmare căreia i-a fost refuzat acordarea certificatuluui medical. 

(6) AeMC sau AME are obligația să pună la dispoziţia AMS în forma electronică documentele 

relevante solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării AMS. Documentele 

trebuie clasificate cu caracter „fișa medicală confidenţială”. 

(7) AMS invită în scris / email / telefonic / verbal contestatarul la întrevederi legate de examinarea 

contestației, la care acesta este obligat să se prezinte. 

(8) În examinarea cazului, AMS poate stabili că rapoartele și investigațiile trebuia să fie solicitate 

în mod rezonabil de către AME care a făcut examinarea primară sau a trimis cererea către 

AAC, de ex. atunci când AME trebuia să urmeze îndrumările furnizate de AAC pentru o 

anumită afecțiune medicală. În acest caz, procedura unei a doua analize nu va continua și 

solicitantul va fi direcționat către AME pentru continuarea examinării. 

(9)  Dacă AMS este satisfăcut de toate rapoartele și investigațiile efectuate în cadrul examinării 

primare procedura unei a doua analize continuă. AMS examinează informațiile primite și face 

o evaluare a aptitudinii medicale a solicitantului. AMS comunică rezultatul solicitantului în 

scris.  

(10) Cu excepția cazului în care AMS solicită astfel, orice alte rapoarte sau dovezi obținute ulterior 

de către solicitant se consideră parte a unei noi examinări primare care trebuie efectuată de 

AME / AeMC sau de AMS, în cazul în care este necesară direcționarea către AAC în 

conformitate cu cerințele din partea MED sau partea ATCO.MED. 

(11)  AMS poate solicita/colecta şi alte înscrisuri relevante, în vederea efectuării unei evaluări 

pertinente a cazului medical respectiv, cu posibilitatea de reexamiare aeromedicală extinsă a 

contestatarului. 

(12) În cadrul întrevederilor cu AMS, contestatarul prezintă argumente, documente şi alte date prin 

care să susţină contestația. Urmare a audierii, AMS poate stabili măsuri suplimentare de 

investigare în scopul unei evaluări obiective şi relevante a situației solicitantului, cum ar fi, de 

exemplu:  

(a) trimiterea contestatarului la consilieri medicali independenţi, pentru efectuarea 

investigațiilor suplimentare, în măsura în care acestea sunt necesare;  

(b) efectuarea unui test medical de zbor sau a unui test medical la locul de muncă, dacă 

acesta este potrivit; 

(c) evaluarea deficienților medicale în legătura cu mediul de operare; 
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(d) evaluarea abilității, îndemânărilor şi experienţei contestatarului într-un mediu de 

operare relevant; 

(e) consultarea cu un AMS/AME din alt stat. 

(13)  Vor fi luate în considerație și cerințele privind aplicarea oricărei limitări operaționale în 

certificatele medicale. 

(14) Timpul necesar pentru finalizarea procedurii unei a doua analize variază în funcție de 

complexitatea cazului, dar odată ce toate informațiile relevante au fost primite, AMS 

finalizează procedura în termen de 10 zile lucrătoare sau comunică solicitantului timpul 

necesar și motivul. În mod obișnuit soluționarea contestației are loc în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data depunerii. 

(15) După evaluarea tuturor elementelor aflate în posesie, AMS decide admiterea sau respingerea 

contestației şi întocmește un Raport conform modelului indicat în anexa nr. 4.  

(16) În baza Raportului se întocmește decizia AMS conform modelului indicat în anexa nr. 5. 

(17) Decizia de admitere / respingere a contestației și recomandările adecvate ale AMS se 

comunică la: contestatar, AME, AeMC și angajatorului, după caz, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data Raportului AMS. Informațiile medicale care susțin refuzul pot fi 

comunicate numai cu acordul contestatarului. 

(18) În cazul în care se decide eliberarea certificatului medical / raportului medical, acest certificat 

medical / raport va fi eliberat de AMS. 

(19) Toate costurile aferente examinărilor medicale, explorărilor funcționale și investigațiilor de 

specialitate se suportă de contestatar. 

 

2.6. Secondary review 

 

(1) The applicant for a medical certificate, who, following the examination by AME / AeMC, has 

not been issued, revalidated or renewed  medical certificate, may contest this decision to the 

CAA based on GD 204/2020 point ARA.MED.325. 

(2) The applicant submits in writing to the CAA the application form, model indicated in annex no. 

3, for the admission of the appeal within 5 working days from the date of rejection of the 

request regarding the granting of the medical certificate / report. The appeal is resolved by 

AMS. 

(3) AMS shall also resolve the situations reported or identified by AMS regarding any non-

conformities in connection with the issuance / renewal / revalidation / withdrawal of the 

medical certificate by AME or AeMC. 

(4) The appeal shall be examined by the AMS with the consultation of physicians with relevant 

experience in the respective specialty from the specialized medical units in the Republic of 

Moldova or AME authorized from other states and the consulting physicians from these states. 

(5) For the examination of the appeal, the persons who were involved in the examination of the 

appellant as a result of which he was refused the granting of the medical certificate may not 

be attracted. 

(6) AeMC or AME has the obligation to make available to AMS in electronic form the relevant 

documents requested within 5 working days from the receipt of the AMS request. Documents 

must be classified as "medical in confidence". 

(7) AMS invites in writing / e-mail / telephone / verbal the appellant to meetings related to the 

examination of the appeal, to which he is obliged to appear. 

(8) In reviewing the case the AMS may determine that the reports and investigations reasonably 
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have been requested by the AME who made the primary assessment or referred the 

application to the CAA e.g. where the AME should have followed guidance provided by the 

CAA for a particular medical condition. In this case, the secondary review will not proceed and 

the applicant will be advised to take the reports and investigation results to their AME for a 

further assessment. 

(9) Once the AMS is satisfied that all reports and investigations have been received then the 

secondary review will proceed. The AMS will review the information provided and make a 

fitness assessment. The AMS will write to the applicant to communicate the outcome.  

(10) Unless requested by the AMS, any further reports or evidence obtained by the applicant 

thereafter should be considered as part of a new primary review which should be undertaken 

by their AME/AeMC or, where the medical condition being assessed is one that requires 

referral in accordance with Part MED or Part ATCO.MED, by a AMS.   

(11) The AMS may request / collect other relevant documents, in order to carry out a pertinent 

evaluation of the respective medical case, with the possibility of an extended aeromedical re-

examination of the appellant. 

(12) In the meetings with AMS, the appellant presents arguments, documents and other data to 

support the appeal. Following the meeting, the AMS may establish additional investigative 

measures for the purpose of an objective and relevant assessment of the applicant's situation, 

such as, for example: 

(a) refer the appellant to independent medical advisers for further investigation, to the 

extent necessary; 

(b) performing a flight medical test or a medical test at the workplace, if appropriate; 

(c) assessment of medical deficiencies in relation to the operating environment; 

(d) an assessment of the appellant's ability, skills and experience in a relevant operating 

environment; 

(e) consultation with an AMS / AME from another state. 

(13) The application of the operational limitation will be considered, as appropriate, in accordance 

with the established requirements. 

(14) The time taken to complete a secondary review will vary depending on the complexity of the 

case but once all the relevant information has been received by the AMS they should aim to  

complete the assessment within 10 working days or communicate the additional time required 

and reason to the applicant. The appeal is usually resolved within 30 days of the filing date.  

(15) After evaluating all the elements in possession, AMS decides to admit or reject the appeal 

and draws up a Report according to the model indicated in Annex no. 4. 

(16) The decision to admit / reject the appeal and the appropriate recommendations of AMS shall 

be communicated to: the appellant, AME, AeMC and the employer, as the case may be, within 

5 working days from the date of the AMS Report. Medical information supporting the refusal 

may be communicated only with the consent of the appellant. 

(17) Based on the Report, the AMS decision is drawn up according to the model indicated in Annex 

no. 5. 

(18) If it is decided to issue the medical certificate / medical report, this medical certificate / report 

will be issued by AMS. 

(19) All costs related to medical examinations, functional examinations and specialist 

investigations shall be borne by the appellant. 

 

2.7. Exercitarea căilor de atac  
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(1) Decizia AMS de respingere a contestației adoptată în cadrul unei a doua analize prevăzute 

în punctul 2.6. poate fi atacată în contencios administrativ în conformitate cu prevederile 

Codului administrativ nr. 116/2018. 

(2) Pentru examinarea cererii prealabile în contencios administrativ pot fi consultați AME/AMS 

din alte state alții decât cei atrași în cadrul procedurii unei a doua analize.  

(3) Petițiile și cererile prealabile depuse de AME / AeMC se soluționează de Consiliul pentru 

soluționarea disputelor în cadrul AAC în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul 

AAC nr. 15/GEN din 18.03.2021. Consiliul pentru soluționarea disputelor în cadrul AAC 

activează în scopul examinării petițiilor și cererilor prealabile depuse de persoanele supuse 

controlului de stat conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător. 

(4) Formularul petiției este publicat pe pagina web oficială a AAC www.caa.md la 

compartamentul Transparența decizională/ Petiții și adresări (https://www.caa.md/petitia-3-

191).  

 

2.7. Resolution of Disputes 

(1) The AMS decision rejecting the appeal adopted in the context of a secondary review 

according to the p. 2.6. may be contested in administrative litigation in accordance with the 

provisions of Administrative Code no. 116/2018. 

(2) For the examination of the preliminary application in administrative litigation, authorized 

AMEs/AeMC/AMS from European states other than those involved in the procedure of a 

second review may be consulted.  

(3) The petitions and preliminary requests submitted by AME / AeMC shall be resolved by the 

Council for the resolution of disputes within the CAA in accordance with the Regulation 

approved by CAA Order no. 15 / GEN as of 18.03.2021. The Council for the resolution of 

disputes within the CAA operates for the purpose of examining the petitions and preliminary 

requests submitted by the persons subject to state control according to Law no. 131/2012 on 

state control over entrepreneurial activity.  

(4) The petition form is published on the official website of the CAA www.caa.md in the Decisional 

Transparency / Petitions and Addresses section (https://www.caa.md/petitia-3-191). 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.caa.md/
http://www.caa.md/
https://www.caa.md/petitia-3-191
https://www.caa.md/petitia-3-191
https://www.caa.md/petitia-3-191
https://www.caa.md/petitia-3-191
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Anexa nr. 3 (model) 

CERERE CĂTRE AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  

pentru admiterea contestaţiei ca urmare a neacordării certificatului medical solicitat 

 

Numele şi prenumele: 
 

Data naşterii: 
 

Adresa de domiciliu: 
 

Unitatea unde își desfăşoară activitatea: 
 

Certificatul tip / număr: 
 

Certificat medical deţinut anterior / 
Clasa / data eliberării: 

 

Data ultimei examinări medicale: 
 

AeMC / AME unde a avut loc 
examinarea medicală: 

 

Motivele contestării: 

Documente anexate la cerere: 

☒ copie document de identitate în perioada de valabilitate 

☐ alte documente medicale considerate relevante (după caz): 

Datele de contact: telefon: e-mail: 

Semnătura: Data: 

 
NOTĂ: Cererea se înregistrează la AAC în termen de 5 zile lucrătoare de la data refuzului acordării 
certificatului 
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APPLICATION TO THE CIVIL AVIATION AUTHORITY 

for the admission of the appeal as a result of not granting the requested medical 
certificate 

 

Surname and forename(s): 
 

Date of birth: 
 

Permanent address: 
 

Employer: 
 

License type / number: 
 

Previously held medical certificate 
/ Class / date of issue: 

 

Date of last medical examination: 
 

AeMC / AME where it took place 
medical examination: 

 

Reasons for appeal: 

Documents attached to the application: 

☒ copy of valid ID 

☐ other medical documents considered relevant (if applicable): 

Contact details: Telephone No: e-mail: 

Signature: Date: 

  



 

Certificarea medicală a personalului aeronautic  

AAC 

PIAC – MED 

26 

 

 

 
Anexa nr. 4 (model) 

 
RAPORTUL AMS ÎN CADRUL PROCEDURII UNEI A DOUA ANALIZE 

 

 
NUME ȘI PRENUME:  ...............................................................DATA  NAȘTERII: .............................. 

UNITATEA: ........................................................................................................................................... 

SUBIECT CONTESTAT: ........................................................................................................................ 

DATA EXAMINĂRII MEDICALE: ......................... DATA NOTIFICĂRII DE REFUZ: ............................. 

DATA CERERE DE CONTESTARE CĂTRE AAC: ...............................................................................  

DATA UNEI A DOUA ANALIZE: ............................................................................................................ 

 
CERTIFICAT MEDICAL CLASA: CERTIFICAT Nr. COD: 

CONDIŢII DESCALIFICATOARE: 

DOCUMENTE SUPUSE UNEI A DOUA ANALIZE: 

TESTE MEDICALE / ANALIZE SUPLIMENTARE (daca este cazul): 

Dupa analiza documentelor prezentate și audierea contestatarului:  

☐ se respinge contestația 

☐ se admite contestația și se recomandă eliberarea CM corespunzător ................. 

☐ se recomandă aplicarea limitărilor operaționale: ..............................................................................…

  

 
Data: 

Semnătura AMS 
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AMS REPORT IN THE PROCEDURE OF A SECONDARY REVIEW 

 

Surname and Forename(s):  ................................................................................................................. 

Date of birth: .......................................................................................................................................... 

Employer: ............................................................................................................................................... 

Contested subject: .................................................................................................................................. 

Date of the medical examination: ........................... Date of the refusal notification:............................... 

Date of the application for appeal to CAA: ............................................................................................. 

Date of the secondary review: ................................................................................................................ 

 
Medical Certificate Class: Certificate No. Code: 

DISQUALIFYING CONDITIONS: 

DOCUMENTS SUBJECT TO A SECONDARY REVIEW: 

MEDICAL TESTS / ADDITIONAL ANALYSIS (if applicable): 

After analyzing the documents presented and hearing the appellant:  

☐ the appeal is rejected 

☐ the appeal is admitted and the issuance of the corresponding MC is recommended........................ 

☐ it is recommended to apply operational limitations: .......................................................................…

  

Date: AMS Signature: 
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Anexa nr. 5 (model) 

 
 

 
 

DECIZIA SERVICIULUI MEDICINĂ AERONAUTICĂ  

AL AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA 

Nr.  din    
 

În temeiul prevederilor Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor 

administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 204/2020, 

Având în vedere metodologia de analiză secundară cuprinsă în PIAC-MED Certificarea medicală 

a personalului aeronautic, emise de AAC, 

Având în vedere Raportul AMS în cadrul procedurii unei a doua analize a contestației nr. 

 din     , 

 

Serviciul Medicină Aeronautică al Autoritatății Aeronautice Civile 

Art. 1 Decide  ☐ admiterea / ☐ respingerea contestației și 

Art. 2 Recomandă:  

1. ☐              Eliberarea / ☐   Neeliberarea certificatului / raportului medical aferent clasei    

 

2. ☐ Aplicarea limitărilor operaționale în certificatul / raportul medical conform Raportului 

AMS nr.             din  _________ 

 

3. Informarea contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare privind decizia Serviciului Medicină 

Aeronautică. 

 

 

 

Inspector Serviciul Medicină Aeronautică 
 

(prenumele, numele, semnătură și parafă) 
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2.8. Procedura de transfer a dosarului medical (SOLI) 

(1) Procedura de transfer a dosarului medical (SOLI) are loc atunci când recunoasterea 

certificatelor medicale este prevăzută de tratate internaționale, conform art. 2 alin. (3) lit. b) 

din Codul aerian nr.301/2017. 

(2) În vederea transferului datelor medicale către o altă autoritate competentă, ca parte a 

transferului de certificat, un solicitant trebuie să completeze formularul SOLI modelul indicat 

în anexa nr. 6. 

(3) Formularul SOLI completat și semnat de solicitant, se adresează către ambele autorități 

competente implicate în procesul de transfer, odată cu confirmarea identității solicitantului 

pe baza unui document valabil, anexat în copie la cerere (buletin de identitate / pașaport). 

(4) Operațiunile executive pentru realizarea formalităților de transferare a datelor medicale se 

derulează excusiv între AMS omoloage utilizând căile acceptate de comunicare securizată 

cu menținerea permanentă a confidențialității datelor medicale. 

(5) Datele medicale ce trebuie adresate la AAC în vederea transferului de certificat, sunt în 

formatul stabilit de AAC – formularul SOLI, care trebuie să conțină, cel puțin informații 

referitoare la sumarul istoric al datelor medicale (cu date), cu precizarea eventualelor limitări 

ce presupun acțiuni de evaluare ulterioare. 

(6) Raportul medical transmis la AAC trebuie să fie redactat în limba engleză și semnat de un 

examinator medical aparținând autorității statului emitent al certificatului. 

(7) Solicitanții sunt notificați (e-mail sau adresă scrisă) de către AMS pentru confirmarea de 

primire a raportului medical de la autoritatea competentă a statului emitent. 

(8) Schematic, transferul datelor medicale este cuprins în modelul de formular SOLI. 
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Anexa nr. 6 (sample) 

MEDICAL IN CONFIDENCE 

FORM FOR TRANSFER OF MEDICAL RECORDS BETWEEN 

AEROMEDICAL SECTIONS OF LICENSING AUTHORITIES (SOLI) 

Please complete the form in block capitals using black or blue ink 
 

CONSENT BY APPLICANT 

I. (Name of applicant) ……………………………......................………… consent to my Aeromedical 
records being transferred between the Authority Medical Sections of the Licensing Authorities 
stated below and I accept responsibility for any fees incurred in translating or transferring my 
records. 

 
Signature ………………………………… Date ……………………………........ 

Please note: 
Only English language accepted. Any charges incurred for the translations are the responsibility of 
the Applicant 

 

ITEM DESCRIPTION THIS PAGE SHALL BE COMPLETED 
BY THE APPLICANT 

 
 

1 

State of Transfer 
TO: Address: 

 
 
Telephone: 
Email: 

 

 
 
 

2 

State of Transfer 
FROM: Address: 

 
 
Telephone: 
Email: 

 

3 Full name of holder 
 

 
 

 
4 

 
Address of holder 

 
 

Telephone: 
Email: 

 

5 Date of birth (dd/mm/yyyy)  

6 Nationality of holder  

7 Reference number  
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8 License held: 

(e.g. ATPL / CPL / PPL) 
 

Restrictions or limitations (if 
any) 

 

ITEM 9 MEDICAL IN CONFIDENCE (DESCRIPTION SUITABLE TO ICAO ANNEX 1) 

MEDICAL HISTORY COMPLETED BY MEDICAL ASSESSOR OF 
TRANSFERRING AUTHORITY 

I State of licence issue  

II Title of licence  

III 
Serial number of any licence held 
(or national medical reference number) 

 

IV Full name of holder  

V Address of holder  

XIV Date of birth  

VI Nationality of holder  

VIII Issuing authority  

 
 
 

- 

 
 
 
Initial medical certificate: 

Date of issue  

Date of examination  

Type (JAR / Part-Med / 
National) 

 

Class  

- 
Dates of last three revalidation / 
renewal examinations (if any) 

 

XIII Limitations (if any)  

 
 
 
 
 
 
 

- 

 

Copy of current medical certificate and 
supporting aeromedical application and 
examination report forms. 

Copy (if applicable) of latest 
electrocardiogram audiogram, ENT, 
ophthalmological examination report, 
clinical reports. 

Summary of medical history (with dates) to 
include relevant inactive conditions and 
active conditions requiring follow-up: 

☐ Any previous State / Medical Records 
held: 

☐ Period of medical records held (from/to): 

☐ All SOLI forms from previous transfers: 

☐ Significant past medical history: 

☐ Temporary unfit period: 

If there is insufficient space on this form for any information, please use additional pages. 
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VERIFICATION 

I, ...................................... , medical assessor of the Civil Aeronautical Authority of the Republic of 
Moldova, certify that the details given above and on any additional pages included are true and 
correct. 

Further information/records are available on request: ……………………… 

Date: (dd/mm/yyyy) Signature Medical Assessor Stamp 
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2.9 Formularele și Instrucțiunile utilizate în procesul de examinare aeromedicală 

(1) În procesul de certificare medicală a personalului aeronautic descris în Capitolele 3 – 6 din 

prezentul PIAC-MED se utilizează documentele care se întocmesc folosindu-se formularele 

standard, conform modelelor din anexele: 

Cerere pentru un certificat/raport romedical  Anexa nr. 7 

Acordul informat la selecția pentru examinarea aeromedicală  Anexa nr. 8 

Raport de examinare aeromedicală  Anexa nr. 9 

Raport de examinare oftalmologică  Anexa nr. 10 

Raport de examinare otorinolaringologică  Anexa nr. 11 

Raport de examinare medicală pentru sănătatea mintală  Anexa nr. 12 

Notificare de refuz pentru certificatul medical  Anexa nr. 13 

Instrucțiuni pentru valabilitatea certificatelor medicale 
Anexa nr. 14 

Instrucțiuni de aplicare & eliminare limitări operaționale în certificate Anexa nr. 15 

Certificat medical Clasa 1 / 2 / LAPL Anexa nr. 16 

Raport medical pentru echipajul de cabină Anexa nr. 17 

Certificat medical Clasa 3 Anexa nr. 18 

 
(2) Toate formularile conținute în prezentul PIAC-MED, redactate în limbile română, engleză, 

rusă, după caz, se publică pe pagina web ale AAC www.caa.md la compartimentul Cadrul 

normativ / PIAC.  

 
2.10. Amânarea examinării medicale 

(1) Perioada de valabilitate a unei examinării medicale poate fi prelungită, la latitudinea AAC, 

până la 45 de zile în conformitate cu standardul din Anexa 1 la Convenția privind aviația civilă 

internațională Licențierea personalului aeronautic p.1.2.4.4.1.  

(2) Reexaminarea prescrisă titularului unui certificat care îşi desfăşoară activitatea într-o regiune 

îndepărtată de facilitățile de examinare medicală desemnate poate fi amânată, la discreția 

AAC (AMS), cu condiția că această amânare să se fectueaze cu titlu de excepţie şi să nu 

depășească: 

(a) o singură perioadă de şase luni, în cazul unui membru al echipajului de zbor al unei 

aeronave angajate în operaţiuni necomerciale;  

(b) două perioade consecutive, fiecare de trei luni, în cazul unui membru al echipajului de 

zbor al unei aeronave angajate în operaţiuni comerciale, cu condiţia ca pentru fiecare 

caz să fie obţinut un raport medical favorabil ca urmare a unei examinări efectuate de 

către un examinator medical desemnat din regiunea respectivă, sau, în cazul în care 

un astfel de examinator medical nu este disponibil, de către un medic calificat care să 

practice medicina în mod legal în regiunea respectivă. Raportul medical se transmite 

către AMS;  

(c) în cazul unui pilot privat, o perioadă de timp care nu va depăşi 24 de luni de la 

examinarea medicală efectuată de către un examinator desemnat de către Statul 

http://www.caa.md/
http://www.caa.md/
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contractant OACI pe teritoriul căruia solicitantul se află temporar. Raportul examinării 

medicale se expediază către AMS. 

(3) Etapele procedurii de amânare a examinării medicale urmate de AMS sunt: 
(a) examinarea cererii pentru prelungirea valabilităţii certificatului medical; 

(b) evaluarea aptitudinii titularului de certificat medical după datele de examinare medicală 

precedentă; 

(c) stabilirea condiţiilor de amânare a examinării medicale în dependenţa de tipul de 

operare, regiunea de operare, disponibilitatea şi calificarea medicilor; 

(d) evaluarea datelor privind examinarea medicală desfăşurată în regiunea de operare; 

(e) adoptarea deciziei privind prelungirea termenului de valabilitate a certificatului medical 

(în scris); 

(f) informarea solicitantului privind decizia adoptată; 

(g) introducerea în dosarul medical a solicitantului şi baza de date a informaţiei privind 

datele examinării medicale. 

(4) Respectarea şi asigurarea confidenţialităţii medicale este obligatorie pe parcursul tuturor 

etapelor ale procedurii de amânare a examinării medicale. 

 
2.10.  Deferral of medical examination 

(1)  The period of validity of a medical certificate may be extended, at the discretion of the AMS, 

up to 45 days according to ICAO Annex 1 p.1.2.4.4. 

(2)  The prescribed re-examination of a licence holder operating in an area distant from 

designated medical examination facilities may be deferred at the discretion of the AMS in an 

area distant from designated medical examination facilities may be deferred at the discretion 

of the CAA (AMS), provided that such deferment shall only be made as an exception and shall 

not exceed:  

(a)  a single period of six months in the case of a flight crew member of an aircraft engaged 

in non-commercial operations;  

(b)  two consecutive periods each of three months in the case of a flight crew member of an 

aircraft engaged in commercial operations provided that in each case a favourable 

medical report is obtained after examination by a designated medical examiner of the 

area concerned, or, in cases where such a designated medical examiner is not 

available, by a physician legally qualified to practise medicine in that area. A report of 

the medical examination shall be sent to the AMS where the licence was issued;  

(c)  in the case of a private pilot, a single period not exceeding 24 months where the medical 

examination is carried out by an examiner designated under by the ICAO Contracting 

State in which the applicant is temporarily located. A report of the medical examination 

shall be sent to the AMS. 

(3)  The stages of the deferral of medical examination procedure followed by AMS are: 

(a) examination of the application for the extension of the medical certificate validity; 



 

Certificarea medicală a personalului aeronautic  

AAC 

PIAC – MED 

35 

 

 

 
(b) assessment of the applicant’s medical conditions according to the data of the previous 

medical examination; 

(c) establishing the conditions for deferral of the medical examination depending on the 

type of operation, the region of operation, the availability of doctors and their 

qualification; 

(d) the assessment of the medical examination data carried out in the region of operation; 

(e) the adoption of the decision on the extension of the validity of medical certificate (in 

writing); 

(f) notification of the applicant on the decision taken; 

(g) recording of the data on the deferral of medical examination in the applicant’s medical 

file and the database. 

(4) Medical confidentiality shall be respected and assured during all stages of the deferral of 

medical examination procedure.   
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CAPITOLUL 3. CERTIFICAREA MEDICALĂ A PERSONALULUI NAVIGANT 

(CLASA 1 / 2) 
 

3.1 Clasele de examinare medicală 

(1) Conform HG 204/2020 pct. MED.A.030 examinările medicale clasa 1 se efectuează în cazul 

piloților ce dețin certificate ATPL, CPL şi MPL. 

(2) De asemenea, se efectuează examinări medicale conform cerințelor pentru clasa 1 şi în 

cazul inginerilor naviganți care dețin certificate obținute în baza Reglementărilor aeronautice 

civile RAC-APL – Autorizarea personalului aeronautic al aviaţiei civile (piloţi, navigatori 

aerieni, ingineri naviganţi, însoţitori de bord, operatori de bord, controlori trafic aerian, 

dispeceri operaţiuni de zbor), aprobate prin Ordinul AAC nr. 27/GEN din 20.12.2013. 

(3) Conform HG 204/2020 pct. MED.A.030 examinările clasa 2 se fac piloților cu certificate PPL, 

SPL, BPL. 

(4) Examinări medicale conform cerințelor pentru clasa 2 se efectuează în cazul dispecerilor 

operaţiuni de zbor. 

3.2 Formularele de examinare 

(1) Examinările medicale se efectuează folosindu-se formularele standard, conform modelelor 

din anexele nr. 9 - 12. 

(2) Formularele standard se completează atât la examinările medicale inițiale, de revalidare 

şi reînnoire cât şi la examinările intercurente. 

(3) Formularele se completează cu majuscule și lizibil. Este acceptată completarea acestora 

prin dactilografiere sau printare. 

(4) Formularele se completează în totalitate conform instrucțiunilor din anexele 

corespunzătoare. Furnizarea de date false, incomplete sau exprimările interpretabile pot 

conduce la măsuri punitive împotriva celui care le-a efectuat mergând de la 

suspendarea/revocarea certificatului deținut până la măsurile legale conform Codului penal 

pentru fals în declarații. 

(5) Copii ale formularelor completate se transmit la AAC cu respectarea cerințelor de 

confidențialitate a datelor medicale. 

 
3.3  Examinările medicale 

(1) Examinările aeromedicale se desfăşoară în conformitate cu cerințele medicale enunțate în 

HG 204/2020. 

(2) La finalul examinării medicale solicitantul va primi un certificat medical corespunzător clasei 

solicitate, sau o Notificare de Refuz prin care este înștiințat despre inaptitudinea medicală 

constatată şi posibilitățile de contestare a acestei decizii, sau este redirecționat către AMS 

al AAC. 

(3) Examinarea inițială pentru aplicanții la clasa 1 se realizează în cadrul AeMC.  

(4) Conținutul evaluării complete a sănătății mintale conform HG 204/2020 pct. MED.B.055 

„Sănătatea mintală” revine competenței medicului psihiatru. 



 

Certificarea medicală a personalului aeronautic  

AAC 

PIAC – MED 

37 

 

 

 
(a) concluzia privind aptitudinea aeromedicală din punct de vedere al sănătății mintale 

se înscrie în raportul medical, model din anexa nr. 11, emis de medicul psihiatru. 

(b) evaluarea sănătății mintale pentru clasele de examinare medicală 1 și 2 se 

efectuează la indicații clinice și atunci când există informații dintr-o sursă 

identificabilă, care pot fi verificate, legate de aptitudinea mintală sau personalitatea 

individului în conformitate cu AMC&GM la HG nr.204/2020 pct.AMC1 MED.B.055, 

AMC2 MED.B.055, AMC11 MED.B.095, AMC11 MED.C.025.   

(c) testele screening efectuate cu ocazia examinării aeromedicale pe baza AMC&GM la 

HG nr.204/2020 pct. GM2 MED.B.055 cu scopul de a depista utilizarea / prezența 

alcoolului și/sau drogurilor în organism presupun determinări calitative sau cantitative 

sau analize de laborator efectuate din produsele biologice prelevate (ex.: sânge, urină, 

precum și determinări din aerul expirat). 

(d) rezultatul testelor screening realizate pe baza AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. GM2 

MED.B.055 se înscriu în buletinul de analize și se asumă prin semnătură și parafă, 

urmare a actului propriu prestat de medicul AME. 

(e) pentru infirmarea medico-legală a rezultatului la un institut de profil, se acceptă numai 

repetarea prelevării probelor biologice în aceeași zi cu depistarea pozitivă inițială, și 

repetarea determinării printr-o metodă de laborator alternativă cu sensibilitatea și 

specificitate înaltă pe baza unui certificat medical opozant. 

(f) contestația rezultatului se adresează AAC numai în caz de infirmare pe baza 

buletinului de analiză toxicologică emis de laboratorul institutului de medicină legală. 

(5) Radiografia simplă toraco-pulmonară în proiecția antero-posterioară se acceptă drept 

investigație morfologică în sensul prevăzut de HG nr.204/2020 pct. MED.B.015, 

MED.C.025. Aceasta se realizează la examinările inițiale, revalidare sau reînnoire pentru 

solicitanții de certificate medicale de clasele 1 și 2, la indicația clinică sau epidemiologică în 

absența contraindicațiilor medicale, conform AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC1 

MED.B.015(a)(2), AMC2MED.B.015(a)(2). Buletinul de investigații radiologice sau imaginea 

în format digital fac parte din dosarul medical raportat electronic. Filmul radiologic se 

păstrează în format fizic la dosarul medical original având statut de document medico-legal. 

 

3.4 Limitările certificatului medical pentru clasa 1 și clasa 2 

(1) În certificatul medical eliberat, limitarea se menționează codificat, în limba engleză. 

(2) Aplicarea și eliminarea limitărilor din certificatele medicale clasa 1, clasa 2 se efectuează 
conform AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC1 MED.B.001. 

(3) Gestionarea limitărilor operaționale care necesită avizul AMS se face în conformitate cu 

cerințele prevăzute de HG nr.204/2020 în urma propunerii AME / AeMC de aplicare / 

eliminare a limitării respective prin formularul de direcționare la AAC, indicat în anexă nr. 1, 

ce conține datele medicale justificative ce au stat la baza acestei propuneri. Solicitarea 

pentru aplicare / eliminare a limitării operaționale poate fi transmisă de AME/AeMC catre 

AMS și în mod electronic. Inspectorul AMS emite avizul corespunzător în format electronic. 

În acest caz AME / AeMC urmează decizia din avizul emis de AMS. Confirmarea sau refuzul 

de aplicare / eliminare a limitărilor operaționale comunicate de catre AMS se păstrează în 

format fizic la dosarul medical original și la AMS.   

(4) În cazul când AeMC / AME trebuie să ia decizii cu consultarea AMS, se transmite formularul 
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de direcționare la AAC, indicat în anexă nr. 1, completat în format electronic iar inspectorul 

AMS emite avizul corespunzător în mod electronic. 

3.5 Suspendarea / revocarea certificatului medical pentru clasa 1 și clasa 2 

(1) Suspendarea certificatului medical se poate efectua în urma identificării unor afecțiuni ce 

conduc la o inaptitudine temporară sau de durată nedeterminată. În acest caz suspendarea 

certificatului medical se va încheia odată cu redobândirea aptitudinii. 

(2) De asemenea suspendarea certificatului se poate face în urma furnizării de date false, 

incomplete sau exprimări interpretabile ce pot influența diagnosticul medical. În această 

situație cazul este înaintat AMS care va decide cu privire la durata suspendării. 

(3) Revocarea certificatului medical se poate efectua în următoarele cazuri: 

(a) identificarea unor afecțiuni ce conduc la o inaptitudine definitivă; 

(b) falsificarea datelor medicale sau a certificatului medical; 

(c) consumul depistat de substanțe interzise, deoarece pune în pericol siguranța zborului. 

(4) Titularul depune la AAC certificatul suspendat / revocat în 5 zile calendaristice de la 

comunicarea deciziei de suspendare/revocare.  
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CAPITOLUL 4. CERTIFICARE MEDICALĂ PENTRU POSESORI DE CERTIFICAT LAPL 

 
4.1 Examinările medicale  

(1) Examinările aeromedicale se desfăşoară în baza cerințelor din HG nr.204/2020. 

(2) Conform HG nr.204/2020 pct. MED.D.035 examinările medicale pentru solicitanții/deținătorii 

de certificate LAPL se efectuează de către AME/AeMC. 

(3) Evaluarea sănătății mintale a solicitanților de certificate LAPL se efectuează la indicații 

clinice în conformitate cu AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC11 MED.B.095.   

(4) radiografia simplă toraco-pulmonară în proiecția antero-posterioară se acceptă drept 

investigație morfologică în sensul prevăzut de HG nr.204/2020 pct. MED.B.095. Aceasta se 

realizează la examinările inițiale, revalidare sau reînnoire a certificatelor medicale, la 

indicația clinică sau epidemiologică, în absența contraindicațiilor medicale, conform 

AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC3 MED.B.095(a). Buletinul de investigații radiologice 

sau imaginea în format digital fac parte din dosarul medical raportat electronic. Filmul 

radiologic se păstrează în format fizic la dosarul medical original având statut de document 

medico-legal. 

(5) La finalul examinării medicale solicitantul va primi un certificat medical sau o notificare de 

refuz prin care este înștiințat de inaptitudinea medicală şi posibilitățile de contestare a 

acestei decizii. 

4.2. Limitările certificatului medical pentru LAPL 

(1) În certificatul medical eliberat limitarea se menționează codificat, în limba engleză. 

(2) Aplicarea și eliminarea limitărilor în certificatele medicale pentru LAPL se face conform 

AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC1 MED.B.001, putându-se realiza de AME sau AeMC 

conform indicațiilor din anexa nr. 15 cu excepția OML și OSL (neaplicabil pentru LAPL). 

(3) În cazul când AeMC / AME trebuie să ia decizii cu consultarea AAC, se transmite formularul 

de direcționare la AAC indicat în anexa nr. 1, completat în format electronic iar inspectorul 

AMS emite avizul corespunzător în mod electronic. 

4.3  Suspendarea / revocarea certificatului medical pentru LAPL 

(1) Suspendarea certificatului medical se poate aplica în urma identificării unor afecțiuni ce 

conduc la o inaptitudine temporară sau de durată nedeterminată. În acest caz suspendarea 

certificatului medical încetează odată cu redobândirea aptitudinii. 

(2) Măsura suspendării certificatului se dispune în urma furnizării de date false, incomplete sau 

exprimări interpretabile ce pot influenta diagnosticul medical. În această situație cazul este 

înaintat AMS care va decide cu privire la durata suspendării. 

(3) Revocarea certificatului medical se poate dispune în următoarele cazuri: 

(a) identificarea unor afecțiuni ce conduc la o inaptitudine definitivă; 

(b) falsificarea datelor medicale sau a certificatului medical; 

(c) consumul confirmat de substanțe interzise, deoarece pune în pericol siguranța zborului. 

(4) Titularul depune la AAC certificatul suspendat / revocat în 5 zile calendaristice de la 
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comunicarea deciziei de suspendare/revocare.   
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CAPITOLUL 5. CERTIFICAREA MEDICALĂ A ECHIPAJULUI DE CABINĂ 

5.1. Evaluări aeromedicale 

(1) Evaluările aeromedicale se realizează în baza cerințelor medicale din HG nr.204/2020. 

(2) Evaluările aeromedicale se efectuează utilizându-se formularele, modelele din anexele nr. 

9 - 12. 

(3) Conform HG nr.204/2020 pct. MED.C.005 şi MED.D.040 evaluările aeromedicale pentru 

echipajul de cabină pot fi efectuate de către un AeMC / AME.  

(4) Evaluarea sănătății mintale a membrilor echipajului de cabină se efectuează la indicații 

clinice și în conformitate cu AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC11 MED.C.025.  

(5) Radiografia simplă toraco-pulmonară în proiecția antero-posterioară se acceptă drept 

investigație morfologică în sensul prevăzut de HG nr.204/2020 pct. MED.C.025. Aceasta se 

realizează la examinările inițiale, revalidare sau reînnoire a rapoartelor medicale, la indicația 

clinică sau epidemiologică, în absența contraindicațiilor medicale, conform AMC&GM la HG 

nr.204/2020 pct. AMC3MED.C.025(b). Buletinul de investigații radiologice sau imaginea în 

format digital fac parte din dosarul medical raportat electronic. Filmul radiologic se păstrează 

în format fizic la dosarul medical original având statut de document medico-legal.  

(6) La finalul evaluării aeromedicale solicitantul primește un raport medical sau notificarea de 

refuz prin care este înștiințat de inaptitudinea medicală şi posibilitățile de contestare a 

deciziei. 

(7) Raportarea dosarelor aeromedicale se face obligatoriu utilizând formatul electronic. 
 
5.2. Valabilitatea raportului medical 

(1) Valabilitatea raportului medical pentru echipajul de cabina este de cel mult 12 luni de la data 

emiteri. 

(2) Evaluarea se poate face cu până la 45 de zile anterior expirării raportului medical, urmând 

să se prelungească valabilitatea lui cu un an de la data expirării raportului anterior. 

(3) La cererea expresă a solicitantului (din motive administrative) se poate efectua reevaluarea 

cu mai mult de 45 zile anterior expirării raportului medical și decalarea termenului de 

valabilitate a raportului medical emis. 

5.3. Limitări ale raportului medical pentru echipajul de cabină 

(1) În raportul medical eliberat, limitările de siguranță se aplică în conformitate cu cerințele HG 

nr.204/2020 pct. MED.C.035 și se menționează codificat, în limba engleză potrivit AMC&GM 

la HG nr.204/2020 pct. AMC1 MED.C.035. 

(2) Eliminarea limitărilor operaționale de siguranță care necesită consultare / avizare se face în 

urma propunerii AME / AeMC utilizând modelul de Formular de direcționare la AAC din 

anexa nr. 1 și se anexează datele medicale justificative ce au stat la baza acestei propuneri. 

(3) În situațiile când AeMC / AME trebuie să ia decizii cu consultarea AAC, se transmite 

Formularul de direcționare la AAC din anexa nr. 1 în format electronic / e-mail iar inspectorul 

de medicină aeronautică evaluează solicitarea și răspunde în format electronic. 
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5.4.  Suspendarea / revocarea raportului medical 

(1)  Raportul medical se poate suspenda din cauza apariției unei afecțiuni incompatibile cu 

zborul. Suspendarea încetează după efectuarea unei evaluări aeromedicale la vindecare. 

(2) De asemenea raportul medical se poate suspenda când se descoperă că a fost obținut 

fraudulos sau a existat o tentativă de fraudă în scopul obținerii lui. În această situație cazul 

este înaintat AMS care decide cu privire la durata suspendării. 

(3) Revocarea raportului medical se poate efectua în următoarele cazuri: 

(a) identificarea unor afecțiuni ce conduc la o inaptitudine medicală; 

(b) falsificarea datelor medicale sau a raportului medical; 

(c) consumul confirmat de substanțe interzise, deoarece pune în pericol siguranța 
zborului. 

(4) Titularul depune la AAC raportul medical suspendat / revocat în 5 zile calendaristice de la 

data comunicării deciziei de suspendare/revocare. 
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CAPITOLUL 6. CERTIFICARE MEDICALĂ PENTRU CONTROLORI DE TRAFIC AERIAN 

(CLASA 3) 

6.1 Aplicabilitate 

(1) Prezentul capitol descrie procedurile aplicate pentru implementarea prevederilor  

CT-ATCO.MED, ce stabilește cerințe pentru eliberarea, valabilitatea, revalidarea și 

reînnoirea certificatului medical necesar pentru exercitarea privilegiilor asociate unui 

certificat de controlor de trafic aerian sau unui certificat de controlor de trafic aerian stagiar, 

cu excepția instructorului pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor. 

(2) Evaluarea sănătății mintale a controlorilor de trafic aerian se efectuează la indicații clinice și 

atunci când există informații dintr-o sursă identificabilă, care pot fi verificate, legate de 

aptitudinea mintală sau personalitatea individului în conformitate cu AMC & GM  

CT-ATCO.MED pct. AMC1 ATCO. MED.B.055. 

(3) Radiografia simplă toraco-pulmonară în proiecția antero-posterioară se acceptă drept 

investigație morfologică în sensul prevăzut de HG nr.134/2019 pct.ATCO.MED.B.015, 

ATCO.MED.B.040. Aceasta se realizează la examinările inițiale, revalidare sau reînnoire 

pentru solicitanții de certificate clasa 3, la indicația clinică sau epidemiologică, în absența 

contraindicațiilor medicale, conform AMC & GM CT-ATCO.MED pct. AMC1 

ATCO.MED.C.015(a) (2). Buletinul de investigații radiologice sau imaginea în format digital 

fac parte din dosarul medical raportat electronic. Filmul radiologic se păstrează în format fizic 

la dosarul medical original având statut de document medico-legal.  

(4) Conform CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.A.030 examinările aeromedicale clasa 3 se 

efectuează pentru solicitanții sau deținătorii de certificate controlor trafic aerian stagiar și 

controlori trafic aerian. 

6.2 Formulare de examinare 

(1) Examinările medicale se efectuează folosindu-se formularele standard, conform modelelor 

din anexele nr. 9 - 12. 

(2) Formularele indicate se completează atât la examinările medicale inițiale, de revalidare şi 

reînnoire cât şi la examinările intercurente. 

(3) Formularele se completează cu litere majuscule și cât mai lizibil. Este acceptată 

completarea acestora prin dactilografiere sau printare. 

(4) Formularele se completează în totalitate conform instrucțiunilor din anexele 

corespunzătoare. Furnizarea de date false, incomplete sau exprimările interpretabile pot 

conduce la măsuri punitive împotriva celui care le-a efectuat mergând de la 

suspendarea/revocarea certificatului/autorizației deținute până la măsurile legale pentru 

fapte prevăzute de Codul penal. 

(5) Copii ale formularelor completate se transmit la AAC cu respectarea cerințelor de 

confidențialitate a datelor medicale. 
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6.3 Examinarea medicală 

(1) Personalul aeronautic care solicită/deține un certificat de CTA își poate exercita privilegiile 

conferite de deținerea certificatului numai dacă: 

(a) este apt din punct de vedere psihic şi fizic să-şi îndeplinească activitățile în deplină 

siguranță; 

(b) nu are vreo afecțiune despre care are sau a luat cunoștință şi care să-i poată reduce 

capacitatea ori să-l pună în incapacitate de a-şi îndeplini îndatoririle la nivelul de 

siguranță cerut, în intervalul de valabilitate al certificatului. 

(2) Personalul aeronautic care deține/solicită un certificat de CTA, trebuie să efectueze 

examinarea şi evaluarea medico-aeronautică la un AeMC sau la un AME, după cum 

este precizat mai jos, în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii certificatului medical. Aceasta 

este o condiție preliminară obligatorie în exercitarea sigură a privilegiilor ce decurg din 

certificat de CTA. 

(3) Examinările medicale se efectuează în conformitate cu cerințele medicale pentru 

certificatele medicale clasa 3 cuprinse în CT-ATCO.MED Subpartea B Secțiunea 2-a. 

(4) Certificatele medicale inițiale clasa 3 sunt eliberate de AeMC. Examinările medicale de 

revalidare sau reînnoire, în vederea obținerii unui Certificat Medical Clasa 3 pot fi efectuate 

la un AeMC sau la un AME. 

(5) Examinarea medicală poate fi solicitată şi în următoarele situații: 

(a) la recomandarea comisiei de investigare tehnică de siguranță a evenimentelor 

aeronautice, după fiecare eveniment de zbor, chiar dacă nu s-au exteriorizat 

manifestări clinice; 

(b) după întreruperea activității profesionale consecutive unei îmbolnăviri; 

(c) în cazurile în care AAC primește informații dintr-o sursă identificabilă care evocă dubii 

cu privire la starea psiho-fizică a unei persoane. Sursele acestor informații pot fi 

evenimentele aeronautice, problemele în pregătirea sau verificarea competenței 

profesionale, delicvența sau informații relevante pentru exercitarea în siguranță a 

privilegiilor conferite de certificatul în vigoare. 

(6) Orice examinare/analiză de laborator poate fi extinsă/suplimentată, interdisciplinar cu alte 

examinări medicale, chirurgicale sau psihologice, dacă există indicație clinică, până la 

stabilirea aptitudinii sau inaptitudinii medicale. 

(7) După efectuarea examinării, solicitantul poate fi apreciat APT sau INAPT, AME sau AeMC 

trebuie să aducă la cunoștință solicitantului asupra oricăror condiții (medicale, operaționale 

sau de alt fel) care pot restricționa privilegiile certificatului deținut. 

6.4. Certificatul medical 

(1) În cazul rezultatului APT la examinarea medicală, se eliberează Certificatul medical 

corespunzător clasei 3 (care se atașează la certificatul CTA).  

(2) Solicitantul unui Certificat medical Clasa 3, căruia în urma examinării medicale i s-a respins 

cererea privind acordarea Certificatului medical, are dreptul de a solicita o analiză de către 

AAC conform procedurii unei a doua analize prevăzută în Capitolul 2 pct. 2.6 al prezentului 

PIAC. 

(3) Cerințele medicale ce trebuie îndeplinite la reînnoirea certificatelor medicale sunt aceleași 
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ca şi pentru eliberarea inițială a certificatului CTA, exceptând situațiile unde se specifică 

altfel. 

(4) Perioada de valabilitate a unui Certificat Medical poate fi redusă când există o indicație 
clinică. 

(5) Posesorii de certificate CTA nu exercită privilegiile propriului certificat atunci când nu sunt 

siguri că pot exercita privilegiile certificatului în siguranță și, în astfel de cazuri, informează 

imediat furnizorul de servicii de navigație aeriană cu privire la incapacitatea temporară de a 

exercita privilegiile certificatului conform CT-ATCO pct. ATCO.A.015. 

(6) Certificatul medical trebuie să conțină cel puțin următoarele informații în conformitate cu 

cerințele prevăzute de HG 134/2019 pct. ATCO.AR.F.005 și modelul următor: 

(I) statul în care s-a eliberat certificatul ATCO sau s-a solicitat eliberarea acestuia; 

(II) clasa certificatului medical; 

(III) numărul certificatului începând cu codul de țară ONU al statului în care s-a eliberat 

certificatul ATCO sau s-a solicitat eliberarea acestuia, urmat de un cod format din 

numere și/sau litere scris cu cifre arabe și caractere latine; 

(IV) numele titularului; 

(V) naționalitatea titularului; 

(XIV) data nașterii titularului; 

(VII) semnătura titularului; 

(XIII) limitare / limitări; 

(IX) data expirării certificatului medical clasa 3;  

data examinării aeromedicale; 

data ultimei electrocardiograme;  

data ultimei audiograme; 

(X) data eliberării, semnătura și parafa AME / AMS care a eliberat certificatul medical. 

 

6.5. Limitările certificatului medical pentru clasa 3 

(1) În certificatul medical emis, limitarea va fi menționată codificat în limba engleză, conform 

AMC & GM CT-ATCO.MED pct. AMC2 ATCO.MED.B.001.  

(2) În cazul când AeMC / AME trebuie să ia decizii cu consultarea AAC, se transmite Formularul 

de direcționare la AAC model indicat în anexa nr. 1, completat în format electronic, iar AMS 

emite avizul corespunzător în mod electronic. 

(3) Gestionarea limitărilor operaționale care necesită avizul AMS se face pe baza AMC & GM 

CT-ATCO.MED pct. AMC1 ATCO.MED.B.001 la propunerea AME / AeMC de aplicare / 

eliminare a limitării respective printr-un formular ce conține datele medicale justificative ce au 

stat la baza acesteia. 

(a) Aplicarea limitărilor: 

- Limitările TML,VDL,VML,VNL,CCL,HAL,RXO pot fi aplicate de AME/AeMC. 

- Limitările VXL și VXN se aplică doar cu avizul furnizorului de servicii de navigație 

aeriană. 

(b) Eliminarea tuturor limitărilor din certificatul medical clasa 3 se face numai de AMS la 

propunerea AME/AeMC transmisă prin Formularul de direcționare la AAC model indicat 



 

Certificarea medicală a personalului aeronautic  

AAC 

PIAC – MED 

46 

 

 

 
în anexa nr. 1 care să conțină datele ce au stat la baza acestei propuneri și anexa cu 

documentele medicale justificative. 

6.6. Suspendarea / revocarea certificatului medical 

(1) AAC poate decide suspendarea / revocarea certificatului medical. Măsura suspendării / 

revocării se ia de către AAC prin decizie scrisă. 

(2) Suspendarea certificatului medical se poate aplica în urma identificării unor afecțiuni ce 

conduc la o inaptitudine temporară sau de durată nedeterminată. În acest caz suspendarea 

certificatului medical încetează odată cu redobândirea aptitudinii. 

(3) Măsura suspendării certificatului se dispune în urma furnizării de date false, incomplete sau 

exprimări interpretabile ce pot influenta diagnosticul medical. În această situație cazul este 

înaintat AMS care va decide cu privire la durata suspendării. 

(4) În cazul deteriorării stării de sănătate CTA, AMS poate să suspende sau să revoce 

Certificatul Medical prin aviz INAPT TEMPORAR sau INAPT. Suspendarea Certificatului 

Medical poate fi propusă de AeMC/AME care efectuează examinarea medicală și se 

înaintează imediat către AMS. 

(5) Avizul de INAPT TEMPORAR are caracter provizoriu şi trebuie să fie urmat de un aviz cu 

caracter definitiv APT sau INAPT, după reexaminarea la AeMC/AME care a recomandat 

suspendarea. 

(6) Revocarea Certificatului Medical se dispune de către AAC pe baza Notificării de Refuz 

emisă de AeMC/AME care a efectuat examinarea medicală. 

(7) AAC va suspenda sau revoca un certificat, calificare sau autorizare în conformitate cu 

HG 134/2019 pct. ATCO.AR.C.010, în special în următoarele circumstanțe: 

(a) exercitarea privilegiilor certificatului CTA atunci când titularul certificatului nu mai 

îndeplinește cerințele aplicabile ale HG 134/2019; 

(b) obținerea unui certificat CTA stagiar sau a unui certificat, calificări, autorizări prin 

falsificarea documentelor doveditoare depuse; 

(c) falsificarea dosarelor aferente certificatului; 

(d) exercitarea privilegiilor certificatului, ale calificării (calificărilor) sau ale autorizării 

(autorizărilor) sub influența substanțelor psihoactive. 

(8) Titularul depune la AAC certificatul suspendat / revocat în 5 zile calendaristice de la data 

comunicării deciziei de suspendare/revocare. 
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Anexa nr. 7 (model) 

FIȘĂ MEDICALĂ CONFIDENȚIALĂ 
 

CERERE PENTRU UN CERTIFICAT MEDICAL* 
 

Completează integral acest formular cu majuscule conform instrucțiunilor anexate  

*Pentru echipajul de cabină se eliberează un raport medical. 

(1) Republica Moldova: (2) Clasa certificatului medical 
solicitat 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ CC ☐ Altele ☐ 

............................................. 

(3) Nume: (4) Nume 
anterioare: 

  (12) Cerere: Iniţial ☐ 

Revalidare / 

Reinnoire ☐ 

(5) Prenume: (6) Data de 
naştere: 

 (7) Sex:   

M ☐ 

F ☐ 

(13)  Numărul de referinţă: 

(8) Țara și locul naşterii: 
 
 

(9) Naţionalitatea:   (14)  Tipul de certificat dorit: 

(10) Adresa permanentă: (11) Adresa poştală (dacă este 

diferită): 

(15)  Ocupaţia (principală): 

 Ţara:      (16)  Angajator: 

 Telefon: 

 

Mobil: 

 Ţara:    (17) Ultima examinare 

aeromedicală:  

Data: 

Locul:   
e-mail: 
 
 

 Telefon:    

(18) Certificat(e) deţinute (tip): 

Numărul certificatului: 

Statul emitent: 

  (19) Orice limitări ale Certificatului / Certificatului 
medical  

Nu ☐ Da  ☐ 

Detalii: 

 

 

 

(20) Aţi avut vreodată un certificat 
medical refuzat, suspendat 
sau revocat de către o autoritate 
de licenţiere? 

Nu ☐ Da ☐  

Data:  

Ţara: 

Detalii: 

 

 

 

 (21) Total ore de zbor 
N/A ☐ 

(22) Ore de zbor de la 
ultimul examen medical:
 
N/A ☐ 

 (23) Aeronava pe care zboară în prezent 

N/A ☐ 
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(24) A avut un accident / incident aeronautic 

raportat de la ultimul examen medical? 

Nu  ☐  Da ☐  

Data:  

Locul:  

Detalii 

 

 

(25) Tipul de zbor intenţionat 
N/A ☐ 

 (26) Activitatea prezentă de Zbor:      

Single pilot ☐  

Multi pilot ☐ 
Activitatea prezentă de CTA: 
ADI ☐  
APS ☐  
ACS ☐ 

(27) Consumi alcool? 
Nu ☐ Da ☐ cantitatea: 

  (28) Utilizezi o medicamentaţie în mod curent? 

Nu ☐                          Da ☐  

Ce medicamente, doza, data începerii şi 

motivul: 

(29) Fumezi?  

Nu, niciodată ☐  

Nu ☐  când ați încetat? 

Da ☐ 

De cand:  
Ce tip şi cantitatea: 

    

(1) Statul emitent al 
certrificatului: 

(2) Clasa certificatului medical 
solicitat 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ CC ☐ Altele ☐ 

............................................. 

(3) Nume: (4) Nume 
anterioare: 

  (12) Cerere: Iniţial ☐ 

Revalidare / 

Reinnoire ☐ 

(5) Prenume: (6) Data de 
naştere 

 (7) Sex   

M ☐ 

F ☐ 

(13)  Numărul de referinţă: 

(8) Țara și locul naşterii: 
 
 

(9) Naţionalitatea:   (14)  Tipul de certificat dorit: 

(10) Adresa permanentă: (11) Adresa poştală (dacă este 

diferită) 

(15)  Ocupaţia (principală) 

 Ţara:      (16)  Angajator 

 Telefon: 

 

Mobil: 

 Ţara:    (17) Ultima examinare 

aeromedicală:  

Data: 

Locul:   
e-mail: 
 
 

 Telefon:    

(18) Certificat(e) deţinute (tip): 

Numărul certificatului: 

Statul emitent: 

  (19) Orice limitări ale Certificatului / Certificatului 
medical  

Nu ☐ Da  ☐ 

Detalii: 
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(20) Aţi avut vreodată un certificat 
medical refuzat, suspendat 
sau revocat de către o autoritate 
de licenţiere? 

Nu ☐ Da ☐  

Data:  

Ţara: 

Detalii: 

 

 

 

 (21) Total ore de zbor 
N/A ☐ 

(22) Ore de zbor de la 
ultimul examen medical:
 
N/A ☐ 

 (23) Aeronava pe care zboară în prezent 

N/A ☐ 

(24) A avut un accident / incident aeronautic 
raportat de la ultimul examen medical? 

Nu  ☐  Da ☐  

Data:  

Locul:  

Detalii 

 

 

(25) Tipul de zbor intenţionat 
N/A ☐ 

 (26) Activitatea prezentă de Zbor:      

Single pilot ☐  

Multi pilot ☐ 
Activitatea prezentă de CTA: 
ADI ☐  
APS ☐  
ACS ☐ 

(27) Consumi alcool? 
Nu ☐ Da ☐ cantitatea: 

  (28) Utilizezi o medicamentaţie în mod curent? 

Nu ☐                          Da ☐  

Ce medicamente, doza, data începerii şi 

motivul: 

(29) Fumezi?  

Nu, niciodată ☐  

Nu ☐ când ați încetat? 

Da ☐ 

De cand:  
Ce tip şi cantitatea: 

    

Antecedentele medicale şi generale: ai avut sau ai vreuna din următoarele? (bifează) 

Dacă DA, detaliaţi la secţiunea „Remarci (30)”. 
  D

A 

N

U 

  D

A 

N

U 

  D

A 

N

U 

 Antecedente în 

familie 

D

A 

N

U 

1
0
1 

Probleme oculare / 
operaţii la ochi 

  1
1
2 

Afectare nas, 
gât sau vorbire 

  1
2
3 

Malarie sau alte 
boli tropicale 

  1
7
0 

Boli de inimă   

 
1
0
2 

Ochelari și/sau 
lentile de contact 
purtate 

  1
1
3 

Leziuni 
craniene / 
contuzii 

  1
2
4 

Test HIV pozitiv   1
7
1 

Hipertensiune   

1
1
4 

Dureri frecvente 
sau severe de 
cap 

  1
2
5 

Boli cu 

transmitere 

sexuală 

  1
7
2 

Nivel ridicat al 

colesterolului 

  

 
1

Ochelari și/sau   1
1

Ameţeli şi 
senzaţie de 

  1
2

Tulburări de 
somn / apnee în 

  1
7

Epilepsie   
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0
3 

lentile de contact 
prescrise de la 
ultima ex.medicală 

5 leşin 6 somn 3 

1

1

6 

Inconșiență din 

orice motiv 

  1

2

7 

Afecţiuni 

musculoscheleta

le 

  1

7

4 

Boli mentale / 

tentativă suicid 

  

1
0
4 

Febra fanului, alte 

alergii 

   
1
1
7 

Tulburări 
neurologice, 
convulsii, 
apoplexie, 
paralizie, etc. 

  1
2
8 

Orice alte 
afecţiuni sau 
leziuni 

  1
7
5 

Diabet zaharat   

1
0
5 

Astm sau afecţiuni 

pulmonare 

  1
2
9 

Internări în spital   1
7
6 

Tuberculoză   

1
0
6 

Afecţiuni cardiace 
sau vasculare 

 

 

  1

1

8 

Tulburări 
psihiatrice sau 
psihologice de 
orice tip 

  1

3

0 

Consultaţii la 
medicul de 
familie 
de la ultima 
examinare 
medicală 

  1
7
7 

Alergii / astm / 

eczeme 

  

1
0
7 

Hipo- sau hiper-

tensiune 

  1
7
8 

Boli ereditare   

1
0
8 

Pietre la rinichi 
sau sânge în urină 

  1
1
9 

Abuz alcool, 

medicamente, 

substante 

interzise 

  1
3
1 

Refuz de 
asigurare de 
viaţă 

  1
7
9 

Glaucom   

1
0
9 

Diabet,tulburari 

hormonale 

  1
2
0 

Tentativă suicid 
/ autorănire 

  1
3
2 

Refuz de 
eliberare licențiă 

  Doar pentru femei: 

1
1
0 

Afecţiuni de 
stomac, 
intestine, 
ficat 

  1
2
1 

Rău de mișcare 
+ medicație 

  1
3
3 

Respins medical 
sau declarat 
inapt pentru 
serviciul militar 

  1
5
0 

Probleme 
menstruale, 
ginecologice 

  

1
1
1 

Hipoacuzie / 
tulburări auditive 

  1
2
2 

Anemie / Boli 
de sânge 

  1
3
4 

Decizie pensie / 

compensaţii 

caz boală sau 

pentru răniri 
 

  1
5
1 

Ești însarcinată?   

(30) Remarci: Se va consemna dacă este raportat anterior şi dacă până acum nu există modificări: 

(31) Declaraţie: Prin aceasta declar că am acordat consideraţia corespunzătoare afirmaţiilor făcute 
mai sus şi că acestea au fost completate cât mai complet şi corect posibil în funcţie de cunoştiinţele 
mele, că nu am omis nici o informaţie relevantă şi nu am făcut nici o consemnare eronată. Înţeleg că 
dacă am făcut orice declaraţie falsă sau eronată în legătură cu această solicitare, sau am împiedicat 
realizarea documentaţiei de informare medicală, Autoritatea de Certificare poate refuza să-mi emită 
certificatul medical sau să-mi revoce orice certificat medical acordat anterior, fără a prejudicia alte 
activităţi portivit legii naţionale în vigoare. 

CONSIMŢIREA DE ELIBERARE A INFORMAŢIEI MEDICALE: Prin aceasta autorizez eliberarea 
tuturor informaţiilor conţinute în acest raport şi a oricarei sau tuturor anexelor, către medicul AME şi 
acolo unde este necesar, către AMS AAC, către profesioniști medicali relevanți, AME/AMS din alte 
state, în scopul efectuării unei evaluări aeromedicale sau în cadrul procedurii unei a doua analize, 
recunoscând că aceste documente sau date stocate electronic, sunt folosite pentru completarea 
evaluarii medicale, şi că acestea vor deveni şi rămâne propietatea Autorităţii de Certificare, cu conditia 
că eu sau medicul meu poate avea acces la ele în acord cu legea naţională. Se va păstra tot timpul 
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Confidenţialitatea Medicală. 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: Prin prezenta, declar că am fost 
informat și înțeleg că datele mele de certificare medicală conform HG 204/2020 pct. ARA.MED.150 pot 
fi stocate electronic și puse la dispoziția AME pentru a furniza date istorice prevăzute la HG 204/2020 
pct. MED.A.035 (b) (2) (ii) - (iii) și la dispoziția evaluatorilor medicali ai autorităților competente din alte 
state pentru a facilita aplicarea HG 204/2020 pct. ARA.MED.150 (c) (4). 

 
 

……………………... …………………………………….  

Data Semnătura solicitantului  

 

............................................................ 

Semnătura AME / (medic examinator) 
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE 

CERERE PENTRU UN CERTIFICAT MEDICAL 
 

Acest formular împreună cu toate formularele de rapoarte necesare în funcţie de caz, vor fi 

transmise către Autoritatea de Certificare. 

Confidenţialitatea datelor medicale trebuie respectată în orice moment. 

Solicitantul va răspunde personal, în totalitate, la întrebările din Formularul de Cerere. 

Completarea se va face cu pix/stilou, cu majuscule, iar scrisul va trebui să fie lizibil. Este acceptabilă 

și completarea în format tipărit al acestui formular. Dacă este necesar spaţiu suplimentar pentru a 

răspunde la întrebari se va folosi o coală albă ce va purta numele şi semnatura solicitantului 

împreună cu data completării. Următoarele instrucţiuni numerotate se aplică rubricilor numerotate 

corespunzător din Formularul Cerere. 

Completarea parţială a formularului sau scrisul ilizibil pot conduce la refuzarea acceptării 

Formularului de Cerere. Furnizarea de informaţii false, eronate sau incomplete relevante pentru 

completarea acestui formular poate conduce la refuzul emiterii certificatului medical sau revocarea 

oricărui certificat medical emis, până și la urmărire penală. 

Solicitantul are dreptul să refuze orice test şi să ceară intervenţia AMS. Acest lucru poate 

determina respingerea temporară a certificării medicale. 

Acordul informat la selecția pentru examinarea aeromedicală se semnează ca urmare a 

explicării Solicitantului a conținutului acestuia de către AME/AMS, care va semna ca martor și se 

anexează la cerere pentru un certificat aeromedical. Acordul informat la selecția pentru examinarea 

aeromedicală nu poate fi înlocuit cu Acordul informat la intervenția medicală care se completează 

în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 303/2010. 

 

1. Republica Moldova 

 

17. Ultimul formular medical completat: 

Scrieți data (ziua, luna, anul) și locul (orașul, țara), sau 
"NICI UNUL" daca acesta este inițial. 

2. Clasa de certificat medical 

solicitat: 

Bifaţi căsuţa corespunzătoare. 

Clasa 1, Clasa 2, Clasa 3,  

CC - echipaj de cabină, 

Altele – LAPL 
 

18. Tipul Certificatului aeronautic deținut: 

Scrieți tipul certificatului așa cum apare în răspunsul 

întrebării 14, inclusiv numărul și țara eliberării. Daca nu 

aveți Certificat personal aeronautic, scrieți: "NICI UNUL". 

3. Nume: 
Precizaţi numele de familie 

19. Orice limitari ale Certificatului / Certificatului 

Medical: 

Bifați căsuța corespunzatoare și dați detalii de orice limitări 

ale Certificatului / Certificatului Medical.  

Ex.: vedere, vederea cromatică, pilot de sigurantă, etc. 

4. Nume anterioare: 

Dacă numele Dvs. a fost 

schimbat din diferite motive, 

precizaţi numele de familie 

anterior. 

20. Certificat Medical respins sau retras: 

Bifați răspunsul afirmativ chiar daca respingerea sau 

retragerea au fost numai temporare. Includeți data și 

țara. 
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5. Prenume: 

Precizaţi prenumele Dvs. (maxim 3 

prenume) 
 

21. Numărul de ore de zbor: 

Scrieți numărul total de ore de zbor. 

6. Data nasterii: 

Ziua, luna și anul, în cifre. 
 

22. Numărul de ore de zbor de la ultimul examen 
medical: 

7. Sex: 

Bifați căsuța corespunzatoare 

23. Tipul de avion pilotat în prezent: 

Scrieți numele principalului tip de avion pilotat.  

Ex. Boeing 737, Cessna150, etc. 

8. Locul nașterii: 

Localitatea și țara nașterii. 

24. Accidente/Incidente de zbor: 

Dacă bifați răspunsul afirmativ, adăugați data și țara 

accidentului/ incidentului. 

 

9. Naționalitatea: 

Scrieți numele țarii de naționalitate. 

25. Tipul de zbor anticipat: 

Transport pasageri (single-pilot commercial air transport 

carrying pax.), agricultură, de agrement etc. 

 

10. Adresa permanentă: 

Scrieți adresa poștală permanentă, 

inclusiv țara și numărul de telefon 

precedat de codul țarii. 

26. Tipul de zbor în prezent: 

Bifați căsuța corespunzătoare pentru a indica dacă zburați 

ca pilot unic sau nu 

11. Adresa poștală: 

Dacă este diferită de adresa 

permanentă, scrieți-o în întregime, 

inclusiv numărul de telefon 

precedat de codul țarii. Dacă nu, 

scrieți: "ACEEASI". 

 

27. Consumi alcool? 

Scrieți cantitatea de alcool consumată săptămânal.  

Ex. 2 l bere 

12. Cerere: 

Bifați căsuța corespunzătoare. 

28. Utilizați medicație în prezent: 

Dacă da, scrieți toate detaliile: numele, cantitatea, 

frecvența. Includeți și medicamentele care nu 

necesită rețetă medicală. 

 

13. Numărul de referință: 

Scrieți numărul de referință care va 

fost acordat de Autoritatea 

Aeronautica Civilă. Solicitanții 

inițiali vor scrie: "NICI UNUL". 

 

29. Fumați tutun? 

Bifați căsuța corespunzătoare. Fumătorii trebuie să scrie 

tipul de tutun (țigarete, trabucuri, pipa) și cantitatea  

Ex.: 2 trabucuri/ zi; pipa- 1oz. săptămânal. 
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14. Tipul Certificatului pentru care 

completați acest formular (sau 

intenționați): 

Scrieți tipul Certificatului, așa cum 

apare în lista de mai jos: 

ATPL, MPL, CPL/IR, CPL, PPL/IR, 

PPL, LAPL 

Avion, elicopter, 

CTA 

Altele: rog specificați CC / inginer etc. 
 

Antecedente generale şi medicale 

La toate întrebările 101-179, inclusiv, se răspunde prin da 
sau nu, bifând coloana corespunzătoare. Răspundeți 
afirmativ dacă ați suferit vreodată de condiția enumerată și 
scrieți o descriere sumară a stării, inclusiv data 
aproximativă, în cadrul secțiunii "30. REMARCI". Toate 
întrebările au o mare relevanță medicală, chiar dacă nu 
aveți această impresie. Elementele 170-179 se referă la 
antecedentele medicale familiale, iar întrebarile 150-151 
sunt adresate numai femeilor. 

Dacă informația a mai fost raportată în cadrul unui alt 

Formular-cerere pentru Atestare Medicală și nu s-a 

schimbat nimic de atunci, puteți scrie: "Raportat 

anterior/Nici o schimbare." Cu toate acestea, trebuie să 

bifați răspunsul afirmativ la condiția respectivă. Nu trebuie 

să raportați boli comune, ocazionale, cum ar fi răcelile. 

15. Ocupația: 

Indicați ocupația principală. 

16. Angajator: 

scrieți numele angajatorului pentru 

care lucrați sau "pe cont propriu", 

dacă se aplica în cazul Dvs. 

 

31. Declarație și consimțământ pentru obținerea și 

eliberarea informației oferite de Dvs.: 

Nu semnați sau scrieți data completării formularului decât în 

prezența unui AME care va semna ca martor. 

1. Statul emitent al certificatului 

Precizaţi statul căruia îi este 
adresată această cerere 
 

17. Ultimul formular medical completat: 

Scrieți data (ziua, luna, anul) și locul (orașul, țara), sau 
"NICI UNUL" daca acesta este inițial. 

2. Clasa de certificat medical 

solicitat: 

Bifaţi căsuţa corespunzătoare. 

Clasa 1: pilot comercial / de linie 

Clasa 2: pilot privat 

Clasa 3: CTA 

Altele: echipaj de cabină 
 

18. Tipul Certificatului aeronautic deținut: 

Scrieți tipul certificatului așa cum apare în răspunsul 

întrebării 14, inclusiv numărul și țara eliberării. Daca nu 

aveți Certificat personal aeronautic, scrieți: "NICI UNUL". 

3. Nume: 
Precizaţi numele de familie 

19. Orice limitari ale Licenței / Certificatului Medical: 

Bifați căsuța corespunzatoare și dați detalii de orice limitări 

ale Licenței / Certificatului Medical.  

Ex.: vedere, vederea cromatică, pilot de sigurantă, etc. 

4. Nume anterioare: 

Dacă numele Dvs. a fost 

schimbat din diferite motive, 

precizaţi numele de familie 

anterior. 

20. Certificat Medical respins sau retras: 

Bifați răspunsul afirmativ chiar daca respingerea sau 

retragerea au fost numai temporare. Includeți data și 

țara. 

5. Prenume: 

Precizaţi prenumele Dvs. (maxim 3 

prenume) 
 

21. Numărul de ore de zbor: 

Scrieți numărul total de ore de zbor. 

6. Data nasterii: 22. Numărul de ore de zbor de la ultimul examen 
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Ziua, luna și anul, în cifre. 
 

medical: 

7. Sex: 

Bifați căsuța corespunzatoare 

23. Tipul de avion pilotat în prezent: 

Scrieți numele principalului tip de avion pilotat.  

Ex. Boeing 737, Cessna150, etc. 

8. Locul nașterii: 

Localitatea și țara nașterii. 

24. Accidente/Incidente de zbor: 

Dacă bifați răspunsul afirmativ, adăugați data și țara 

accidentului/ incidentului. 

 

9. Naționalitatea: 

Scrieți numele țarii de naționalitate. 

25. Tipul de zbor anticipat: 

Transport pasageri (single-pilot commercial air transport 

carrying pax.), agricultură, de agrement etc. 

 

10. Adresa permanentă: 

Scrieți adresa poștală permanentă, 

inclusiv țara și numărul de telefon 

precedat de codul țarii. 

26. Tipul de zbor în prezent: 

Bifați căsuța corespunzătoare pentru a indica dacă zburați 

ca pilot unic sau nu 

11. Adresa poștală: 

Dacă este diferită de adresa 

permanentă, scrieți-o în întregime, 

inclusiv numărul de telefon 

precedat de codul țarii. Dacă nu, 

scrieți: "ACEEASI". 

 

27. Consumi alcool? 

Scrieți cantitatea de alcool consumată săptămânal.  

Ex. 2 l bere 

12. Cerere: 

Bifați căsuța corespunzătoare. 

28. Utilizați medicație în prezent: 

Dacă da, scrieți toate detaliile: numele, cantitatea, 

frecvența. Includeți și medicamentele care nu 

necesită rețetă medicală. 

 

13. Numărul de referință: 

Scrieți numărul de referință care va 

fost acordat de Autoritatea 

Aeronautica Civilă. Solicitanții 

inițiali vor scrie: "NICI UNUL". 

 

29. Fumați tutun? 

Bifați căsuța corespunzătoare. Fumătorii trebuie să scrie 

tipul de tutun (țigarete, trabucuri, pipa) și cantitatea  

Ex.: 2 trabucuri/ zi; pipa- 1oz. săptămânal. 

14. Tipul Certificatului pentru care 

completați acest formular (sau 

intenționați): 

Scrieți tipul Certificatului, așa cum 

apare în lista de mai jos: 

ATPL, MPL, CPL/IR, CPL, PPL/IR, 

PPL, LAPL 

Avion, elicopter, 

CTA 

Antecedente generale şi medicale 

La toate întrebările 101-179, inclusiv, se răspunde prin da 
sau nu, bifând coloana corespunzătoare. Răspundeți 
afirmativ dacă ați suferit vreodată de condiția enumerată și 
scrieți o descriere sumară a stării, inclusiv data 
aproximativă, în cadrul secțiunii "30. REMARCI". Toate 
întrebările au o mare relevanță medicală, chiar dacă nu 
aveți această impresie. Elementele 170-179 se referă la 
antecedentele medicale familiale, iar întrebarile 150-151 
sunt adresate numai femeilor. 
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Altele: rog specificați CC / inginer etc. 
 

Dacă informația a mai fost raportată în cadrul unui alt 

Formular-cerere pentru Atestare Medicală și nu s-a 

schimbat nimic de atunci, puteți scrie: "Raportat 

anterior/Nici o schimbare." Cu toate acestea, trebuie să 

bifați răspunsul afirmativ la condiția respectivă. Nu trebuie 

să raportați boli comune, ocazionale, cum ar fi răcelile. 
15. Ocupația: 

Indicați ocupația principală. 

16. Angajator: 

Dacă ocupația Dvs. principală este 

cea de pilot, scrieți numele 

angajatorului pentru care lucrați sau 

"pe cont propriu", dacă se aplica în 

cazul Dvs. 

 

31. Declarație și consimțământ pentru obținerea și 

eliberarea informației oferite de Dvs.: 

Nu semnați sau scrieți data completării formularului decât în 

prezența unui AME care va semna ca martor. 
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Anexa nr. 8 (model) 

 

ACORDUL INFORMAT  

la selecția pentru examinarea aeromedicală 

 

Subsemnatul (a)  ,  

data nașterii  , 

declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 3521 ale Codului Penal al Republicii 

Moldova cu privire la falsul in declarații, că datele următoare furnizate în acest formular sunt 

adevărate: 

1. Nu dețin și nu am solicitat nici un certificat / raport medical cu același domeniu de aplicare și 

în aceeași categorie, emis sau care a fost revocat ori suspendat în orice alt stat, în baza AMC&GM 

la HG nr.204/2020 pct. AMC1 ARA.GEN.315 și sunt de acord cu verificarea informaţiilor personale 

furnizate în vederea obținerii / deținerii unui certificat medical aeronautic. 

2. Sunt de acord să efectuez examinarea medicală extinsă, investigațiile complementare 

(consulturi interdisciplinare la specialiși, analize de laborator, investigații de radiologie imagistică, 

explorări funcționale relevante), atunci când acestea îmi sunt recomandate de medicul AME / AMS, 

în condițiile indicate de acesta în cadrul procesului de certificare aeromedicală. 

3. Îmi asum obligația de a mă prezenta în aceeași zi la Institutul de Medicină Legală la indicația 

AME dacă sunt depistat pozitiv la testarea pentru alcool, droguri sau substanțe psihoactive interzise 

în cazul când nu accept rezultatul, am obiecții sau urmează să contest concluzia testului efectuat. 

Neprezentarea în vederea obținerii buletinului toxicologic medico-legal, opozant bazat pe o metodă 

alternativă precum și a unui certificat psihiatric medico-legal doveditor, urmare a repetării expertizei 

psihiatrice implică amânarea sau refuzul eliberării certificatului medical aeronautic  corespunzător. 

4. Datele mele personale ce vor fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume; IDNP, 

documentul de identitate, adresa de domiciliu / reședință, email, număr telefon, situație medicală, 

situație profesională, situație aeronautică, ocupație; funcție, loc de muncă, studii; stare de sănătate. 

Datele medicale se păstrează cât timp este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus 

sau pe perioada prevăzută de lege. Datele furnizate de mine corespund realităţii iar în cazul apariției 

modificărilor față de cele înscrise am luat la cunoștință obligația actualizării în cel mai scurt  timp. 

5. Sunt de acord să fie raportate datele mele personale la AAC și să fie transmise către alte 

autorități aeronautice, în caz de solicitare justificată precum și a tuturor informațiilor sau 

documentelor ce conțin informații medicale confidențiale referitoare la starea mea de sănătate cum 

ar fi, dar fară limitarea la: istoric medical, limitări, restricții, antecedente de fraudare, sancțiuni etc. 

Sunt de acord cu utilizarea datelor mele cu caracter medical și în scopuri statistice de cercetare 

științifică sau administrativă în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal 

nr. 133/2011. 

 

Data: 

 

 

 

Semnătura Solicitantului: 

 

 

 

Semnătura și parafa 

AME: 
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Anexa nr. 9 (model) 
FIȘĂ MEDICALĂ CONFIDENȚIALĂ 

RAPORT DE EXAMINARE AEROMEDICALĂ 
 

(201) Categoria 

examinării  

Iniţial ☐ 
Revalidare ☐ 

Reînnoire ☐ 
Trimitere 
specială ☐ 

(202) 

Înălţime 

(cm) 

(203) 

Greutate 

(kg) 

(204) 

Culoarea 

ochilor 

(205) 

Culoarea 

părului 

(206) Tensiunea 

arterială – aşezat 

(mmHg) 

(207) Pulsul – în 
repaus 

Sistolică Diastolică Rată 

(bpm) 

Ritm 

regulat ☐ 

neregulat ☐ 

Examinare clinică: 

Marchează fiecare articol 

Normal Anormal  Normal Anormal 

(208) Capul, faţa, gâtul, scalp 

 

   (218) Abdomen, hernie, ficat, 
splină 

  

(209) Gură, faringe, dinţi    (219) Anus, rect     

(210) Nas, sinusuri     (220) Sistem genito-urinar   

(211) Urechi, timpane, 

motilitatea timpanelor 

   (221) Sistemul endocrin   

(212) Ochi – orbitele + anexe; 

câmpul vizual 

   (222) Membre superioare + 

inferioare, articulaţii 

  

(213) Ochi – pupile şi 

fund de ochi 

    (223) Coloană vertebrală, sistem 

musculo-scheletal 

  

(214) Ochi – motilitate oculară; 

nistagmus 

   (224) Sistemul neurologic - 

reflexe, etc 

   

(215) Plămâni, piept, sâni    (225) Psihiatrie     

(216) Inimă     (226) Piele, semne distincte şi 

sistemul limfatic 

  

(217) Sistem vascular     (227) Starea 

generală 

    

(228) Notă: Descrie orice este anormal. Înaintea fiecărui 
comentariu, indică numărul de ordine a articolului 

     

Acuitatea vizuală 

.................... ...................................... ..................................... 

(229) Vederea la distanţă de 5m / 6m 

 
Necorectat 

 
Ochelari Lentile de contact 

Ochiul drept  Corectat cu   

Ochiul stâng  Corectat cu   
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(230) Vedere intermediară N14 la 100 cm Necorectat Corectat 

Da Nu Da Nu 

Ochiul drept     

Ochiul stâng     

Ambii ochi     

(231) Vedere de aproape Necorectat Corectat 

N5 la 30 – 50 cm Da Nu Da Nu 

Ochiul drept     

Ochiul stâng     

Ambii ochi     

(232) Ochelari (233) Lentile de contact 

Da  ☐ Nu ☐ 

Tip: 

Da  ☐ Nu ☐ 

Tip: 

Refracție Sferice Cilindrice Axis Add 

Ochiul drept     

Ochiul stâng     

 

(313) Percepția culorilor Normal   ☐ Anormal ☐ 

Planșe pseudo-izocromatice Tip: Ishihara (24 planșe) 

Nr. de planșe: Nr. de erori: 

 

(234) Auzul 

(când 241 este neefectuat) 

Urechea dreaptă Urechea stângă 

Test - voce de conversaţie la 2 m 

Întors cu spatele la examinator 

Da ☐ 

Nu ☐ 

Da ☐ 

Nu ☐ 

Audiometrie 

Hz 500 1000 2000 3000 

Dreapta:     

Stânga:     

 

(236) Funcţie pulmonară (237) Hemoglobină 

FEV1 / FVC  % 

 

Normal ☐ Anormal ☐ 

  _ (unități) 

 

Normal  ☐ Anormal ☐ 

 

(235) Analiza urinei Normal  ☐ Anormal ☐ 

Glucoză Proteine Sânge Altele 

Ambii ochi  Corectat cu   
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Rapoarte insoțitoare 

 Normal Anormal / Comentarii 

(238) EKG 
  

(239) Audiogramă 
  

(240) Oftalmologie 
  

(241) ORL (ENT) 
  

(242) Lipide în sânge 
  

(243) Funcţie pulmonară 
  

(244) Altele (ce?) 
  

   

 
(247) Recomandările examinatorului aeromedical: 

Numele aplicantului: 

 

 

Data naşterii Nr. registru  

...........................................................................                      ......................................................                  ............................................................ 

 
☐ APT CLASA ........... 
☐ Certificat medical emis de subsemnat (copie atașată) pentru clasa: ..................... 

☐ INAPT CLASA ............................ 

☐ Amânat pentru evaluare ulterioară. Dacă da, de ce și cui?  

 

(248) Comentarii, limitatări 
 
 

 

 

 

(249) Declaraţia medicului examinator 

Prin aceasta certific că eu / grupul meu AME am examinat solicitantul nominalizat în aceast raport 

medical de examinare şi că acest raport împreună cu toate anexele conţinute este complet şi corect. 

(250) Locul şi data: 

 

 
Semnătura 
examinatorului 

medical autorizat 

 

 

Numele şi adresa examinatorului: 

(cu majuscule)  

Telefon: 

Fax: 

E-mail : 

Parafa AME cu codul 
medicului: 

 
  



 

Certificarea medicală a personalului aeronautic  

AAC 

PIAC – MED 

61 

 

 

 
INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA RAPORTULUI DE EXAMINARE AEROMEDICALĂ 

Medicul AME care efectueaza examinarea trebuie sa verifice identitatea solicitantului. 

Toate întrebările (rubricile) Raportului de Examinare Medicală trebuie să le completaţi. 

Dacă este ataşat un Raport de Examinare ORL, întrebările 209, 210, 211 şi 234 pot fi omise.  

Dacă este ataşat un Raport de Examinare Oftalmologică, întrebarile 212, 213, 214, 229, 

230, 231, 232 şi 233 pot fi omise. 

Trebuie să scrieţi clar, cu LITERE DE TIPAR și folosind un pix. Completarea formularului la 

calculator este de asemenea acceptată. Dacă este necesar spaţiu suplimentar pentru a răspunde 

la o anumită întrebare, adăugaţi o foaie de hartie cu numele solicitantului, numele şi semnatura 

AME şi data completării.  

Instrucţiunile următoare se aplică la intrebările cu numărul corespunzător din Raportul de 

Examinare Medicală. 

NOTA: Completarea raportului de examinare parţial sau ilizibil poate duce la neacceptarea cererii 

în totalitate şi poate conduce la retragerea oricărui certificat medical emis. Declaraţiile false, 

exprimările interpretabile sau refuzul de a furniza informaţii relevante de către AME pot avea drept 

rezultat urmarirea în justiţie, respingerea formularului sau retragerea oricărui certificat medical 

acordat.  

Zonele haşurate nu vor fi completate în formularul de Raport de Examinare Medicală pentru 

LAPL. 

201. CATEGORIA EXAMINĂRII – Marcaţi căsuţa corespunzătoare.  

Iniţial – Examinare iniţială pentru fiecare dintre Clasa 1 sau 2; de asemenea pentru examinarea 

iniţială de trecere din Clasa 2 în 1 sau de la LAPL la Clasa 2 (Se va nota „trecere” în Secţiunea 248) 

Reînnoire/Revalidare – examinări de rutină. Reînnoire/Revalidare extinsa – examinări de rutină 

care includ ex. ORL şi Oftalmologice complete. 

202. INĂLŢIME – examinatul trebuie să fie desculţ şi cifra obținută trebuie rotunjită la cel mai 

apropiat cm. 

203. GREUTATE – examinatul trebuie să fie imbrăcat subţire si greutatea trebuie rotunjită la cel 

mai apropiat kg. 

204. CULOAREA OCHILOR – alegeţi una din urmatoarele culori: căprui, albaştri, verzi, gri, 

căprui inchis, multicolor. 

205. CULOARE PĂRULUI – alegeţi una din urmatoarele: castaniu, negru, roşcat, blond, chel. 

206. TENSIUNEA ARTERIALĂ – tensiunea arterială va trebui inregistrată ca Faza 1 pentru 

presiunea sistolică și Faza 5 pentru presiunea diastolică. Examinatul trebuie să stea jos şi să fie 

odihnit. Rezulatatele vor trebui să fie inregistrate în mmHg. 

207. PULS (în repaus) – se va inregistra rata pulsului în bătai pe minut şi ritmul cardiac: 

regulat/neregulat. Comentariile adiţionale pot fi incluse la 228 şi 248 / separat. 

SECŢIUNILE 208-227 inclusiv, constituie ex. generală clinică şi fiecare din ele trebuie marcate 

Normal sau Anormal. 

208. CAPUL, FAŢA, GÎTUL, SCALPUL – include aspectul fizic, motilitatea gîtului şi a feţei, 

simetria etc. 

209. GURA, CAVITATEA BUCALĂ, DINŢII – aspectul cavităţii bucale, a migdalelor, a faringelui, 

gingiilor, dinţilor, limbii precum şi motilitatea palatină. 

210. NASUL, SINUSURILE – aspectul, evidenţe ale unei obstrucţii nazale sau sensibilitatea 

sinusurilor la palpare. 

211. URECHILE, TIMPANELE, MOTILITATEA TIMPANELOR –include examenul clinic al 
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urechii externe, otoscopia canalului auditiv extern şi a membrane timpanice, inclusiv investigarea 

motilitaţii timpanului prin manevra Valsalva și otoscopie pneumatică. 

212. OCHII – ORBITELE, ANEXELE OCULARE, CÎMPUL VIZUAL –examenul trebuie să 

includă aspectul, poziţia şi mişcarea ochilor, a anexelor oculare, inclusiv a pleoapelor şi a 

conjuctivelor. Verificarea cîmpului vizual se va face prin campimetrie, perimetrie sau confruntare. 

213. OCHII – PUPILELE ŞI FUNDUL DE OCHI – trebuie să includă aspectul, mărimea, reflexele, 

reflexul la roşu şi examenul de fund de ochi. Acordaţi atenţie specială cicatricelor de pe cornee. 

214. OCHII – MOBILITATEA OCULARĂ, NYSTAGMUS – trebuie să includă intervalul de 

mișcare a ochilor în toate direcțiile; simetria mișcării ambilor ochi; echilibrul muschiului ocular; 

convergenta; acomodarea; semne de nistagmus. 

215. PLĂMÎNII, PIEPTUL, SÂNII – inspectarea pieptului pentru detectarea unor posibile 

deformări, cicatrici rezultate în urma unor intervenţii chirurgicale, anormalitatea mişcărilor 

respiratorii, ascultarea pulmonară. Examinarea sânilor la persoanele de sex feminin se va efectua 

după obţinerea consimţământului informat. 

216. INIMA –examenul include palparea şocului apexian, poziţia, auscultaţia zgomotelor 

cardiace, decelarea unor sufluri sau zgomote supraadaugate cardiace, auscultaţia carotidei, 

palparea de triluri. 

217. SISTEMUL VASCULAR – examinarea pentru a decela prezenţa varicelor, caracterul şi 

intensitatea pulsului, pulsul periferic, semne ale unor boli vasculare periferice. 

218. ABDOMENUL, HERNIA, FICATUL, SPLINA – inspectarea abdomenului, palparea 

organelor interne; verificarea herniilor inghinale, în special. 

219. ANUS, RECT – examinarea se va face numai cu consimţămintul celui examinat. 

220. SISTEMUL GENITO-URINAR – palparea renală; inspectarea organelor reproductive se va 

face numai cu aprobarea candidaților. 

221. SISTEMUL ENDOCRIN – inspectarea, palparea pentru determinarea prezenţei unor 

anomalii/dezechilibre hormonale; glanda tiroidă. 

222. MEMBRELE SUPERIOARE ȘI INFERIOARE, ARTICULAŢIILE – mobilitatea membrelor şi 

a articulaţiilor, anomalii (malformaţii), reducerea parțială sau totală a mobilităţii acestora; semne de 

artrită. 

223. COLOANA VERTEBRALĂ, ALTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI OSTEO -

MUSCULAR ŞI OSOS – mobilitatea articulaţiilor, anomalii. 

224. SISTEMUL NEUROLOGIC – REFLEXE, ETC. include reflexele, sensibilitatea, forţa 

musculară, sistemul vestibular – echilibru, testul Romberg etc. 

225. PSIHIATRIE – aspect, stare psihică, tulburări de gîndire/afectivitate sau de comportament. 

226. PIELE, SISTEMUL LIMFATIC, IDENTIFICAREA UNOR EVENTUALE CICATRICI 

Inspectarea pielii; inspecţia, palparea ganglionilor periferici, etc. Descrieţi sumar orice semne 

particulare, cicatrici, tatuaje etc. care ar putea fi folosite pentru identificare. 

227. STAREA GENERALĂ – toate celelalte domenii sau sisteme, inclusiv starea de nutriţie. 

228. NOTA – orice comentarii sau observaţii, descrierea celor constatate ca anormale. Puteţi 

adauga pagini adiţionale care trebuie semnate și datate. 

229. VEDEREA LA DISTANŢĂ – 5/6 METRI – examinarea separată a fiecărui ochi precum şi 

binoculară; mai întâi fără corecţie, apoi cu ochelari (dacă sunt folosiţi) şi în cele din urmă cu lentile 

de contact (dacă sunt folosite). Înregistraţi acuitatea vizuală în căsuţa corespunzătoare. Acuitatea 

vizuală va trebui testată de la 5 sau 6 metri faţă de tabelul corespunzator vederii la distanţă. 

230. VEDEREA INTERMEDIARĂ LA 1 METRU – examinarea separată a fiecarui ochi precum şi 

binoculară; mai întâi fără corecţie, apoi cu ochelari (dacă sunt folosiţi) şi în cele din urmă cu lentile 
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de contact (dacă sunt folosite). Înregistraţi acuitatea vizuală prin abilitatea de a citi N14 la distanţa 

de 100 cm. 

231. VEDEREA DE APROAPE LA 30-50 CM – examinarea separată a fiecărui ochi precum şi 

impreună; mai întîi fără corecţie, apoi cu ochelari (dacă sunt folosiţi) şi în cele din urmă cu lentile 

de contact (dacă sînt folosite). Înregistraţi acuitatea vizuală în căsuţa corespunzătoare (DA/NU) prin 

abilitatea de a citi tabela N5 la distanţa de 30-50 cm.  

Notă: Lentilele de contact bifocale cît şi cele pentru corectarea vederii de aproape nu sînt 

acceptabile. 

232. OCHELARI – marcaţi dacă sunt unifocali, bifocali, multifocali sau numai pentru citit. 

233. LENTILE DE CONTACT – marcaţi căsuţa corespunzătoare indicând dacă lentilele de 

contact sunt purtate sau nu. Dacă da, menţionaţi tipul lor: dure, moi, care permit oxigenarea ochilor 

sau dacă sînt dispozabile. 

313. PERCEPȚIA CULORILOR- marcaţi căsuţa dacă percepția culorilor este normală sau nu. 

Dacă percepția este anormală, notați numărul de planşe dintre primele 15 planşe pseudo-

izocromatice (24 planşe Ishihara) care nu au fost corect citite. 

234. AUZUL – marcaţi nivelul auzului aşa cum a fost determinat la distanţă de 2m. 

235. ANALIZA URINEI – mentionaţi dacă rezultatul analizei este normal sau nu, marcînd căsuţa 

corespunzătoare. Dacă nu au fost detectaţi constituenţi anormali, scrieţi "nici unul" în spaţiul 

corespunzător. 

236. FUNCȚIE PULMONARĂ – dacă este cerută sau indicată, scrieţi valoarea FEV1 / FVC 

obţiuntă în % şi dacă este normală sau nu pentruînălţimea, vârsta, sexul şi rasa candidatului. 

237. HEMOGLOBINA – indicaţi rezultatul testului de hemoglobină actual, în unitațile folosite. 

Notaţi dacă acesta este normal sau nu, marcând căsuţa corespunzătoare. 

238-244. RAPOARTELE INSOŢITOARE – marcaţi una dintre căsuţele din dreptul fiecărei secţiuni. 

Dacă testul nu este necesar şi nu a fost executat, indicaţi acest lucru în căsuţa corespunzătoare. 

Dacă testul a fost executat (indiferent dacă a fost necesar sau numai recomandat) marcaţi căsuţa 

pentru "normal" sau "anormal", în funcţie de rezultat. În cazul întrebării 244, trebuie menţionat 

numărul de rapoarte ataşate. 

247. RECOMANDAREA EXAMINATORULUI MEDICAL – scrieţi numele solicitantului cu litere 

de tipar şi marcaţi căsuţa corespunzătoare cu clasa Certificatului Medical. În cazul în care este 

recomandată aptitudinea medicală, trebuie să indicaţi dacă Certificatul Medical a fost eliberat sau 

nu. Un solicitant poate fi recomandat a fi apt pentru Clasa 2 şi în acelaşi timp, inapt pentru Clasa 1. 

Dacă se face recomandarea de "inapt", atunci trebuie menţionate paragrafele şi capitolele HG 

204/2020 Partea MED care au dus la această concluzie. Dacă un solicitant este redirecţionat pentru 

o altă evaluare, indicaţi motivele Dvs. cât şi numele medicului/Autorităţii de Certificare către care 

solicitantul este trimis. 

248. COMENTARII, RESTRICŢII, LIMITĂRI ETC. – scrieţi observaţiile Dvs. şi evaluarea 

anomaliei descoperite în urma examinării sau detectată în antecedentele solicitantului. Menţionaţi 

de asemenea orice limitare care este necesară. 

249. DETALII DESPRE EXAMINATORUL MEDICAL – în această secţiune trebuie să semnaţi 

declaraţia, să completaţi numele şi adresa Dvs. cu litere de tipar, numărul de tel/fax. Aplicaţi 

ştampila şi parafa în căsuţa corespunzătoare. 

250. LOCUL ŞI DATA – completaţi numele localităţii şi data efectuării ex. generale, nu data 

finalizării raportului. Dacă aceste date diferă, scrieţi data finalizării în Secţiunea 248: "Raportul a fost 

finalizat la data de ………………………”   
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Anexa nr. 10 (model) 

FIȘĂ MEDICALĂ CONFIDENȚIALĂ 

 

RAPORT DE EXAMINARE OFTALMOLOGICĂ 

Se completează această pagină în întregime şi cu majuscule – Vezi pagina cu instructiuni pentru detalii.  

 

Detaliile solicitantului: 

(1) Statul emitent: (2) Clasa certificatului medical solicitat: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ CC ☐  

Altele: ................................... 

(3) Nume: (4) Nume anterioare: (12) Cerere:  

Iniţial ☐ 

Revalidare / Reînnoire  ☐ 

(5) Prenume: (6) Data de 
naştere: 

(7) Sex: 

Masculin   ☐ 

Feminin    ☐ 

(13) Numărul de referinţă: 

(301) Consimţire de eliberare a informaţiei medicale: Prin aceasta autorizez eliberarea tuturor 

informaţiilor conţinute în acest raport şi a oricarei sau tuturor anexelor, către Examinatorul 

Aeromedical, Autoritate și acolo unde este necesar, către Serviciul Mediciană Aeronautică a altui 

Stat, recunoscând că aceste documente sau date stocate electronic, sunt folosite pentru 

completarea evaluării medicale, şi că acestea vor deveni şi rămâne propietatea Autorităţii, cu 

condiția că eu sau medicul meu poate avea acces la ele în acord cu legea naţională. Se va păstra 

tot timpul Confindenţialitatea Medicală. 

 

 
………………….             …………………………………..                ........…………………………… 
 

        Data                            Semnătura solicitantului                               Semnătura AME 

 

(302) Categoria Examinării 

Inițial ☐ 

Revalidare / Reînnoire ☐ 

Trimitere specială ☐ 

(303) Antecedente oftalmologice: 

 
Examinare clinică 

Marchează fiecare articol Normal Anormal 

(304) Ochii, exterior şi pleoape   

(305) Ochii, Exterior (biomicroscop, oft.)   

(306) Poziţia şi mişcarea ochilor 
  

(307) Câmp vizual (confruntare)   

(308) Reflexele pupilei   

(309) Fund de ochi (oftalmoscopie)   

(310) Convergenţă 
......... cm 
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(311) Acomodare ......... D   

(312) Balansul muşchilor oculari (din prisma dioptriilor) 

Distanţă la 5/6 m Aproape la 30 - 50 cm 

Ortho Ortho 

Eso Eso 

Exo Exo 

Hyper Hyper 

Cyclo Cyclo 

Tropia    Da  ☐ Nu ☐ Phoria    Da ☐ Nu ☐ 

Test reserva fuziune vizuala              Neefectuat ☐          Normal ☐  Anormal ☐ 

 
(313) Percepţia culorilor 

Planşe pseudo-isocromatică Tip: Ishihara (24 planşe) 

Nr. de planşe: Nr. de erori: 

Indicaţie pt. testări avansate de percepţie a culorilor   Da ☐ Nu ☐ 

Metodă: 

Siguranta colourilor ☐ Nesiguranta colourilor ☐ 

 
Acuitate vizuală 

 
(314) Vedere la distanţă la 5m / 6m   

 Necorectat  Ochelari Lentile contact 

Ochiul drept  Corectat cu   

Ochiul stâng  Corectat cu   

Ambii ochi  Corectat cu   

 

(315) Vedere intermediară la 1m 

 Necorectat  Ochelari Lentile contact 

Ochiul drept  Corectat cu   

Ochiul stâng  Corectat cu   

Ambii ochi  Corectat cu   

 
(316) Vederea de aproape la 30cm-50cm 

 Necorectat  Ochelari Lentile contact 

Ochiul drept  Corectat cu   

Ochiul stâng  Corectat cu   

Ambii ochi  Corectat cu   

 

(317) Refracţie Sferic Cilindric Ax Aproape 

Ochiul drept     
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Ochiul stâng     

Examinare  refracţiei actuale ☐ Prescripţie ochelari ☐ 

 

(318) Ochelari     (319) Lentile de contact 

Da ☐ Nu ☐ 

 
Tip: 

Da ☐ Nu ☐ 

 
Tip: 

 

(320)Tensiunea intraoculară 

Dreptul (mmHg) Stângul (mmHg) 

Metoda: Normal ☐ Anormal ☐ 

 
(321) Remărci şi recomandări oftalmologice: 

 

 

 

 

 

 

 

 
(322) Declaratia examinatorului: 

Prin aceasta certific că eu / grupul meu AME am examinat solicitantul nominalizat in aceast raport 

medical de examinare şi că acest raport împreună cu toate anexele conţinute este complet şi corect. 

(323) Locul şi data 
 

 
Semnătura AME: 

Numele şi adresa 

examinatorului oftalmolog (cu 

majuscule) 

E-mail: 

Nr. telefon:  

Nr. telefax. 

Ştampila cu 

număr a AME 

sau Semnătura și 

parafa medic 

specialist 
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 

DE EXAMINARE COMPLEXĂ OFTALMOLOGICĂ 

Trebuie completat lizibil, cu majuscule, folosind un pix. Completarea acestui formular la 

maşina de scris sau la imprimantă este acceptată. Dacă este necesar spaţiu suplimentar pentru 

completare şi răspunsul la întrebări, se va folosi o foaie de hârtie pe care se vor menţiona: numele 

solicitantului, numele şi semnătura AME sau a medicului oftalmolog care a efectuat examinarea şi 

data la care s-a semnat. Următoarele instrucţiuni se vor aplica la numărul corespunzător din 

Formularul raport de examinare oftalmologică. 

Completarea formularului de examinare oftalmologică parţial sau ilizibil poate duce la 

neacceptarea cererii în totalitate şi poate conduce la retragerea oricărui certificat medical emis. 

Declaraţiile false, exprimările interpretabile sau refuzul de a furniza informaţii relevante de către 

AME pot avea drept rezultat urmărirea în justiţie, respingerea formularului sau retragerea oricărui 

certificat medical acordat. 

AME-ul sau specialistul oftalmolog va verifica identitatea solicitantului. Solicitantul trebuie 

să completeze apoi secţiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 şi 13 din formular şi să semneze şi să dateze 

eliberarea consimţământului de informaţie medicală (Secţiunea 301) cu contrasemnătura 

examinatorului ca martor. 

302 CATEGORIA DE EXAMINARE - marcați căsuţa corespunzătoare 

Iniţial - Examinare iniţială pentru fiecare dintre Clasa 1 sau 2; de asemenea pentru examinarea 

iniţială de trecere din Clasa 2 în 1 (Se va nota „trecere” în Secţiunea 303),  

Reînnoire / revalidare - examinări oftalmologice complete ulterioare pentru erorile de refracție,  

Trimiteri speciale - examinări speciale pentru evaluarea simptoamelor oftalmologice sau 

descoperirea lor. (în afara ex. de rutină) 

303 ANTECEDENTE OFTALMOLOGICE - Detaliaţi aici toate antecedentele sau motivele 

pentru o examinare specială. 

304-– 309 EXAMINAREA CLINICĂ - Aceste secţiuni vor acoperi împreună examinarea clinică 

generală şi fiecare din aceste secţiuni vor fi marcate ca Normal sau Anormal. Toate descoperirile 

anormale sau comentariile la acestea se vor consemna în Secţiunea 321. 

310 CONVERGENŢĂ - Consemnaţi punctul apropiat de convergenţă în cm. măsurat folosind 

RAF Near Point Rule sau echivalent. Marcaţi cu Normal sau Anormal şi consemnaţi în Secţiunea 

321 descoperirile anormale şi comentariile. 

311 ACOMODAREA - Consemnaţi înregistrările în dioptrii măsurate folosind RAF Near Point 

Rule sau echivalent. Marcaţi cu Normal sau Anormal şi consemnaţi în Secţiunea 321 descoperirile 

anormale şi comentariile. 

312 BALANSUL MUSCULAR OCULAR - Balansul muscular ocular este testat la distanţă la 5 

sau 6 m., iar aproape la 30-50 cm. Se va consemna corespunzător prezenţa Tropiei sau Phoriei şi 

de asemenea, dacă Fusional Reserve Test nu a fost făcut şi, dacă a fost făcut, dacă este normal 

sau nu. 

313 PERCEPŢIA CULORILOR - Consemnaţi tipul de planşe pseudo-isocromatice (Ishihara) 

precum şi numărul de planşe prezentate împreună cu numărul de erori făcute de persoana 
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examinată. Specificaţi dacă este indicat Testul de Percepţie Avansată a Culorilor şi ce metodă s-a 

folosit (lanternă colorată sau anomaloscopie) şi final s-a decis că este Color Safe sau Unsafe. Testul 

de Percepţie Avansată a Culorilor este cerut în mod normal doar dacă este indicat la testul iniţial 

sau dacă solicitantului i s-a schimbat percepţia culorilor. 

314-316 TESTUL DE ACUITATE VIZUALĂ LA 5/6 m., 1m. şi 30-50 cm. - Înregistraţi acuitatea 

visuală actuală obţinută în căsuţele corespunzătoare. Dacă nu s-au solicitat corecţii de vedere 

puneți o linie în căsuţa de corectare a vederii. Distanţa acuităţii vizuale să fie testată la fiecare din 

distanţele de 5 sau 6 m. cu plansa corespunzătoare pentru fiecare distanţă. 

317 REFRACŢIA - Înregistraţi rezultatele refracţiei. Indicați de asemenea dacă pentru solicitanţii 

pentru Clasa 2, detaliile de refracţie sunt bazate pe prescripţii de ochelari. 

318.  OCHELARI - Marcaţi dacă solicitantul poartă ochelari sau nu. Dacă poartă precizaţi dacă 

sunt unifocali, bifocali, multifocali sau în proces de examinare. 

319.  LENTILE DE CONTACT - Marcaţi dacă solicitantul poartă lentile de contact sau nu. Dacă 

poartă precizaţi tipul din următoarea listă: solid, moale, permeabil la gaz, de unică folosinţă. 

320.  TENSIUNEA INTRAOCULARĂ - Înregistraţi presiunea intraoculară pentru ochiul drept şi 

stâng şi indicaţi dacă este normală sau nu. Indicaţi metoda folosită (jet de aer, etc.) 

321. REMARCI ŞI RECOMANDĂRI OFTALMOLOGICE - Notaţi aici toate remarcile, 

descoperirile anormale şi rezultatele evaluării, precum şi orice limitări recomandate. Dacă există 

orice incertitudine asupra descoperirilor sau recomandărilor, examinatorul trebuie să contacteze 

AMS pentru aviz înainte de finalizarea formularului. 

322. DETALIILE EXAMINATORULUI - În această secţiune persoana care efectuează 

examinarea oftalmologică trebuie să semneze declaraţia, să completeze cu majuscule numele şi 

adresa, telefonul la care poate fi contactat (şi fax dacă este disponibil) şi la sfârşit să ştampileze 

raportul cu ştampila care îl desemnează ce include numărul lui de AME sau de specialist. 

323. LOCUL ŞI DATA - notați locul (localitatea sau oraşul) şi data examinării. Data examinării 

este data examinării clinice şi nu data finalizării formularului. Dacă raportul de examinare 

oftalmologică este finalizat la o dată diferită, se notează data de finalizare în secţiunea 321 „Raport 

finalizat la „. 
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Anexa nr. 11 (model) 

FIȘĂ MEDICALĂ CONFIDENȚIALĂ 

RAPORT DE EXAMINARE OTORINOLARINGOLOGICĂ 

Se completează această pagină în intregime şi cu majuscule – Vezi pagina cu instructiuni pentru detalii / 

Detaliile solicitantului: 

(1) Statul pentru care completați 

acest formular 

 

 

(2) Clasa certificatului 
medical solicitat: 

1 ☐   2 ☐   3 ☐   CC ☐  

Altele: ....................... 

(3) Nume: 

 

 

(4) Nume anterioare:   (12)   Cerere:  

Iniţial ☐ 
Revalidare / Reînnoire   ☐ 

(5) Prenume: (6) Data de naştere (7) Sex 

Masculin ☐ 
Feminin   ☐ 

(13) Numărul de referinţă: 

(401) Consimţire de eliberare a informaţiei medicale: Prin aceasta autorizez eliberarea tuturor 

informaţiilor conţinute în acest raport şi a oricarei sau tuturor anexelor, catre Examinatorul 

Aeromedical, Autoritate și acolo unde este necesar, catre Serviciul Medicină Aeronautică a altui Stat, 

recunoscând că aceste documente sau date stocate electronic, sunt folosite pentru completarea 

evaluării medicale, şi că acestea vor deveni şi rămâne propietatea Autorităţii, cu condiția că eu sau 

medicul meu poate avea acces la ele în acord cu legea naţională. Se va păstra tot timpul 

Confindenţialitatea Medicală. 

 

Data:  Semnătura solicitantului:   

Semnătura examinatorului medical (martor)      

 

(402) Categoria Examinării 

Inițial ☐ 

Trimitere specială ☐ 

(403) Antecedente otorinolaringologice 

 

Examinare clinică 

 

Marcați fiecare articol Normal Anormal 

(404) Cap, faţă, gât, scalp   

(405) Cavitatea bucală, dinţi   

(406) Faringe   

(407) Fose nazale şi nasofaringe (Inclusiv rinoscopie anterioară)   

(408) Sistem vestibular inclusiv Test Romberg   

(409) Vorbire   

(410) Sinusuri   

(411) Meat auditiv ext., membrane timpan   
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(412) Otoscopie pneumatica   

(413) Timpanometrie impedanta, inclusiv manevra Valsalva (numai 

la inițial) 

  

 

 

Test adiţional (dacă este indicat) 

 

Neefectuat 

 

Normal 

 

Anormal 

(414) Audiometrie verbală    

(415) Rinoscopie posterioară    

(416) EOG; 

Nzstagmus spontan şi poziţional 

   

(417) Test caloric diferenţial sau 

Test vestibular de autorotaţie 

   

(418) Laringoscopie cu oglindă sau fibre 
   

 

(419) Audiometrie ton pur dB HL (nivel auditiv) 

Hz Urechea dreaptă Urechea stângă 

250   

500   

1000   

2000   

3000   

4000   

6000   

8000   

(420) Audiograma 

 o = dreapta x = stânga - - - - - = aer ……… = os 

dB HL         

-10         

0         

10         

20         

30         
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40         

50         

60         

70         

80         

90         

100         

110         

120         

Hz 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 

(421) Remarci şi recomandări otorinolaringologice: 

 

 

 

 

(422) Declaratia examinatorului: 

Prin aceasta certific că eu / grupul meu AME am examinat solicitantul nominalizat în aceast 

raport medical de examinare şi că acest raport împreună cu toate anexele conţinute este 

complet şi corect. 

(423) Locul şi data: Numele şi adresa 

examinatorului ORL (cu 

majuscule) 

 

 

 

E-mail: 

Nr. telefon:  

Nr.telefax: 

 

Ştampila cu 

număr a AME 

sau Semnătura și 

parafa medic 

specialist 

 
Semnătura AME: 
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 

DE EXAMINARE OTORINOLARINGOLOGIE (O.R.L.) 

 

Trebuie completat lizibil, cu majuscule, folosind un pix. Completarea acestui formular la 

maşina de scris sau la imprimantă este acceptată. Dacă este necesar spaţiu suplimentar pentru 

completare şi răspunsul la întrebări, se va folosi o foaie de hârtie pe care se vor menţiona: numele 

solicitantului, numele şi semnătura AME sau a medicului otorinolaringolog care a efectuat 

examinarea şi data la care s-a semnat. Următoarele instrucţiuni se vor aplica la numărul 

corespunzător din Formularul raport de examinare otorinolaringologică. 

Completarea formularului de examinare otorinolaringologică parţial sau ilizibil poate duce la 

neacceptarea cererii în totalitate şi poate conduce la retragerea oricărui certificat medical emis. 

Declaraţiile false, exprimările interpretabile sau refuzul de a furniza informaţii relevante de către 

AME pot avea drept rezultat urmărirea în justiţie, respingerea formularului sau retragerea oricărui 

certificat medical acordat. 

AME-ul sau specialistul otorinolaringolog va verifica identitatea solicitantului. Solicitantul 

trebuie să completeze apoi secţiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 şi 13 din formular şi apoi să semneze şi 

să dateze eliberarea consimţământului de informaţie medicală (Secţiunea 401) cu contrasemnătura 

examinatorului ca martor. 

402 CATEGORIA DE EXAMINARE – marcați căsuţa corespunzătoare 

Iniţial – Examinare iniţială pentru fiecare din Clasa 1 sau 2; de asemenea pentru examinarea iniţială 

de trecere din Clasa 2 în 1 (Se va nota „trecere” în Secţiunea 403), 

Trimitere specială – examinări speciale pentru evaluarea simptoamelor otorinolaringologice sau 

descoperirea lor (în afara ex. de rutină). 

403 ANTECEDENTE OTORINOLARINGOLGICE – Detaliaţi aici toate antecedentele sau 

motivele pentru o examinare specială. 

404 – 413 EXAMINAREA CLINICĂ – Aceste secţiuni vor acoperi împreună examinarea clinică 

generală şi fiecare din aceste secţiuni va fi marcată ca Normal sau Anormal. Toate descoperirile 

anormale sau comentariile la acestea se vor consemna în secţiunea 421. 

414 – 418 TESTĂRI SUPLIMENTARE – Aceste teste sunt cerute doar a fi făcute dacă sunt 

indicate de antecedente sau descoperiri clinice şi nu sunt cerute la examinările de rutină. Pentru 

fiecare test trebuie marcată una din căsuţe – dacă nu s-a făcut testul se marchează căsuţa – dacă 

testul a fost făcut se marchează căsuţa corespunzătoare pentru rezultat normal sau anormal. Toate 

remarcile şi descoperirile anormale trebuie consemnate în secţiunea 421. 

419 AUDIOMETRIA DE SUNET PUR – Completați figurile pentru dB HL (Nivelul Auzului) în 

fiecare ureche la toate frecvenţele listate. 

420 AUDIOGRAMĂ – Completați Audiograma aşa cum este listată în secţiunea 419. 

421 REMARCI ŞI RECOMANDĂRI OTORINOLARINGOLOGICE - Notați aici toate remarcile, 

descoperirile anormale şi rezultatele evaluării, precum şi orice limitări recomandate. Dacă există 

orice incertitudine asupra descoperirilor sau recomandărilor examinatorul trebuie să contacteze 

AMS pentru aviz înainte de finalizarea formularului. 
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422 DETALIILE EXAMINĂRII OTORINOLARINGOLOGICE – În această secţiune examinatorul 

de otorinolaringologie trebuie să semneze declaraţia, să completeze şi să parafeze raportul cu 

parafa proprie ce include numărul de AME sau de specialist. 

423. LOCUL ŞI DATA - notați locul (localitatea sau oraşul) şi data examinării. Data examinării 

este data examinării clinice şi nu data finalizării formularului. Dacă raportul de examinare 

otorinolaringologică este finalizat la o dată diferită, se notează data de finalizare în secţiunea 421 

„Raport finalizat la ”. 
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Anexa nr. 12 (model) 

FIȘĂ MEDICALĂ CONFIDENȚIALĂ 

RAPORT DE EXAMINARE MEDICALĂ PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ 

(1) Statul pentru care 

completați acest formular: 

 

(2) Clasa certificatului medical 

solicitat: 

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ CC ☐  

Altele: ................. 

(3) Nume: (4) Nume anterioare:   (12) Cerere:  

Iniţial 

Revalidare / 

Reînnoire 

 

☐ 

☐ 

(5) Prenume: (6) Data de naştere: (7) Sex: 

Masculin 

Feminin 

 

☐ 

☐ 

(13) Numărul de 

referinţă: 

(401) Consimţire de eliberare a informaţiei medicale: Prin aceasta autorizez eliberarea tuturor 

informaţiilor conţinute în acest raport şi a oricarei sau tuturor anexelor, catre Examinatorul 

Aeromedical, Autoritate și acolo unde este necesar, către Serviciul Mecină Aeronautică a altui 

Stat, recunoscând că aceste documente sau date stocate electronic, sunt folosite pentru 

completarea evaluarii medicale, şi că acestea vor deveni şi rămâne propietatea Autorităţii, cu 

condiția că eu sau medicul meu poate avea acces la ele în acord cu legea naţională. Se va păstra 

tot timpul Confindenţialitatea Medicală. 

Data:   Semnătura solicitantului:   

Semnătura examinatorului medical (martor):    

(402) Categoria Examinării:  Inițială ☐        Revalidare ☐      Reînnoire ☐       Trimitere specială ☐ 

 

Nr. Evaluarea simptomelor  

AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. 

GM1 MED.B.055 (a) 

Norm. Anorm. Nr. AMC&GM la HG 

nr.204/2020 pct. GM1 

MED.B.055 (b) 

Examinarea pentru 

sănătatea mintală  

Norm. Anorm. 

1 consumul de alcool sau alte 

substanțe psihoactive 

  12 aspect exterior   

2 pierderea de interes / energie   13 atitudine   

3 mâncarea și schimbările de greutate   14 comportament   

4 probleme de somn   15 starea de spirit   

5 starea de spirit scăzută și, dacă este 

prezent, orice gând de suicid 

  16 vorbire   

6 istoricul familial al tulburărilor   17 procesul de gândire și   
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psihiatrice, în special al sinuciderii conținut 

7 furie, agitație sau dispoziție ridicată   18 percepția   

8 depersonalizarea sau pierderea 

controlului 

  19 cogniție   

9 auto-vătămare deliberată și tentativă 

de sinucidere 

  20 înțelegere   

10 probleme de comportament din 

copilărie 

  21 judecare   

11 probleme interpersonale și de relație   22 istoricul psihiatric trecut   

Observații / comentarii: 

Declarația solicitantului:  

Prin prezenta declar că am luat în considerare cu atenție afirmațiile făcute mai sus și, în opinia 

mea, sunt complete și corecte și că nu am reținut nicio informație relevantă sau nu am făcut 

declarații înșelătoare. Înțeleg că, dacă am făcut declarații false înșelătoare în legătură cu această 

cerere sau nu dau publicității informațiile medicale justificative, autoritatea care acordă licențele 

poate refuza să-mi acorde un certificat medical sau poate retrage orice certificat medical acordat, 

fără a aduce atingere alte acțiuni aplicabile în temeiul legislației naționale. 

 

Declarația medicului psihiatru: 

Prin aceasta certific că eu am examinat solicitantul nominalizat în aceast raport medical de 

examinare şi că acest raport împreună cu toate anexele conţinute este complet şi corect. 

Locul şi data: Numele şi adresa medicului 

psihiatru (cu majuscule) 

 

E-mail: 

Nr. telefon:  

Nr. telefax: 

Semnătura și parafa medicului 

psihiatru: 

 

 

 

 
Semnatura și ștampila cu număr a 
AME: 
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 

PENTRU EXAMINAREA DE SĂNĂTATEA MINTALĂ 

 

Trebuie completat lizibil, cu majuscule, folosind un pix. Completarea acestui formular la maşina 

de scris sau la imprimantă este acceptată. Dacă este necesar spaţiu suplimentar pentru completare 

şi răspunsul la întrebări, se va folosi o foaie de hârtie pe care se vor menţiona: numele solicitantului, 

numele şi semnătura a medicului psihiatru care a efectuat examinarea şi data la care s-a semnat. 

Următoarele instrucţiuni se vor aplica la numărul corespunzător din Formularul raport pentru 

examinarea de sănătate mintală. 

Completarea formularului de examinare pentru evaluarea sănătății mintale parţial sau ilizibil 

poate duce la neacceptarea cererii în totalitate şi poate conduce la retragerea oricărui certificat 

medical emis. Declaraţiile false, exprimările interpretabile sau refuzul de a furniza informaţii 

relevante către medicul specialist psihiatru  pot avea drept rezultat urmărirea în justiţie, respingerea 

formularului sau retragerea oricărui certificat medical acordat. 

AME-ul și medicul specialist psihiatru verifică identitatea solicitantului. Solicitantul trebuie să 

completeze apoi secţiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 şi 13 din formular şi apoi să semneze şi să dateze 

eliberarea consimţământului de informaţie medicală (Secţiunea 401) cu contrasemnătura 

examinatorului ca martor. 

402. CATEGORIA DE EXAMINARE – marcați căsuţa corespunzătoare: 

Iniţial – Examinare iniţială pentru clasa de examinare corespunzătoare; 

Trimitere specială – examinări speciale, la indicație clinică, pentru evaluarea simptomelor sau 

descoperirea lor (în afara / în completarea examenului medical de rutină). 

Observații Detaliaţi aici toate antecedentele sau motivele pentru o examinare specială. 

EXAMINAREA CLINICĂ – Aceste secţiuni vor acoperi împreună examinarea clinică generală şi 

fiecare din aceste secţiuni va fi marcată ca Normal sau Anormal. Toate descoperirile anormale sau 

comentariile la acestea se vor consemna în „Observații / Comentarii”. 

TESTĂRI SUPLIMENTARE– Aceste teste sunt cerute a fi făcute doar dacă sunt indicate de 

antecedente sau descoperiri clinice şi nu sunt cerute la examinările de rutină. Toate remarcile şi 

descoperirile anormale trebuie consemnate în secţiunea „Observații / Comentarii”. 

REMARCI ŞI RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE – Se notează toate remarcile, descoperirile 

anormale şi rezultatele evaluării, precum şi orice limitări recomandate. Dacă există orice 

incertitudine asupra descoperirilor sau recomandărilor examinatorul trebuie să contacteze AMS 

pentru aviz înainte de finalizarea formularului. 

DETALIILE EXAMINĂRII DE SĂNĂTATE MINTALĂ – În această secţiune medicul examinator 

psihiatru trebuie să semneze declaraţia, să completeze şi să parafeze raportul cu parafa proprie ce 

include codul de medic specialist. 

423. LOCUL ŞI DATA - notați locul (localitatea sau oraşul) şi data examinării. Data examinării este 

data examinării clinice şi nu data finalizării formularului. Dacă raportul pentru examinarea de 

sănătatea mintală este finalizat la o dată diferită, se notează data de finalizare prin sintagma „Raport 

finalizat la data.............. ” în secţiunea „Observații / Comentarii”. 
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Anexa nr. 13 (model) 

FIȘĂ MEDICALĂ CONFIDENȚIALĂ 

NOTIFICARE DE REFUZ PENTRU CERTIFICATUL MEDICAL 

  

Numele & Prenume: 

Adresa: 

Data de naştere:  zz.ll.aaaa 
 

Data examinării:  zz.ll.aaaa 
 

Certificatul medical respins:  
CLASA 

 

 

Temei: 

  

HG 204/2020 PART-MED:     

CT-ATCO.MED:  _   

 

Alte reglementări: 

 

INAPT TEMPORAR / REEVALUARE: ZZ.LL.AAAA (după caz) 

Condiţii descalificatoare: 

Evaluarea cererii Dumneavoastră şi examinarea medicală a datelor de mai sus relevă că 

Dumneavoastră nu întruniţi cerinţele medicale pentru un certificat medical la care se face referinţă 

mai sus, (clasa de mai sus) din cauza condiţiilor fixate. Din această cauză, cererea Dumnevoastră 

pentru certificat medical (clasa de mai sus) este respinsă. Dumneavoastră puteţi, dacă doriţi, să 

solicitaţi revizuirea deciziei. Aceasta trebuie făcută în scris la Autoritatea Aeronautica Civila a 

Republicii Moldova (Serviciul Medicină Aeronautică) în termen de 5 zile lucrătoare. Altfel, această 

evaluare ce decurge din reglementările medicale pentru certificatul medical (clasa de mai sus), 

nu permite exercitarea privilegiilor certificatului Dumneavoastră sau calificării corespunzătoare 

cu efect imediat. 

Data: Semnătura AME / AMS: 

 

Număr AME / AMS: 
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INSTRUCȚIUNI PENTRU VALABILITATEA CERTIFICATELOR MEDICALE 
 

CLASA 
CERTIFICATULUI 

MEDICAL 
 

BAZĂ REFERINȚĂ:  

HG 204/2020 pct. 

MED.A.030; 

CT-ATCO.MED.A.030 

 

CLASA 1 CLASA 2  LAPL CABIN CREW CLASA 3 

CPL / MPL / ATPL 

pilot avion / elicopter, 

personal tehnic de 

bord 

PPL / SPL / BPL 

pilot avion / elicopter 

particular, elev pilot, 

planorist, balon liber 

și.a.  

pilot aeronave 

uşoare 

echipaj de cabină 

(însoțitor de bord) 

controlori de 
trafic aerian 

(CTA, CTA 

stagiar) 

EXAMEN MEDICAL/ 

EMITERE CERTIFICAT 

HG 204/2020 pct. 
MED.A.040; 

CT-ATCO.MED.A.040 

iniţial: AeMC  

revalidare & 
reinnoire: AeMC / 
AME 

iniţial: AeMC sau 
AME 

revalidare & 
reinnoire: AeMC sau 
AME 

iniţial: AeMC sau 
AME 
revalidare & 

reinnoire: AeMC sau 

AME 

iniţial / revalidare / 

reinnoire: 

AeMC / AME  

iniţial : AeMC 

revalidare & 
reinnoire: 
AeMC/AME 

 

EXAMEN MEDICAL 

RUTINĂ VALABIL 

 
HG 204/2020 pct. 

MED.A.045; 
CT-ATCO.MED.A.045 

 

 transport comercial 
de pasageri cu 
pilot unic: 
< 40 ani: 1 an 
40 - 60 ani: 6 luni 

 alte categorii: 

< 60 ani: 1 an 

> 60 ani: 6 luni 

 
 

< 40 ani: 5 ani 
40 - 50 ani: 2 ani 
> 50 ani: 1 an 

 
 

< 40 ani: 5 ani 
40 - 50 ani: 2 ani 
> 50 ani: 1 an 

 
 

1 an 

 
 

< 40 ani: 2 ani 
> 40 ani: 1 an 

 

EXAMEN EXTINS 

OFTALMOLOGIC 

(medic specialist) 

 
HG 204/2020 pct. 

MED.B.070; 
CT-ATCO.MED.B.070 

 

 iniţial și dacă 
eroarea refracţiei 
e peste + / - 3D 

 la 5 ani dacă 
eroarea refracției 
e între +3 și + 5D 
sau între - 3 și - 
6D 

 la 2 ani dacă 
eroarea refracției > 
+5D sau 

< -6D 

 > 40 ani: 
tonometrie / 2 ani 

 
 
 

la indicație clinică 

 
 
 
 
la indicație clinică 

 
 
 

la indicație clinică 

 
 iniţial, apoi: 

 la 4 ani dacă 

eroarea este 

între +/- 3D. 

 la 2 ani dacă 
eroarea 
refracției > - 
6D / + 3D cu 
anizometropie
, astigmatism. 

 > 40 ani: 
tonometrie / 2 
ani 

EXAMEN EXTINS O.R.L. 

(medic specialist) 

HG 204/2020 
pct.MED.B.080;  

CT-ATCO.MED.B.080 

 

iniţial, apoi la 

indicație clinică 

 
la indicație clinică 

 
la indicație clinică 

 
la indicație clinică 

 
iniţial la obținere, 
la indicație clinică 

AUDIOGRAMĂ 

HG 204/2020 
pct.MED.B.080;  

CT-ATCO.MED.B.080 

iniţial, apoi: 
< 40 ani: 5 ani 
> 40 ani: 2 ani 

iniţial, apoi: 
< 40 ani: 5 ani 
> 40 ani: 2 ani 

iniţial, apoi: 
< 40 ani: 5 ani 

> 40 ani: 2 ani 

iniţial, apoi la 
indicație clinică 

iniţial, apoi: 
< 40 ani: 4 ani 
> 40 ani: 2 ani 

 
TEST ISHIHARA 

HG 204/2020 
pct.MED.B.075 

 
iniţial 

 
iniţial 

 

iniţial 

 
iniţial 

 
iniţial 

EKG 

HG 204/2020 
pct.MED.B.010; 

AMC&GM la HG 
nr.204/2020 pct. AMC2 

iniţial, apoi: 
< 30 ani: 5 ani 
30 - 40 ani: 2 ani 
40 - 50 ani: 1 an 
> 50 ani: 6 luni 

iniţial, apoi: 
40 - 50 ani: 2 ani 
> 50 ani: 1 an 
la indicație clinică 

iniţial, apoi: 
40 - 50 ani: 2 ani 
> 50 ani: 1 an 

la indicație clinică 

iniţial la 40 ani: 
> 50 ani: la 5 ani 
factori de risc 
precum fumat, 
colesterol mărit, 

 
< 30 ani: 4 ani 
30 - 40 ani: 2 ani 
> 40 ani: 1 an 

Anexa nr. 14 
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MED.C.025; 

CT-ATCO.MED.B.010 
(a) 

obezitate etc.: la 
2 ani 

APARAT RESPIRATOR  

HG 204/2020 

pct.MED.B.015; 

CT-ATCO.MED.B.015 

iniţial: FEV / FVC & 
RX TORACO 
PULMONARĂ 

(buletin radiologic 

anexat) 

la indicație clinică 

 

la indicație clinică 

 
 

la indicație clinică 

 

la indicație clinică 

 
iniţial: FEV/FVC 
la indicație clinică 

PROFIL LIPIDIC 

HG 204/2020 
pct.MED.B.010.4 

iniţial 
> 40 ani: 1 an la indicație clinică la indicație clinică la indicație clinică iniţial, apoi la 40 

ani 

HEMOGLOBINĂ 

HG 204/2020 
pct.MED.B.030 (a); 

CT-ATCO.MED.B.030(a) 

la fiecare examinare la indicație clinică la indicație clinică la fiecare examinare la indicație 
clinică 

ANALIZA URINEI 

HG 204/2020 
pct.MED.B.035; 

CT-ATCO.MED.B.030 

 
la fiecare 

examinare 

 
la fiecare examinare 

 
la fiecare examinare 

 
la fiecare examinare 

 
la fiecare 

examinare 

 

  



 

Certificarea medicală a personalului aeronautic  

AAC 

PIAC – MED 

80 

 

 

 
Anexa nr. 15 

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI ELIMINARE LIMITĂRI OPERAȚIONALE ÎN CERTIFICATE 

 

 
COD 

LIMITATION / LIMITAREA 
OPERAȚIONALĂ 

HG 204/2020 pct. MED.B.001, 
MED.C.035; 

AMC&GM la HG nr.204/2020 
pct. AMC1 MED.B.001 & AMC1 
MED.C.035;  

CT-ATCO.MED.B.001;  

AMC1 ATCO.MED.B.001 

CLASA 1 CLASA 2 LAPL CABIN 
CREW 

CLASA 3 

APLIC. APLIC. & 
ELIMIN. 

APLIC. & 
ELIMIN. 

APLIC. / 
ELIMIN. 

APLIC. 

ELIMIN. ELIMIN. 

AHL valid only with approved hand 
controls  

valabil doar cu comenzi manual 
autorizate 

AMS ! AeMC, 
AME 

+ AMS 

AeMC, 
AME 

--- --- 

APL valid only with approved prosthesis 
valabil doar cu proteze autorizate 

AMS ! AeMC, 

AME 

+ AMS 

AeMC, 

AME 

--- --- 

OCL valid only as co-pilot 

valabil doar ca şi copilot 
AMS ! AeMC, 

AME 

+ AMS 

AeMC, 

AME 

--- --- 

OML operational multi-pilot limitation (only 
class 1) 
limitare operaţională multipilot 
(numai clasa 1) 

AMS ! --- --- --- --- 

OPL valid only without passengers (PPL 
& LAPL) 
valabil doar pentru zborul fără 
pasageri (PPL & LAPL) 

 
--- 

AeMC, 
AME 

+ AMS 

 
AeMC, 
AME 

 
--- 

 
--- 

ORL valid only with a safety pilot if 

passengers are carried 

valabil numai cu un pilot de 

siguranță 

--- AeMC / 
AME 

+ AMS 

AeMC, 
AME 

--- --- 

OSL operational safety pilot limitation 

limitare operaţională cu pilot de 

siguranță desemnat 

AMS ! AMS ! --- --- --- 

OAL restricted to demonstrated aircraft 

type 

valabil doar pe tipul de aeronavă 

demonstrată 

AMS ! AeMC, 

AME 

+ AMS 

AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME / 
+AME 

--- 

OOL restricted to a specified type of 
operation  

activitatea este restricționată la 

--- --- --- AeMC, 
AME / 
+AME 

--- 
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anumite operațiuni 

CVL requirement for visual correction 
necesită corecție vizuală (cu 
ochelari) 

--- --- --- AeMC, 
AME / 
+AME 

 

CCL correction by means of contact 

lenses only 

corecție doar cu lentile de contact 

AMS ! 
AeMC, 

AME 
AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME / 
+AME 

AeMC, 
AME 

+ AMS AMS ! 

VCL valid by day only 

valabil doar pentru zborul pe timp de 

zi 

AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME 

+ AMS 

AeMC, 

AME 

 
--- 

 
--- 

AMS! 

VDL correction for defective distant vision 
corecția vederii la distanță 

AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME 

 
AeMC, 
AME 

 
--- 

AeMC, 
AME 

AMS ! + AMS AMS ! 

VML correction for defective distant, 
intermediate and near vision 
corecția vederii la distanta, 
intermediară şi de aproape 

AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME 

 
AeMC, 
AME 

 
--- 

AeMC, 
AME 

AMS ! + AMS AMS ! 

VNL correction for defective near vision 
corecție pentru vederea de aproape 

AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME 

 
AeMC, 
AME 

--- AeMC, 
AME 

AMS ! + AMS  AMS ! 

RXO specialist ophthalmological 
examinations 
examinări oftalmologice efectuate 
de specialist 

AMS ! AeMC, 
AME 

+ AMS 

AeMC, 
AME 

--- AeMC, 
AME 
AMS ! 

HAL valid only when wear hearing aid(s) 
valabil doar cu purtarea protezare 
auditivă 

 
AMS ! 

AeMC, 
AME 

 
AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME / 
+AME 

AeMC, 
AME 

+ AMS AMS ! 

SIC specific regular medical 

examination(s) 

examinări medicale specifice 

regulate 

 
AMS ! 

AeMC, 
AME 

+ AMS 

 
AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME / 
+AME 

 
AMS ! 

SSL special restriction as specified 

restricții speciale conform 

specificațiilor 

 
AMS ! 

AeMC, 
AME 

+ AMS 

 
AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME / 
+AME 

 
AMS ! 

TML restriction of the period of validity of 

the medical certificate 

restricţionarea perioadei de 

valabilitate a certificatului medical 

AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME 

 
AeMC, 
AME 

AeMC, 
AME / 
+AME 

AeMC, 
AME 

AMS ! + AMS AMS ! 

MCL multi-cabin crew operations 

este permisă activitatea doar în 

echipaj multiplu 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

AeMC, 
AME / 
+AME 

 
--- 

VXL correction for defective distant 
vision depending on the working 
environment  

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

AeMC, 

AME 

+ FSNA 
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corecție vedere la distanță funcție 
cond. de muncă 

AMS ! 

VXN 
have correction available for 

defective near vision and carry 

spare set of spectacles  

există la îndemână mijlocul de 

corecție pentru vederea de 

aproape și deținere ochelari de 

schimb. 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

AeMC, 

AME 
+ FSNA 

AMS ! 

 

Notă: Obținerea avizului AAC „+AMS” se face electronic prin intermediul e-mail, utilizând 

Formularul de direcționare la AAC model indicat în anexa nr. 1 

  



Anexa nr. 16 (model) 

CERTIFICAT MEDICAL CLASA 1 / 2 / LAPL 

   

I 

 

Authority that issued or is to issue the pilot 
licence 

Autoritatea care a eliberat sau urmează să 
elibereze certificatul de pilot 

 
 

III Certificate number 

Numărul certificatului 
 
 

IV Last and first name of holder 

Numele şi prenumele titularului 
 
 
 

XIV Date of birth 

Data naşterii 

 

VI Nationality 

Naţionalitatea 

 

VII Signature of holder 

Semnătura titularului 

 

  

XIII 
 

Limitations/ limitări: 

Code/ cod: 

 
Description/ descriere: 
 

 
 
 

IX Date of issue(dd/mm/yyyy): 

Data eliberării(zz/ll/aaaa): 
 
 
Signature of issuing AME/medical assessor: 
Semnătura AME/ examinatorului medical al 
autorităţii de certificare: 
 
 
 

XII Stamp: 

Parafă: 
 

 

  

 

IX. Expiry date 

of this  
certificate 

 
Data expirării 
prezentului 

certificat 

Class 1 single pilot 
commercial 
operations carrying 
passengers 
(dd/mm/yyyy) 
Clasa 1 operaţiuni 
comerciale de 
transport călători cu 
un singur pilot 

 

Class 1 
(dd/mm/yyyy) 
Clasa 1 (zz/ll/aaaa) 

 

Class 2 
(dd/mm/yyyy) 
Clasa 2 (zz/ll/aaaa) 

 

LAPL (dd/mm/yyyy) 
LAPL (zz/ll/aaaa) 

 

Examination date (dd/mm/yyyy) 
Data examinării (zz/ll/aaaa) 

 

 Last Next 

ECG   

Audiogram   

Ophtalmology   
 

Autoritatea Aeronautică Civilă 
a Republicii Moldova 

 
CERTIFICAT MEDICAL 
MEDICAL CERTIFICATE 

CLASA 1 / 2 / LAPL 

CLASS 1 / 2 / LAPL 

 
Pertaining to Part-FCL certificate 

 

 

Eliberat în conformitate cu Partea MED 

Prezentul certificat este conform cu 

standardele OACI, cu excepția 

certificatelor medicale LAPL 

 

Issued in accordance with Part-MED 

This certificate complies with ICAO  
standards,except for LAPL medical certificate 

 

GD 204/2020 MED.A.020 Decrease in medical fitness 

(a) Certificate holders shall not exercise the privileges of their certificate and related ratings or certificates at any 
time when they: 

1. are aware of any decrease in their medical fitness which might render them unable to safely exercise 
those privileges; 

2. take or use any prescribed or non-prescribed medication which is likely to interfere with the safe exercise 
of the privileges of the applicable certificate; 

3. receive any medical, surgical or other treatment that is likely to interfere with flight safety. 

(b)  In addition, certificate holders shall, without undue delay, seek aeromedical advice when they: 

1. have undergone a surgical operation or invasive procedure; 

2. have commenced the regular use of any medication; 

3. have suffered any significant personal injury involving incapacity to function as a member of the flight crew; 

4. have been suffering from any significant illness involving incapacity to function as a member of the flight 
crew; 

5. are pregnant; 

6. have been admitted to hospital or medical clinic; 

7. first require correcting lenses 

 HG 204/2020 MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical 
(a) Titularii de certificate nu exercită privilegiile acordate de respectivele certificate şi de calificările sau certificatele asociate, 

iar elevii piloţi nu zboară în simplă comandă atunci când: 
1. percep o deteriorare a aptitudinii lor din punct de vedere medical care i-ar putea face incapabili de a exercita în 

siguranţă privilegiile respective; 
2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripţie medicală, care ar putea pune în pericol exercitarea în 

siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză; 
3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a 

privilegiilor asociate certificatului în cauză. 
(b) În plus, titularii/titularele unui certificat medical trebuie să se prezinte, fără întârzieri nejustificate, şi înainte de a exercita 

privilegiile asociate certificatului lor, la un AeMC, AME la un consult aeromedical în cazul în care: 
1. au suferit o intervenţie chirurgicală sau o procedură invazivă; 
2. au început un tratament medicamentos regulat; 
3. au suferit o leziune semnificativă care presupune incapacitatea de a-şi desfăşura activitatea ca membru al echipajului 

de zbor; 
4. au suferit de o afecţiune semnificativă care presupune incapacitatea de a-şi desfăşura activitatea ca membru al 

echipajului de zbor; 
5. sunt însărcinate;  
6. au fost internaţi(internate) într-un spital sau într-o clinică medicală; 
7. au nevoie pentru prima dată de lentile de corecţie 



Anexa nr. 17 (model) 
Raport medical pentru echipajul de cabină 

 
CIVIL AVIATION AUTHORITY 

OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 

 

Cabin Crew Medical Report 
for Cabin Crew Attestation applicant or holder 

 
 
 
 
 

1 Statul în care are loc examinarea 

aeromedicală a solicitantului  

State where the aeromedical assessment of the 
CCA applicant / holder was conducted: 

 7 
Rezultatul examinării (APT sau INAPT ) 

Aeromedical assessment (FIT or UNFIT ): 

 

2 
Numele solicitantului:  
Name of CCA applicant/holder: 

 8 Limitări, dacă este cazul Limitation(s) if applicable:  

3 
Naţionalitatea solicitantului:  
Nationality of CCA applicant holder: 

 9 Data următoarei examinări aeromedicale: 

Date of the next required aeromedical assessment 
(dd/mm/yyyy):  

 

4 Data şi locul naşterii solicitantului: 

Date and place of birth of CCA applicant/holder 
(dd/mm/yyyy) : 

 10 Data emiterii şi semnătura AME care a emis raportul: 

Date of issue and signature of the AME, who issued the 
cabin crew medical report: 

 

5 Data expirării examinării aeromedicale anterioare:  
Expiry date of the previous aeromedical 
assessment (dd/mm/yyyy):  

 11 
Parafa sau ştampila  
Seal or stamp: 

 

6 
Data examinării:  

Date of the aeromedical assessment: 
(dd/mm/yyyy): 

 12 
Semnătura deţinătorului:  

Signature of CCA applicant/holder: 

 

GD 204/2020 MED.A.020 Decrease in medical fitness 

(c) Certificate holders shall not exercise the privileges of their certificate and related ratings or 
certificates at any time when they: 

1. are aware of any decrease in their medical fitness which might render them unable to 
safely exercise those privileges; 

2. take or use any prescribed or non-prescribed medication which is likely to interfere with 
the safe exercise of the privileges of the applicable certificate; 

3. receive any medical, surgical or other treatment that is likely to interfere with flight safety. 

(d)  In addition, certificate holders shall, without undue delay, seek aeromedical advice when 
they: 

8. have undergone a surgical operation or invasive procedure; 

9. have commenced the regular use of any medication; 

10. have suffered any significant personal injury involving incapacity to function as a member 
of the flight crew; 

11. have been suffering from any significant illness involving incapacity to function as a 
member of the flight crew; 

12. are pregnant; 

13. have been admitted to hospital or medical clinic; 

14. first require correcting lenses 

 HG 204/2020 MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical 
(c) Titularii de certificate nu exercită privilegiile acordate de respectivele certificate şi de calificările sau 

certificatele asociate, iar elevii piloţi nu zboară în simplă comandă atunci când: 
1. percep o deteriorare a aptitudinii lor din punct de vedere medical care i-ar putea face incapabili de a 

exercita în siguranţă privilegiile respective; 
2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripţie medicală, care ar putea pune în pericol 

exercitarea în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză; 
3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea pune în pericol exercitarea 

în siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză. 
(d) În plus, titularii/titularele unui certificat medical trebuie să se prezinte, fără întârzieri nejustificate, şi 

înainte de a exercita privilegiile asociate certificatului lor, la un AeMC, AME la un consult aeromedical 
în cazul în care: 

1. au suferit o intervenţie chirurgicală sau o procedură invazivă; 
2. au început un tratament medicamentos regulat; 
3. au suferit o leziune semnificativă care presupune incapacitatea de a-şi desfăşura activitatea ca 

membru al echipajului de zbor; 
4. au suferit de o afecţiune semnificativă care presupune incapacitatea de a-şi desfăşura activitatea ca 

membru al echipajului de zbor; 
5. sunt însărcinate;  
6. au fost internaţi(internate) într-un spital sau într-o clinică medicală; 
7. au nevoie pentru prima dată de lentile de corecţie. 

Anexa nr. 18 (model) 
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CERTIFICAT MEDICAL CLASA 3   

I 

 

Authority that issued or is to issue the pilot 
licence 

Autoritatea care a eliberat sau urmează să 
elibereze certificatul de pilot 

 
 

III Certificate number 

Numărul certificatului 
 
 

IV Last and first name of holder 

Numele şi prenumele titularului 
 
 
 

XIV Date of birth 

Data naşterii 

 

VI Nationality 

Naţionalitatea 

 

VII Signature of holder 

Semnătura titularului 

 

  

XIII 
 

Limitations/ limitări: 

Code/ cod: 

 
Description/ descriere: 
 
 
 
 

IX Date of issue(dd/mm/yyyy): 

Data eliberării(zz/ll/aaaa): 
 
 
Signature of issuing AME/medical assessor: 
Semnătura AME/ examinatorului medical al 
autorităţii de certificare: 
 
 
 

XII Stamp: 

Parafă: 
 

 

  

 

IX. Expiry date of this 

certificate 
 

Data expirării prezentului 
certificat 

 

Examination date 
(dd/mm/yyyy) 
Data examinării 
(zz/ll/aaaa) 

 

 Last Next 

ECG   

Audiogram   

Ophtalmology   

 

Autoritatea Aeronautică Civilă 
a Republicii Moldova 

 
CERTIFICAT MEDICAL 
MEDICAL CERTIFICATE 

CLASA 3 

CLASS 3 

 
 

 
 

Eliberat în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
nr. 134/2019 

Prezentul certificat este conform cu standardele 
OACI 

 
Issued in accordance with Government Decision 

No 134/2019 
This certificate complies with ICAO standards  

 

 

GD 204/2020 MED.A.020 Decrease in medical fitness 

(e) Certificate holders shall not exercise the privileges of their certificate and related ratings or certificates at any 
time when they: 

1. are aware of any decrease in their medical fitness which might render them unable to safely exercise 
those privileges; 

2. take or use any prescribed or non-prescribed medication which is likely to interfere with the safe exercise 
of the privileges of the applicable certificate; 

3. receive any medical, surgical or other treatment that is likely to interfere with flight safety. 

(f)  In addition, certificate holders shall, without undue delay, seek aeromedical advice when they: 

15. have undergone a surgical operation or invasive procedure; 

16. have commenced the regular use of any medication; 

17. have suffered any significant personal injury involving incapacity to function as a member of the flight crew; 

18. have been suffering from any significant illness involving incapacity to function as a member of the flight 
crew; 

19. are pregnant; 

20. have been admitted to hospital or medical clinic; 

21. first require correcting lenses 

 HG 204/2020 MED.A.020 Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical 
(e) Titularii de certificate nu exercită privilegiile acordate de respectivele certificate şi de calificările sau certificatele asociate, 

iar elevii piloţi nu zboară în simplă comandă atunci când: 
1. percep o deteriorare a aptitudinii lor din punct de vedere medical care i-ar putea face incapabili de a exercita în 

siguranţă privilegiile respective; 
2. urmează un tratament medicamentos cu sau fără prescripţie medicală, care ar putea pune în pericol exercitarea în 

siguranţă a privilegiilor asociate certificatului în cauză; 
3. urmează un tratament medical, chirurgical sau de altă natură care ar putea pune în pericol exercitarea în siguranţă a 

privilegiilor asociate certificatului în cauză. 
(f) În plus, titularii/titularele unui certificat medical trebuie să se prezinte, fără întârzieri nejustificate, şi înainte de a exercita 

privilegiile asociate certificatului lor, la un AeMC, AME la un consult aeromedical în cazul în care: 
1. au suferit o intervenţie chirurgicală sau o procedură invazivă; 
2. au început un tratament medicamentos regulat; 
3. au suferit o leziune semnificativă care presupune incapacitatea de a-şi desfăşura activitatea ca membru al echipajului 

de zbor; 
4. au suferit de o afecţiune semnificativă care presupune incapacitatea de a-şi desfăşura activitatea ca membru al 

echipajului de zbor; 
5. sunt însărcinate;  
6. au fost internaţi(internate) într-un spital sau într-o clinică medicală; 
7. au nevoie pentru prima dată de lentile de corecţie. 

 



CAPITOLUL 7. CERTIFICAREA EXAMINATORILOR AEROMEDICALI (AME) 

7.1. Recunoașterea cursurilor AME 

Cursurile de pregătire de bază și avansată recunoscute de AAC în vederea obținerii unui certificat AME 

conform cu HG 204/2020 Part MED și CT-ATCO.MED respectă silabusul specificat de AMC&GM la 

HG nr.204/2020 pct. AMC1 MED.D.020, AMC2 MED.D.020, GM1 MED.D.020, GM2 MED.D.020, GM3 

MED.D.020 / respectiv silabusul specificat de AMC&GM CT-ATCO.MED pct. AMC1 

ATCO.MED.C.015 și AMC2 ATCO.MED.C.015 și participarea la o pregătire suplimentară de 

actualizare a cunoștințelor referitoare la HG 134/2019 și HG 204/2020. 

 

7.2. Certificarea AME - clasa 1 și 2 

(1) Solicitantul unui certificat AME depune la AAC o cerere, modelul din anexa nr. 19, însoțită de 

documentația necesară, conform HG 204/2020 pct. MED.D.005. 

(2) În termen de 15 zile de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la rezultatul 

evaluării documentației depuse şi cu privire la data inspecției de certificare. 

(3) Ca regulă, inspecția se efectuează de o echipă alcătuită din cel puțin 2 inspectori AAC unul din care 

în mod obligatoriu este AMS. În funcție de complexitate, pot fi cooptați și alți specialiști din cadrul AAC 

ce dețin pregătirea necesară pentru a sprijini auditul. În unele cazuri (în special când AME se află în 

afara teritoriului Republicii Moldova) inspectia poate fi efectuată de 1 inspector AMS. Inspecția se 

desfășoară cu utilizarea formularului de raport modelul din anexa nr. 20. 

(4) În decurs de 15 zile de la efectuarea inspecției AAC comunică solicitantului rezultatul evaluării şi emite, 

dacă solicitantul îndeplinește toate condițiile, certificatul de AME, modelul din anexa nr. 21, conform 

HG 204/2020. 

(5) Certificatul de AME este valabil pentru o perioadă de maxim 3 ani în condițiile respectării criteriilor de 

certificare, a reglementărilor în vigoare şi a principiilor confidențialității datelor medicale. 

 

7.3. Certificarea AME - clasa 3 

(1) Solicitantul unui certificat de AME depune la AAC o cerere, modelul din anexa nr. 19, însoțită de 

documentația necesară, conform CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.C.005. 

(2) În termen de 15 zile de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la rezultatul 
evaluării documentației depuse şi cu privire la data inspecției de certificare. 

(3) Ca regulă inspecția se efectuează de o echipă alcătuită din cel puțin 2 inspectori AAC unul din care în 

mod obligatoriu este AMS. În funcție de complexitate, pot fi cooptați și alți specialiști din cadrul AAC 

ce dețin pregătirea necesară pentru a sprijini auditul. În unele cazuri (în special când AME se află în 

afara teritoriului Republicii Moldova) inspectia poate fi efectuată de 1 inspector AMS Inspecția se 

desfășoară cu utilizarea formularului de raport, modelul din anexa nr. 20. 

(4) În decurs de 15 zile de la efectuarea inspecției AAC comunică solicitantului rezultatul evaluării şi emite, 

dacă solicitantul îndeplinește toate condițiile, certificatul de AME modelul din anexa nr. 22, conform 

HG 134/2019. 

(5) Certificatul de AME este valabil pentru o perioadă de maxim 3 ani în condițiile respectării criteriilor de 

certificare, a reglementărilor în vigoare şi a principiilor confidențialității datelor medicale. 

7.4. Extinderea privilegiilor AME pentru alte clase 

(1) Titularul unui certificat de AME care deține privilegii privind eliberarea, revalidarea şi reînnoirea 

certificatelor medicale clasa 2 şi a certificatelor medicale LAPL, poate solicita o extindere a privilegiilor 

sale pentru a include examinările medicale în vederea revalidării şi a reînnoirii certificatelor medicale 

clasa 1, conform HG 204/2020 pct. MED.D.001 şi MED.D.015, prin depunerea la AAC:  

(a) a cererii de modificare a certificatului de AME, modelul din anexa nr. 19; 
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(b) a listei cu dotările tehnice din care să reiasă că solicitantul deține facilitățile necesare efectuării 

examinărilor medicale conform cerințelor pentru clasa 1; 

(c) a diplomei de absolvire a unui curs avansat de medicină aeronautică specific privilegiilor pe care 

le solicită; 

(d) a descrierii experienței de AME (număr total de examinări, număr de examinări de la ultima 

recertificare, număr de examinări pe clase de personal). 

(2) Titularul unui certificat de AME care deține privilegii privind eliberarea, revalidarea şi reînnoirea 

certificatelor medicale clasa 2 şi a certificatelor medicale LAPL, poate solicita o extindere a privilegiilor 

sale pentru a include examinările medicale în vederea revalidării şi a reînnoirii certificatelor medicale 

clasa 3, depune la AAC o cerere, modelul din anexa nr. 19, însoțită de documentația necesară, 

conform CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.C.005 (b). 

(3) Titularul unui certificat de AME care deține privilegii privind revalidarea şi reînnoirea certificatelor 

medicale clasa 1, poate solicita o extindere a privilegiilor sale pentru a include examinările medicale 

în vederea revalidării şi a reînnoirii certificatelor medicale clasa 3, conform CT-ATCO.MED 

pct.ATCO.MED.C.005, sau invers, prin depunerea la AAC: 

(a) a cererii de modificare a certificatului de AME, modelul din anexa nr. 19; 

(b) a dovezii de absolvire cu succes a modulelor specifice pentru evaluarea aeromedicală a 

controlorilor de trafic aerian și mediul specific asociat controlului traficului aerian, respectiv 

piloților; 

(c) a descrierii experienței de AME (număr total de examinări, număr de examinări de la ultima 

recertificare, număr de examinări pe clase de personal). 

(4) În termen de 15 zile de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul cu privire la rezultatul 

evaluării documentației depuse şi cu privire la data inspecției de certificare. 

(5) Ca regulă Inspecția se efectuează de o echipă alcătuită din cel puțin 2 inspectori AAC unul din care în 

mod obligatoriu este AMS. În funcție de complexitate, pot fi cooptați și alți specialiști din cadrul AAC 

ce dețin pregătirea necesară pentru a sprijini auditul. În unele cazuri (în special când AME se află în 

afara teritoriului Republicii Moldova) inspectia poate fi efectuată de 1 inspector AMS Inspecția se 

desfășoară cu utilizarea formularului de raport, modelul din anexa nr. 20. 

(6) În decurs de 15 zile de la efectuarea inspecției, AAC comunică solicitantului rezultatul evaluării şi 

emite, dacă solicitantul îndeplinește toate condițiile, certificatul de autorizare ca AME corespunzător 

clasei, modelul din anexa 21 sau 22 respectiv, conform HG 204/2020 sau HG 134/2019, după caz. 

7.5. Revalidarea / Reînnoirea certificatului de AME 

(1) Revalidarea certificatului de AME se face cu respectarea prevederilor HG 204/2020 pct. MED.D.030 

sau CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.C.025, după caz. Solicitantul depune o cerere la AAC după 

modelul din anexa nr. 19. Cererea este însoțită de documentația care atestă că activitatea AME se 

conformează HG 204/2020 pct. MED.D.030, respectiv CT-ATCO.MED pct. ATCO.MED.C.025. 

(2) Cursurile de perfecționare în domeniul medicinei aeronautice necesare conform AMC&GM la HG 

nr.204/2020 pct. GM1 MED.D.030, respectiv AMC&GM CT-ATCO.MED pct. AMC1 

ATCO.MED.C.025(b) și GM1 ATCO.MED.C.025(b), se efectuează astfel: 

(a) un AME trebuie să efectueze un minim de 20 de ore de perfecționare pentru fiecare perioadă de 

autorizare, inclusiv pregătire specifică mediului caracteristic controlorilor de trafic aerian sau/și 

piloților, în funcție de privilegiile deținute; 

(b) din cele 20 de ore, un număr de aproximativ 10 ore vor fi susținute sau se vor desfășura sub 
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directa supraveghere a AMS; 

(c) din celelalte 10 ore: 5 ore vor fi acumulate din participarea la întâlniri științifice sau congrese de 

medicină aeronautică iar 5 ore vor fi acumulate participând la experiența de zbor (jump seat, 

simulator, pilotaj etc.) sau experiență în mediul operațional al controlorilor de trafic aerian. 

(3) Cererea de revalidare după modelul din anexa nr. 19 se depune la AAC cu 30 de zile înaintea expirării 

certificatului de AME. În termen de 15 zile de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul atât cu 

privire la rezultatul evaluării documentației depuse, cât şi la data inspecției de revalidare a certificatului. 

(4) Inspecția se efectuează de o echipă alcătuită din cel puțin 2 inspectori AAC unul din care în mod 

obligatoriu este AMS. În funcție de complexitate, pot fi cooptați și alți specialiști din cadrul AAC ce dețin 

pregătirea necesară pentru a sprijini auditul. Inspecția se desfășoară cu utilizarea formularului de 

raport, modelul din anexa nr. 20. 

(5) În decurs de 5 zile de la efectuarea inspecției AAC comunică solicitantului rezultatul evaluării şi emite, 

dacă solicitantul îndeplinește toate condițiile, certificatul de AME, modelul din anexa nr. 21 sau 22, 

conform HG 204/2020 Partea ARA Apendicile nr. 6 sau HG 134/2019 Apendicile nr. 3, după caz. 

 

7.6. Pregătirea AME 

(1) Cursul de formare de bază în domeniul medicinii aeronautice pentru medici, necesar certificării AME 

clasa 2, conform cerințelor HG 204/2020 pct. MED.D.010 șI MED.D.020, durează 60 de ore şi trebuie 

să corespundă cu AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC 1 MED.D.020 și GM 1 MED.D.020. 

(2) Cursul de pregătire avansată pentru medici, necesar pentru extinderea privilegiilor de examinare şi la 

clasa 1 conform cerințelor HG 204/2020 pct. MED.D.015, durează 60 de ore şi trebuie să corespundă 

cu AMC&GM la HG nr.204/2020 pct. AMC 2 MED.D.020 și GM 2 MED.D.020. 

(3) Cursul de conversie în domeniul medicinii aeronautice aplicabil AME clasa 1 pentru certificarea AME 

clasa 3, inclusiv modulele specifice pentru evaluarea aeromedicală a controlorilor de trafic aerian și 

mediul specific asociat controlului traficului aerian trebuie să corespundă cerințelor CT-ATCO.MED 

pct. ATCO.MED.C.010. 

(4) Organizațiile care intenționează să furnizeze cursuri de pregătire pentru medicii AME vor depune la 

AAC o cerere de aprobare a acestor cursuri conform prevederilor HG 204/2020 pct. MED.D.020 la 

care anexează: 

(a) lista persoanelor responsabile de pregătire care dețin cunoștințe și experiență profesională 

adecvată;  

(b) lista facilităților care să permită efectuarea cursurilor teoretice și a pregătirii practice; 

(c) procedura de examinare la finalul cursului şi de asigurare a obiectivității rezultatelor. 

(5) După depunerea cererii o echipă formată din cel puțin 2 inspectori AAC unul din care în mod obligatoriu 

este AMS efectuează o inspecție la sediul organizației şi în toate locațiile în care are loc instruirea. 

(6) În termen de 15 zile de la efectuarea inspecției, AAC va aduce la cunoștința solicitantului decizia 

privind aprobarea sau refuzul aprobării cursurilor de medicină aeronautică. 

(7) Aprobarea AAC se acordă separat pentru fiecăre sesiune de pregătire organizată. 

(8) Cursul se va desfășura sub supravegherea AMS. În acest scop, organizația va informa cu minim 5 zile 

lucrătoare asupra datei de începere a cursului. Neinformarea AAC duce la retragerea aprobării. 

(9) Cursurile de medicină aeronautică organizate în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 

1178/2011 pct. MED.D.020, Regulamentul (UE) 2015/340 pct. ATCO.MED.C.015 și aprobate de 
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autoritatea aeronautică competentă a unui stat membru UE sunt acceptate fără formalități 

suplimentare de către AAC.  
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Anexa nr. 19 (model) 

Nr.          /_________ 

CERERE CĂTRE AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ PENTRU 
OBŢINEREA / MENŢINEREA / MODIFICAREA  

CERTIFICATULUI DE ЕXAMINATOR AEROMEDICAL 
 

Prin prezenta solicit eliberarea / revalidarea / reînnoirea / modificarea Certificatului de Examinator 

Aeromedical (AME) în vederea efectuării examinărilor aeromedicale a titularilor (solicitanților) Certificatului 

medical de Clasa(ele): ______________________________________ 

Date personale 

Numele și Prenumele  

Data naşterii  

Domiciliul  

Adresa sediului  

Telefon mobil  

Telefon sediu / Fax  

Email personal  

Web site    

Studii  

(denumirea instituţiei de studii superioare / 
anul absolvirii)  

 

Specialitatea  

Vechimea în specialitate  

Experiența de AME  

(Numărul total de examinari aeromedicale 
efectuate / număr de examinări de la ultima 
recertificare / număr de examinări pe clase de 
personal) 

 

Cursuri pregătire în medicina aeronautică (de bază, avansată, reînnoire), congrese, conferinţe, simulator etc): 

 
Anul 

 
Instituția 

 
Denumirea cursului 

 
Durata 
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(data) (semnătura) 
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FIȘA MEDICULUI EXAMINATOR AEROMEDICAL (AME) 

 

Subsemnatul/a                                                          , IDNP                                        , în calitate 

de medic examinator autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă, declar pe propria răspundere, în baza HG 

204/2020 pct. MED.D.005(b) subpct. 3, că îmi asum obligația respectării reglementărilor în domeniul aviației 

civile în cadrul procesului de certificare medicală a personalului aeronautic precum și utilizarea formularelor 

standard indicate în Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile PIAC-MED emise de AAC. 

Datele de corespondență utilizate în relația cu AAC pentru publicare la www.caa.md sunt: 

 

Adresa cabinetului:  

Mobil:  Telefon:  Fax:  

E-mail 
contact: 

 Web 
site 

 

 

Programul următor alocat examinărilor aeromedicale este flexibil, în funcție de solicitări: 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

       

 

Lista personalului medical auxiliar & administrativ implicat în examinările aeromedicale: 

Nr. Numele și prenumele Funcția 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Declar autentic specimenul alăturat de semnătură olografă și parafă pe care le utilizez pentru autentificare, în 

procesul de certificare medicală a personalului aeronautic civil pe toate documentele asumate de mine în 

calitate de medic examinator aeromedical autorizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă. 

 

 

 

Data: ....................... 
 

  

 

semnătura și parafa medicului AME 
 

 

 

………………………… 
L.Ș. 
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Anexa nr. 20 (model) 

Nr.  /     
 

RAPORT DE AUDIT PENTRU SERVICII MEDICALE LA EXAMINATORII MEDICALI CERTIFICAȚI (AME) 
 

AUDIT / INSPECȚIE 

CERTIFICAREA AME  RECERTIFICAREA AME  SUPRAVEGHERE AME  

 

NUMELE EXAMINATORULUI MEDICAL (AME): 

CERTIFICATUL Nr. ...................... din ....................... ; LOCALITATEA : ...................................... 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A INSPECȚIEI (AUDITULUI): ...................... 

ECHIPA DE INSPECTIE (AUDIT) : ...................................... 

 

...................................... 

 

Nr. 
crt. 

OBIECTIVELE / ACTIVITĂŢILE 
VERIFICATE 

C M 

C 
N N/ 

A 

1. Cerinţe generale în vederea reautorizării     

 Deţine autorizaţie de liberă practică / certificat profesional curent *(la cerere)?     

 Deţine documente ce atestă absolvirea unui curs de medicină aeronautică?     

 Pregătirea şi experienţa în practica medicală:     

 Pregătirea şi experienţa în practica medicinei aeronautice:     

 Specializări / grade profesionale:     

 Facilităţi privind păstrarea dosarelor, corespunzător cerinţelor de 

confidenţialitate 

    

2. Pregătirea examinatorilor medicali     

 Care este pregătirea EM în vederea autorizării ca AME?     

 - pregătirea de bază în medicină aeronautică (60 ore):     

 - pregătirea avansată în medicină aeronautică (120 ore ):     

 - reînoirea pregătirii în medicină aeronautică (min. 20 ore):     

 Nr.total ex. iniţiale/ revalidare / eliberări CM:  

Clasa 1: .... ;  

Clasa 2: ......  

CC: ......  

Clasa 3: .... 

    

 Nr.total de examinari, in vederea reautorizarii (min. 10 pe an): ......     

3. Echipament medical (vezi anexa*)     

 Utilităţi, aparatură tehnico-medicală şi facilităţi pentru examinări aeromedicale     
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extinse 

 Echipament disponibil (detalii din anexă la cerere): 

- ex. cardiovascular ...................... DA .............................................................. 

- ex. oftalmologic ........................... DA .............................................................. 

- ex, orl........................................... DA .............................................................. 

- ex. neurologic ............................. DA ............................................................... 

- teste de laborator........................ DA ............................................................... 

    

4. Respectarea / implementarea cerinţelor     

 Cunoaşte, respectă şi aplică reglementările, procedurile , instrucţiunile şi 

normele de aviaţie civilă? 

    

 Implementează cerinţele din HG 204/2020 şi din PIAC-MED?     

 Implementează cerinţele din HG 134/2019 şi din PIAC-MED?     

 Sunt folosite documentele standard în activitatea de examinare medicală?     

 Transmiterea promptă la AAC - AMS a doc. standard și CM     

 Facilitate de comunicare a datelor medicale - scrisă sau electronică     

 

C = CORESPUNZATOR;  

N = NECORESPUNZATOR;  

M.C. = MASURI CORECTIVE  

N/A = NEAPLICABIL 
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* GHID PENTRU EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE 

 
1. 

EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE CLASA 1, CLASA 2, LAPL 

(se evalueaza fiecare art. din HG 204/2020) 

 

C 
M 

C 
N N/ 

A 

 Aparat cardiovascular MED.B.010     

 Aparat respirator MED.B.015     

 Aparat digestiv MED.B.020     

 Sistem endocrin si sistem metabolic MED.B.025     

 Hematologie MED.B.030     

 Sistemul genito-urinar MED.B.035     

 Boli infecțioase MED.B.040     

 Ginecologie și obstretică MED.B.045     

 Sistemul musculo - scheletic MED.B.050     

 Sănătatea Mintală (Psihiatrie & Psihologie) MED.B.055     

 Neurologie MED.B.065     

 Oftalmologie MED.B.070     

 Vedere cromatică MED.B.075     

 ORL MED.B.080     

 Dermatologie MED.B.085     

 Oncologie MED.B.090     

 Examinarea medicală a LAPL MED.B.095     

 

 
2. 

EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE ALE ECHIPAJULUI DE CABINĂ 

(se evalueaza fiecare art. din HG 204/2020) 

 

C 
M 

C 

 

N 
N/ 

A 

 Examinarea generală MED.C.020     

 Conţinutul evaluărilor aeromedicale MED.C.025     

 
3. 

EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE CLASA 3 

(se evaluează fiecare paragraf din AMC&GM la CT-ATCO-MED) 

 

C 
M 

C 

 

N 
N/ 

A 

 Aparat cardiovascular AMC1 ATCO.MED.B.010     

 Aparat respirator AMC1 ATCO.MED.B.015     

 Aparat digestiv AMC1 ATCO.MED.B.020     

 Boli endocrine / nutriţie/metabolice AMC1 ATCO.MED.B.025     

 Hematologie AMC1 ATCO.MED.B.030     

 Aparat genito-urinar AMC1 ATCO.MED.B.035     

 Boli infecţioase AMC1 ATCO.MED.B.040     

 Ginecologie și obstretică AMC1 ATCO.MED.B.045     

 Aparat osteo-muscular AMC1 ATCO.MED.B.050     

 Psihiatrie AMC1 ATCO.MED.B.055     

 Psihologie AMC1 ATCO.MED.B.060     
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 Neurologie AMC1 ATCO.MED.B.065     

 Oftalmologie AMC1 ATCO.MED.B.070     

 Vederea color AMC1 ATCO.MED.B.075     

 ORL AMC1 ATCO.MED.B.080     

 Dermatologie AMC1 ATCO.MED.B.085     

 Oncologie AMC1 ATCO.MED.B.090     

C = CORESPUNZATOR;  

N = NECORESPUNZATOR;  

M.C. = MASURI CORECTIVE  

N/A = NEAPLICABIL 

 

Nr. ref. CONŢINUTUL OBSERVAŢIEI / NECONFORMITĂŢII ŞI MĂSURI 
CORECTIVE 

Termen 

 AUTOEVALUARE: 

 

 

CONSTATĂRI : 

 

 

NECONFORMITĂȚI: 

 

 

 

MĂSURI CORECTIVE: 

 

 

 

 

 

Nr. ref. CONŢINUTUL OBSERVAŢIEI / NECONFORMITĂŢII ŞI MĂSURI 
CORECTIVE 

Termen 
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 RECOMANDĂRI :  

SE PROPUNE: 
CERTIFICAREA 
AME 

 
MODIFICAREA 
CERTIFICATULUI 

 
RECERTIFICAREA 
AME 

 
SUSPENDAREA 
AME 

 

 

ECHIPA DE 
AUDIT 

numele și prenumele / funcția Semnătura 

   

   

ÎNTOCMIT INSPECTOR MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AMS)  
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Anexa nr. 21 (model) 

 
Civil Aviation Authority of  
the Republic of Moldova 

 

Autoritatea Aeronautică Civilă  
a Republicii Moldova 

 

 

CERTIFICAT DE EXAMINATOR AEROMEDICAL 
AEROMEDICAL EXAMINER CERTIFICATE 

 
 

CERTIFICAT:   [număr / referinţă certificat] 

CERTIFICATE: 
 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 204/2020 și sub rezerva îndeplinirii condițiilor specificate mai jos, 
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova certifică prin prezenta că 
Pursuant to Government Decision no. 204/2020 and subject to the conditions specified below, the Civil 
Aviation Authority of the Republic of Moldova hereby certifies 

 

[ Numele Examinatorului Aeromedical ] 

[UNITATEA MEDICALĂ ] 
[ Adresa Examinatorului Aeromedical ] 

 
este examinator aeromedical 

as aeromedical examiner 
 
 

CONDIŢII: 

CONDITIONS: 

1. Prezentul certificat este limitat la privilegiile prevăzute în anexa la prezentul certificat de AME. 

This certificate is limited to the privileges specified in the attachment to this AME certificate. 

 
2. Prezentul certificat impune respectarea normelor de aplicare şi a procedurilor specificate în Partea MED. 

This certificate requires compliance with the implementing rules and procedures specified in Part MED. 
 

3. Prezentul certificat rămâne valabil pănâ la .................... sub rezerva conformităţii cu cerinţele din Partea MED, cu 
excepţia cazurilor în care a fost restituit, înlocuit, suspendat sau revocat; 
This certificate shall remain valid until      subject to compliance with the requirements of Part MED, 
as appropriate unless it has been surrendered, suspended or revoked. 

 

Data eliberării: …………….….…… 
Date of issue: 

 

DIRECTOR  
DIRECTOR  

Semnătura: 
Signature:         L.Ș. 
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CERTIFICAT PENTRU EXAMINATORII AEROMEDICALI (AME) 
CERTIFICATE FOR AEROMEDICAL EXAMINERS (AMEs) 

 

Anexă la certificatul de AME numărul: [număr / referinţă certificat] 
Attachment to AME certificate number: 

 

PRIVILEGII Şl SFERĂ DE ACTIVITATE 

PRIVILEGES AND SCOPE 
 

[Numele și Titlul al Examinatorului Aeromedical] a obţinut privilegiul (privilegiile) de a realiza examinări şi 

evaluări aeromedicale în vederea eliberării de certificate medicale și rapoarte medicale în conformitate cu 

tabelul de mai jos şi de a elibera aceste certificate și rapoarte medicale pentru: 

 

[Name and Title of Aeromedical Examiner] has obtained the privilege(s) to undertake aero- medical 

examinations and assessments for the issuance of medical certificates as stated in the table below and to issue 

these medical certificates for: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data eliberării: …………….….…… 
Date of issue: 

 

 

DIRECTOR  
DIRECTOR  

Semnătura: 
Signature:        L.Ș 

 
 
 
 

clasa de examinări și privilegiul acordat 
examination class and privilege granted 

valabilitatea 
validity 

Clasa 1 
Class 1 

revalidare / reînnoire 
revalidation / renewal 

[da/data]/ [nu] 
[yes date] / [no] ...........

....... 

Clasa 2 
Class 2 

inițial / revalidare / reînnoire 
initial / revalidation / renewal 

[da/data]  
[yes /date] ...........

....... 

LAPL 
LAPL 

inițial / revalidare / reînnoire 
initial / revalidation / renewal 

[da/data] 
[yes /date] ...........

....... 

Echipaj cabină 
Cabin crew 

inițial / revalidare / reînnoire 
initial / revalidation / renewal 

[da/data] 
[yes /date] ...........

....... 
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Anexa nr. 22 (model) 

 
Civil Aviation Authority of  
the Republic of Moldova 

 

Autoritatea Aeronautică Civilă  
a Republicii Moldova 

 

CERTIFICAT DE EXAMINATOR AEROMEDICAL 
AEROMEDICAL EXAMINER CERTIFICATE 

CERTIFICAT: [număr / referinţă certificat] 
CERTIFICATE: 
 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 134/2019 și sub rezerva îndeplinirii condițiilor specificate mai jos, 
Autoritatea Aeronautică Civilă certifică prin prezenta că 
Pursuant to Government Decision no 134/2019 and subject to the conditions specified below, the Civil Aviation 
Authority hereby certifies 

[ Numele Examinatorului Aeromedical ] 

[UNITATEA MEDICALĂ ] 

[ Adresa Examinatorului Aeromedical ] 
 

este examinator aeromedical 

as aeromedical examiner 
 

CONDIŢII: 

CONDITIONS: 

1. Prezentul certificat este limitat la privilegiile prevăzute în anexa la prezentul certificat de AME; 

This certificate is limited to the privileges specified in the attachment to this AME certificate. 

 

2. Prezentul certificat impune respectarea normelor de aplicare şi a procedurilor specificate în Partea ATCO.MED; 

This certificate requires compliance with the implementing rules and procedures specified in Part ATCO.MED, as 

appropriate. 

 

3. Prezentul certificat rămâne valabil pănâ la ……….….…… sub rezerva conformităţii cu cerinţele din Partea 

ATCO.MED, după caz, cu excepţia cazurilor în care a fost restituit, înlocuit, suspendat sau revocat;  

This certificate shall remain valid until subject to compliance with the requirements of Part ATCO.MED, as 

appropriate unless it has been surrendered, suspended or revoked. 

 

 

Data eliberării: ……….….…… 
Date of issue: 

 

DIRECTOR  
DIRECTOR 
 
Semnătura: 

Signature:         L.Ș 
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CERTIFICAT PENTRU EXAMINATORII AEROMEDICALI (AME) 
CERTIFICATE FOR AEROMEDICAL EXAMINERS (AMEs) 

 

Anexă la certificatul de AME numărul: [număr / referinţă certificat] 
Attachment to AME certificate number: 

 

 

PRIVILEGII Şl SFERĂ DE ACTIVITATE 

PRIVILEGES AND SCOPE 
 

 

[Numele și Titlul Examinatorului Aeromedical] a obţinut privilegiul (privilegiile) de a realiza 

examinări şi evaluări aeromedicale în vederea eliberării de certificate medicale în conformitate cu 

tabelul de mai jos şi de a elibera aceste certificate medicale pentru: 

[Name and Title of Aeromedical Examiner] has obtained the privilege(s) to undertake aero- 

medical examinations and assessments for the issuance of medical certificates as stated in the table 

below and to issue these medical certificates for: 

 

 

clasa de examinări și privilegiul acordat 

examination class and privilege granted 

valabilitatea 

validity 

Clasa 3 revalidare / reînnoire 

Class 3 revalidation / renewal 

[da/data]/ [nu] 
[yes date] / [no] .................. 

 

 

Data eliberării: …………….….…… 
Date of issue: 

 

DIRECTOR  
DIRECTOR  
 
 
Semnătura: 
Signature:         L.Ș 
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CAPITOLUL 8. CERTIFICAREA CENTRELOR DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AeMC) 
 

8.1. Certificarea Centrelor de Medicină Aeronautică (AeMC) 

(1) Centrul de Medicină Aeronautică este certificat de către AAC pe baza cerințelor specificate în HG 

204/2020 pct. ORA.AeMC.115 (inclusiv pct. MED.D.005 și ORA.GEN.115) și în HG 134/2019 pct 

ATCO.OR.E.001, după caz. 

(2) Solicitantul unui certificat AeMC depune la AAC o cerere, modelul din anexa nr. 23, care este însoțită de 

dosarul de certificare ce va conține, conform AMC&GM la HG 204/2020 pct. AMC1 ORA.AeMC.115 

și/sau HG 134/2019 pct. ATCO.OR.E.001, următoarele documente: 

(a) numele şi documentele medicale ale întregului personal medical; 

(b) lista facilităților medicale şi tehnice necesare examinărilor clasa 1 inițiale – lista cu aceste facilități 

poate fi găsită în AMC&GM la HG 204/2020 pct. AMC1ORA.AeMC.215; 

(c) lista facilităților medicale şi tehnice necesare examinărilor clasa 3 inițiale – lista cu aceste facilități 

poate fi găsită în AMC&GM la HG 204/2020 pct. AMC1 ORA.AeMC.215 în conformitate cu HG 

134/2019 pct. ATCO.OR.E.001; 

(d) informații privind experiența profesională a medicului AME care va fi numit la conducerea AeMC, 
în conformitate cu HG 204/2020 pct. ORA.AeMC.210 și AMC&GM la HG 204/2020 pct. AMC1 
ORA.AeMC.210, respectiv HG 134/2019 pct. ATCO.OR.E.001; 

(e) sistemul de management conform HG 204/2020 pct. ORA.AeMC.200, AMC&GM la HG 204/2020 
pct. GM1 ORA.AeMC.200 precum și HG 134/2019 pct. ATCO.OR.E.001; 

(f) informații privind facilitățile de păstrare a documentelor medicale şi transmiterea acestora în regim 

de confidențialitate către AAC; 

(g) procedura privind modul în care se vor gestiona schimbările ce nu necesită o aprobare prealabilă 
și cum se vor notifica acestea către AAC. 

(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii, AAC informează solicitantul privind rezultatul 

evaluării documentației depuse şi data auditului de certificare. 

(4) Auditul se efectuează de o echipă alcătuită din cel puțin 2 inspectori AAC unul din care în mod 

obligatoriu este AMS. În funcție de complexitate, pot fi cooptați și alți specialiști din cadrul AAC ce dețin 

pregătirea necesară pentru a sprijini auditul. Auditul se desfășoară cu utilizarea formularului de raport, 

modelul din anexa nr. 24. 

(5) În 10 zile lucrătoare de la efectuarea auditului, AAC comunică solicitantului rezultatul evaluării şi emite, 

dacă solicitantul îndeplinește toate condițiile, Certificatul de AeMC, potrivit modelului din anexa nr. 27, 

conform HG 204/2020 sau HG 134/2019, după caz. 

(6) Conform HG 204/2020 pct. ORA.AeMC.135, respectiv HG 134/2019 pct. ATCO.OR.E.001, certificatul 

unui Centru de Medicină Aeronautică are valabilitate nelimitată cu condiția menținerii condițiilor de 

certificare şi a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare. Verificarea îndeplinirii acestor condiții 

se face de către AAC prin supravegherea continuă așa cum este stipulat în HG 204/2020 pct. 

ARA.GEN.300. 

(7) AeMC trebuie să efectueze anual un număr de minim 200 examinări clasa 1, conform AMC&GM la HG 

204/2020 pct. AMC1 ORA.AeMC.135. În situația în care numărul minim de examinări nu poate fi atins, 
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AeMC poate utiliza prevederile AMC&GM la HG 204/2020 pct. AMC1 ORA.AeMC.135 întocmind 

raportul de autoevaluare pentru menținerea condițiilor de certificare. 

 

8.2. Sistemul de management  

(1) AeMC, în conformitate cu cerințele menționate la HG 204/2020 pct. ORA.GEN.200, pct. 

ORA.AeMC.200 şi AMC&GM la HG 204/2020 pct. GM1 ORA.AeMC.200, precum și HG 134/2019 pct. 

ATCO.OR.E.001 trebuie să implementeze un sistem de management. Acest sistem este descris în 

Manualul de Management al AeMC, care se înaintează AAC spre aprobare, împreună cu dosarul de 

certificare. 

(2) AAC va evalua conținutul manualului precum şi modul de implementare al acestuia la nivelul AeMC, atât 

la auditul de certificare cât şi în timpul auditurilor şi inspecțiilor de supraveghere. Toate modificările 

aduse Manualului de Management al AeMC vor fi înaintate AAC spre aprobare. 

(3) Evaluarea Manualului de Management al AeMC se face odată cu evaluarea întregii documentații de 

certificare. Evaluări ulterioare se fac la fiecare amendament adus Manualului de Management. 

(4) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea Manualului de Management, AAC emite fie aprobarea 

acestuia, sau o adresă cu observațiile referitoare la modificările ce trebuie efectuate pentru a se obține 

conformarea cu HG 204/2020 sau HG 134/2019. 

(5) Manualul de Management trebuie să conțină proceduri de evaluare a structurii de personal a AeMC şi 

de actualizare, atât în funcție de modificările actelor normative, cât şi de procesele şi procedurile 

desfășurate în cadrul AeMC. 

(6) Politica de personal trebuie să țină cont de prevederile HG 204/2020 pct. ORA.AeMC.210 şi AMC&GM 

la HG 204/2020 pct. AMC1 ORA.AeMC.210. 

(7) Orice schimbare esentială a sistemului de management urmează să fie acceptată în prealabil de către 

AAC. 

(8) Documentele provenite din examinările medicale sunt păstrate în dulapuri cu cheie, în incinte cu acces 

restricționat. Accesul în aceste incinte va fi permis doar personalului medical al AeMC implicat în 

procesul de certificare medicală, inspectorilor AAC în scopul inspecțiilor şi auditurilor, precum şi 

auditorilor EASA în cadrul vizitelor de standardizare efectuate la autoritatea de certificare a AeMC. 

(9) Documentele medicale ale personalului decedat, sau ale personalului aeronautic civil care nu mai 

deține certificat de personal aeronautic vor fi păstrate în condiții similare celor de la punctul (7) pentru 

o durată de cel puțin 10 ani de la ultima examinare efectuată. 

(10) În urma analizei datelor obținute din examinările medicale şi identificarea riscurilor, această analiză va 

fi trimisă către AAC împreună cu planul de acțiune pentru reducerea riscurilor. 

(11) Ulterior implementării măsurilor de reducere a riscurilor, AeMC va face o analiză internă a eficienței 

măsurilor respective. Rezultatele analizei se trimit către AAC. 

 

8.3. Limitarea, suspendarea și revocarea certificatului AeMC 

(1) Dacă în cursul procesului de supraveghere, inspectorii AAC constată neconformități cu prevederile HG 

204/2020 pct. ARA.GEN.350, ARA.GEN.355, ARA.AeMC.150, ARA.MED.250, precum și HG 134/2019 
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pct. ATCO.OR.E.001, acestea se consemnează într-un raport, cu propunere de limitare, suspendare 

sau revocare a certificatului AeMC, cuprinzând şi perioada propusă pentru limitare sau suspendare, 

după caz. Raportul se supune aprobării de către AAC şi stă la baza deciziei de limitare, suspendare 

sau revocare. 

(2) În cazul identificării unor neconformități de nivel 1 ce necesită timp suplimentar pentru investigație, 

limitarea / suspendarea poate fi impusă de inspectorul AAC la momentul constatării, urmând ca decizia 

finală privind durata limitării / suspendării cât şi posibilitatea revocării Certificatului de AeMC să fie luată 

după finalizarea raportului de constatare, respectând modelul indicat în anexa nr. 24. Decizia de 

limitare, suspendare sau revocare, emisă de AAC, la care se anexează raportul prevăzut la pct. (1), se 

comunică AeMC în cel mult 2 zile lucrătoare. 

(3) Limitarea sau suspendarea se stabilește pentru o perioadă de până 6 luni, în funcție de gravitatea 

situației. Perioada suspendării nu poate depăși perioada de valabilitate a certificatului AeMC. 

(4) Limitarea, suspendarea sau revocarea își produce efectele din data comunicării deciziei. 

(5) În cazurile de revocare AeMC este obligat să depună certificatul la AAC în termen de maxim 10 zile 

lucrătoare. Decizia de revocare va fi comunicată tuturor părților interesate în conformitate cu HG 

204/2020 pct. ARA.GEN 135. 

(6) În cazurile de suspendare AeMC este obligat să depună certificatul la AAC în termen de maxim 10 zile 

lucrătoare, în caz contrar se va proceda la revocarea certificatului. 

(7) În cazurile de limitare AAC va elibera un nou certificat cu anexa aferentă în care se vor specifica 

limitările impuse. 

(8) Decizia de limitare, suspendare sau revocare a certificatului de AeMC se publică pe pagina web AAC 

www.caa.md. 

(9) În temeiul art.1 alin. (4) din Codul aerian nr. 301/2017, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 

deciziei de suspendare a certificatului AeMC, AAC urmează să se adreseze în instanţa de judecată. În 

caz de nerespectare a termenului stabilit, suspendarea se anulează. Decizia AAC privind suspendarea 

certificatului AeMC se aplică până la rămînerea definitivă şi irevocabilă a hotărîrii judecătorești. 

(10) Decizia de limitare sau revocare a certificatului AeMC poate fi contestată conform Codului administrativ 

nr. 116/2018. 

(11) Dacă se identifică neconformități de nivel 2 ce nu necesită limitarea, suspendarea sau revocarea 

certificatului de AeMC, atunci AeMC va elabora un plan de acțiuni corective ce va fi înaintat AAC pentru 

aprobare în conformitate cu art. 12 alin. (5) din Codul erian nr. 301/2017. 

(12) Dacă planul supus aprobării nu se conformează cu reglementările aplicabile, acesta va fi retrimis către 

AeMC în cauză, împreună cu observațiile privind neconformitățile identificate şi necesitatea conceperii 

unui nou plan de acțiuni corective în termenele stabilite. 

(13) Un AeMC la care s-au constatat neconformități de nivel 2 ce nu necesită limitarea, suspendarea sau 

revocarea certificatului, are posibilitatea de a trimite spre aprobare planul de acțiuni corective de maxim 

3 ori. 

(14) Ulterior implementării acțiunilor corective din planul aprobat de AAC, AMS efectuează o inspecție de 

verificare a nivelului de implementare a acestor măsuri. 

(15) În cazul în care AeMC nu depune un plan de acţiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile 

corective în termenul de implementare stabilit, ce nu poate depăși 3 luni din data aprobării planului, 

AeMC poate beneficia de prelungirea acestui termen, dacă există un nou plan de acțiuni corective 

aprobat de AAC.  
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(16) Un AeMC nu poate beneficia de mai mult de 3 prelungiri ale termenului de implementare a planului de 

măsuri corective aprobat de AAC. 

(17) În cazul când un AeMC nu depune un plan de acțiuni corective acceptabil sau nu execută acțiunile 

corective în termenul acceptat sau prelungit de AAC, neconformitatea de nivel 2 se transformă în 

neconformitate de nivel 1 și se iau măsurile prevăzute de limitare, suspendare sau revocare a 

certificatului. 

 

Anexa nr. 23 (model) 

Nr.  /     

CERERE CĂTRE AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI 
CENTRULUI DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AeMC) 

 

Prin prezenta solicităm eliberarea Certificatului Centrului de Medicină Aeronautică (AeMC) în vederea 

efectuării examinărilor aeromedicale a titularilor (solicitanţilor) certificatului medical de Clasa (ele)   

      

1 Numele unităţii medicale adresa; telefon; fax; e-mail 

2 Nume Director  adresa; telefon; fax; e-mail 

3 Nume Director Adjunct adresa; telefon; fax; e-mail 

4 Nume Manager Sistemului de Management al 

Siguranței (SMS) 

adresa; telefon; fax; e-mail 

 

5 
Număr examinări medicale efectuate de AME din 

cadrul AeMC 

 

 

6 
Unitate medicală angajată în activităţi de 

medicină aeronautică 

 

DA ☐ NU ☐ 

 

7 

Unitatea este ataşată sau în legatură cu un 

spital/ institut medical 

DA ☐ NU ☐ 

Denumirea spitalului / institutului medical: 

Anexe: 

1 Lista medicilor implicaţi în examinarea medicală a personalului aeronautic civil  

2 
Documente care certifică pregătirea profesională a medicilor implicaţi în examinarea 

medicală a personalului aeronautic civil 

 

3 Copii ale certificatelor medicilor AME încadraţi în instituţie  

4 Lista facilităţilor tehnice folosite în examinarea medicală a personalului aeronautic civil  

5 Lista facilităţilor folosite pentru păstrarea confidenţialităţii medicale.  

6 Lista facilităţilor tehnice pentru transmiterea rapidă a datelor medicale către AAC  
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7 Planul Sistemului de Management al Siguranței / Manualul de Management  

 

 

  

(data) (semnătura şi ştampila) 
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Anexa nr. 24 (model) 

RAPORT DE AUDIT / INSPECȚIE A CENTRULUI DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AeMC) 

 

AUDIT / INSPECȚIE 

CERTIFICAREA AeMC  RECERTIFICAREA AeMC  SUPRAVEGHEREA AeMC  

 

NUMELE UNITAŢII MEDICALE (AeMC) : ..................................................................................... 

AUTORIZAŢIE PENTRU SERVICII MEDICALE Nr. ................ din data: .......................... 

LOCALITATEA: ......................................................... 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A AUDITULUI: ......................................................... 

ECHIPA DE AUDIT: ......................................................... 
......................................................... 

 

PERSOANE CU FUNCŢII DE CONDUCERE CONTACTATE CU OCAZIA AUDITULUI: 

 

 

 

 

1. Structura organizatorică   

Conducerea unității / Centrului de Medicină Aeronautică 

 
Director General 

 

Tel : Fax : 

 
Director Adjunct 

 

Tel : Fax : 

Şef Comisie Examinare 

Medicală pentru Aviația Civilă 

 

Tel : Fax : 

 

Nr. 
crt. 

OBIECTIVELE / 
ACTIVITĂȚILE VERIFICATE 

 
C 

 
N 

M 
C 

N/ 
A 

2. Cerințe generale în vederea certificării     

 Este atașat la sau în legătură cu un spital / institut medical desemnat?     

 Este angajat în activități de medicină aeronautică și activități conexe?     

 Este condus de un AME responsabil de activitatea de examinare medico-

aeronautică? 

    

 Personalul medical are pregatire / experiență în medicină aeronautică?     

 Care este pregatirea AME și a personalului medical?     

 - au pregatirea de bază în medicina aeronautică (60 ore): clasa .........     

 - au pregatirea avansată în medicina aeronautică (120 ore ):     

 - au reînnoirea pregătirii în medicina aeronautică (min. 20 ore conform 

AMC&GM la HG 204/2020 pct. AMC1 MED.D.030) 
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 Număr total de examinări aeromedicale (min. 200 / an, conform AMC&GM la 

HG 204/2020 pct. AMC1 ORA.AeMC.135) 

    

 

 
3. 

 
SPECIALITĂȚILE / GRADELE PROFESIONALE ALE PERSONALULUI 
MEDICAL : 

 
C 

 
N 

M 
C 

N/ 
A 

 - medicina internă     

 - cardiologie     

 - oftalmologie     

 - O.R.L.     

 - neurologie     

 - psihiatrie     

 - psihologie     

 - chirurgie generală     

 - laborator clinic     

 - obstetrică ginecologie     

 - dermatologie     

 Numărul total de medici specialiști implicați în examinare ...............     

 Nr. total examinări inițiale: ........... ; din care:  

Clasa 1: ....... ;  

Clasa 2: ....... ;  

Clasa 3 : ....... ;  

CC : ....... ;  

LAPL: ....... 

    

 Nr. total examinări revalidări CM : ............., din care:  

Clasa 1: ..... ;  

Clasa 2: ..... ;  

Clasa 3: ..... ;  

CC : ........;  

LAPL: ....... 

    

 Cum este asigurată confidențialitatea datelor medicale și secretul profesional?     

 Cine are acces la dosarele medicale ale aplicanților?     

 Există un sistem de securitate al fișierului unde sunt păstrate dosarele 

medicale? 

    

4. ECHIPAMENTELE și DISPOZITIVELE MEDICALE     

 Utilități, aparatura tehnico-medicală și facilități pentru examinări aeromedicale 

extinse 
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 Ce echipament este disponibil 

- ex. Oftalmologic 

    

 - ex. Cardiovascular     

 - O.R.L.     

 - ex. neurologic     

 - ex. radiologic, CT, RMN     

 - teste specifice de laborator     

 - teste funcționale respiratorii     

      

      

5. RESPECTAREA / IMPLEMENTAREA CERINȚELOR     

 Cunoaşterea, respectarea și aplicarea în cadrul AeMC a reglementărilor, 

procedurilor, instrucţiunillor şi normelor de aviaţie civilă 

    

 Sunt implementate cerințele din HG 204/2020 și ale PIAC-MED?     

 Sunt implementate cerințele din HG 134/2019 și ale PIAC-MED?     

 Folosirea formularelor standard în activitatea de examinare medicală?     

 Transmiterea prompta la AAC (AMS) a formularelor standard și a CM     

 Facilitate de comunicare a datelor medicale - scrisă sau electronică     

 

6. EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT Referință C M 
C 

N N/ 
A 

a. 
Descrierea detaliată a funcției de monitorizare a complianței 

din cadrul sistemului de management 

     

b. Liste /tabele care să demonstreze procesele şi procedurile 

folosite pentru obținerea şi menţinerea complianței cu 

fiecare din cerințele aplicabile 

     

c. Metode şi mijloace de realizare a procesului de audit intern      

d. Metode şi mijloace de realizare a feedback-ului 

neconformităților descoperite de auditul intern către 

Directorul General 

     

e. Persoanele responsabile nominalizate pentru menţinerea 

complianței cu cerințele aplicabile 

     

f. Mijloace şi metode de responsabilizare a personalului      

g. Procedura de amendare a documentelor (MM, proceduri 

interne) 

     

h. Mijloace şi metode folosite pentru obținerea şi menţinerea 

complianței cu activitățile contractate 

     

i. Complianța cu cerințele privind responsabilitatea directă 

asupra siguranţei a managerului AeMC 

     

j. Complianța cu cerințele privind politica de siguranță a      
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organizației 

k. Complianța cu cerințele privind identificarea factorilor de risc 

pentru siguranța aviației cu relevanță pentru obiectul de 

activitate al organizației (metode şi mijloace) 

     

l. Complianța cu cerințele de evaluare şi managementul 

factorilor de risc pentru siguranța aviației identificați, 

relevanță pentru obiectul de activitate al organizației (metode 

şi mijloace) 

     

 
m. 

Complianța cu cerințele privind măsurile corective şi 

evaluarea eficienței acestora pentru diminuarea factorilor de 

risc pentru siguranța aviației identificați, cu relevanță pentru 

obiectul de activitate al organizației (metode şi mijloace) 

     

n. Complianța cu cerințele privind informarea personalului 

despre responsabilitățile deținute în siguranța zborului 

(metode şi mijloace) 

     

 
* GHID ÎN EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE 

 

7. 
EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE CLASA 1, 

2 ȘI LAPL 
(se evaluează fiecare art. din HG 204/2020) 

REFERINŢĂ 

HG 204/2020 
C M 

C 
N 

N/ 
A 

 Sistemul cardiovascular MED.B.010     

 Aparat respirator MED.B.015     

 Sistemul digestiv MED.B.020     

 Sistem endocrin și sistem metabolic MED.B.025     

 Hematologie MED.B.030     

 Sistemul genito-urinar MED.B.035     

 Boli infecțioase MED.B.040     

 Ginecologie și obstetrică MED.B.045     

 Sistemul musculo - scheletic MED.B.050     

 Psihiatrie MED.B.055     

 Psihologie MED.B.060     

 Neurologie MED.B.065     

 Oftalmologie MED.B.070     

 Vedere Cromatică MED.B.075     

 ORL MED.B.080     

 Dermatologie MED.B.085     

 Oncologie MED.B.090     

 Examinarea medicală a LAPL MED.B.095     
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8. 
EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE ALE ECHIPAJULUI DE 

CABINĂ 

(se evaluează fiecare art. din HG 204/2020) 

C M 

C 
N N/ 

A 

 Examinarea generală MED.C.005     

 Conținutul evaluărilor aeromedicale MED.C.025     

 
 

9. 
EVALUAREA STANDARDELOR MEDICALE 

CLASA 3 

(se evaluează fiecare paragraf din AMC&GM 

la CT-ATCO-MED) 

REFERINŢĂ 
 

 
C 

M 
C 

N N/ 
A 

 Aparat cardiovascular AMC1 ATCO.MED.B.010     

 Aparat respirator AMC1 ATCO.MED.B.015     

 Aparat digestiv AMC1 ATCO.MED.B.020     

 Boli endocrine / nutriţie/metabolice AMC1 ATCO.MED.B.025     

 Hematologie AMC1 ATCO.MED.B.030     

 Aparat genito-urinar AMC1 ATCO.MED.B.035     

 Boli infecţioase AMC1 ATCO.MED.B.040     

 Ginecologie și obstretică AMC1 ATCO.MED.B.045     

 Aparat osteo-muscular AMC1 ATCO.MED.B.050     

 Psihiatrie AMC1 ATCO.MED.B.055     

 Psihologie AMC1 ATCO.MED.B.060     

 Neurologie AMC1 ATCO.MED.B.065     

 Oftalmologie AMC1 ATCO.MED.B.070     

 Vederea color AMC1 ATCO.MED.B.075     

 ORL AMC1 ATCO.MED.B.080     

 Dermatologie AMC1 ATCO.MED.B.085     

 Oncologie AMC1 ATCO.MED.B.090     

C = CORESPUNZATOR;  

N = NECORESPUNZATOR;  

M.C. = MASURI CORECTIVE  

N/A = NEAPLICABIL 
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Nr. 
ref. 

CONŢINUTUL OBSERVAŢIEI / NECONFORMITĂŢII ŞI MĂSURI 
CORECTIVE 

Termen 

  
AUTOEVALUARE: 

CONSTATĂRI: 

NECONFORMITĂȚI: 

MĂSURI CORECTIVE: 

RECOMANDĂRI: 

 

 

SE PROPUNE: 
CERTIFICAREA 

AeMC 

 MODIFICAREA 
CERTIFICATULUI 

 RECERTIFICAREA 
AeMC 

 SUSPENDAREA 
AeMC 

 

 

ECHIPA DE 
AUDIT 

numele și prenumele / funcția Semnătura 

   

   

ÎNTOCMIT INSPECTOR MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AMS)  
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Anexa nr. 25 (model) 

 

Civil Aviation Authority of  
the Republic of Moldova 

 

Autoritatea Aeronautică Civilă  
a Republicii Moldova 

 

CERTIFICAT DE CENTRU DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ 
AEROMEDICAL CENTRE CERTIFICATE 

[ NUMĂR REFERINȚĂ ] 

[ REFERENCE NUMBER ] 

 
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 204/2020 și sub rezerva îndeplinirii condițiilor specificate mai jos, 

Autoritatea Aeronautică Civilă certifică prin prezenta că 

Pursuant to Government Decision no. 204/2020 and subject to the conditions specified below, the Civil 
Aviation Authority hereby certifies 

[ NUMELE ORGANIZAȚIEI ] 

[ NAME OF THE ORGANISATION ] 

[ ADRESA ORGANIZAȚIEI ] 

[ ADDRESS OF THE ORGANISATION ] 

 

este un centru de medicină aeronautică în conformitate cu Partea ORA, cu privilegiile şi sfera de activitate 

prevăzute în condițiile de aprobare anexate. 

as a Part ORA certified aeromedical centre with the privileges and the scope of activities as listed in the 
attached terms of approval. 

 
CONDIŢII: 

CONDITIONS: 

 

1. Prezentul certificat este limitat la sfera de activitate specificată în secțiunea referitoare la aprobare din manualul 
organizației aprobate; 

This certificate is limited to the scope of approval section of the approved organisation manual. 

2. Prezentul certificat impune respectarea procedurilor specificate în documentația organizației, conform dispozițiilor 

Părții ORA. 
This certificate requires compliance with the procedures specified in the organisation documentation as 
required by Part ORA. 

3. Prezentul certificat rămâne valabil sub rezerva conformității cu cerințele din Partea ORA cu excepţia cazurilor în 
care a fost restituit, înlocuit, suspendat sau revocat. 

This certificate shall remain valid subject to compliance with the requirements of Part ORA unless it has been 

surrendered, superseded, suspended or revoked. 

 

Data eliberării: ………………. 
Date of issue: 

 
DIRECTOR         Semnătura: 

Signature:


