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REGULI DE AMENDARE 

 
(1) Modificarea prevederilor PIAC se poate face numai prin amendament. 

(2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul general al Directorului Autorității Aeronautice Civile. 

(3) După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, fiecare deţinător al PIAC în cauză va introduce noile pagini emise şi va 
distruge paginile înlocuite. 

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

1.1. Termenii specifici utilizați în PIAC-AD Partea 4 corespund definițiilor din Regulamenttul 
privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.653/2018 (în continuare Regulament), din Specificațiile de certificare (în 
continuare CS-ADR-DSN) și mijloacele aplicabile de punere în conformitate și materialele 
de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) la Regulament, aprobate de AAC.   

1.2. Suplimentar, se introduc următoarele noțiuni care au următoarea semnificație în sensul 
prezentului PIAC: 

Bază de certificare (Certification Basis - CB) constă din:  

specificațiile de certificare (CS) aplicabile la data depunerii cererii pentru prelungirea 
certificatului, față de care solicitantul trebuie să demonstreze conformitatea: 

• orice dispoziție pentru care AAC a acceptat ca solicitantul să demonstreze un nivel de 
siguranță echivalent (ELOS – Equivalent Level of Safety); și  

• orice condiție specială (SC - Special Conditions) pe care AAC o consideră că este 
necesar să fie inclusă în baza de certificare.  

Notă: AAC aprobă și notifică solicitantului baza de certificare, unică pentru fiecare 
aerodrom.  

Cerințe esențiale (ER – Essential Requirements) privind aerodromurile - prevederi 
obligatorii stabilite în Anexa nr.6 la Codul aerian și Anexa nr.4 la Regulament;  

Comisia de certificare - comisia pentru certificarea aerodromurilor deschise spre utilizare 
publică (operatorilor de aerodrom) instituită prin Ordinul Directorului AAC; 

Condițiii speciale (SC – Special Conditions) - specificații tehnice detaliate stabilite de 
AAC pentru un aerodrom, dacă CS aprobate de AAC nu sunt adecvate sau 
corespunzătoate pentru asigurarea conformității aerodromului cu ER din Anexa nr.6 la 
Codul aerian și Anexa nr.4 la Regulament; 

Deviație - diferență față de CS aprobate de AAC.  

Materiale de îndrumare (GM -Guidance Material) – materiale, fără caracter obligatoriu, 
aprobat de AAC, care ajută la ilustrarea semnificației unei cerințe sau specificații și care 
sunt utilizate în sprijinul interpretării Codului aerian, normelor sale de aplicare și 
mijloacelor acceptabile de punere în conformitate; 

Norme de punere în aplicare pentru aerodromuri - AMC, GM, CS, etc. 
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CAPITOLUL 2. PREVEDERI GENERALE  

2.1 SCOP ȘI APLICABILITATE 

 
2.1.1.  Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile PIAC-AD Partea 4 au drept scop: 

(1) aplicarea adecvată a Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la 
aerodromuri, AMC-urilor, CS-urilor și GM-urilor asociate, în scopul prelungirii 
certificatului de operator aerodrom/aeroport; 

(2) stabilirea responsabilităților, obligațiilor și/sau acțiunilor AAC și ale operatorilor de 
aerodromuri/aeroporturi.   

2.1.2.  PIAC-AD Partea 4 se aplică, în părțile care le revin: 

(1) personalului AAC implicat în certificarea aerodromurilor/aeroporturilor în conformitate 
cu prevederile Codului aerian și Regulamentului; 

(2) operatorilor de aerodromuri/aeroporturi care fac obiectul prevederilor Codului aerian 
precum și prevederilor Regulamentului, în partea ce ține de prelungirea certificatului 
de operator de aerodrom/aeroport. 

2.1.3. Pentru stabilirea conformității cu prevederile Codului aerian și а Regulamentului, AAC și 
operatorii de aerodrom/aeroport vor utiliza AMC-urile, CS-urile și GM-ul aferent, aprobate 
de AAC, inclusiv amendamentele ulterioare la acestea.  

2.1.4. AMC constituie modalități de respectare a Regulamentului. Dacă se respectă AMC, se 
consideră îndeplinite și cerințele asociate normelor de punere în aplicare. 

2.1.5. Când pentru respectarea unei prevederi din Regulament sunt indicate două sau mai multe 
AMC-uri, acestea corespund câte unei componente relevante a prevederii respective. 
Pentru conformitatea cu prevederea în cauză trebuie aplicate/respectate toate AMC-urile 
prevăzute. 

2.1.6. Pentru a obține conformitatea cu normele de punere în aplicare, AAC, operatorii de 
aerodrom/aeroport pot utiliza și mijloace de conformitate alternative (AltMoC). 

2.1.7. După ce operatorul de aerodrom/aeroport își asumă, în declarația de conformitate, un 
AMC sau un AltMoC drept modalitate de a se conforma unei prevederi din Regulament, 
AMC-ul sau AltMoC-ul în cauză trebuie aplicate. 

2.1.8. În cadrul procedurii de prelungire a certificatului de operator de aerodrom/aeroport, se va 
lua în considerare CB-ul aprobat pentru fiecare aerodrom. 

2.1.9. Față de prevederile prezentelor PIAC, AAC poate solicita părților implicate elemente 
suplimentare (date/informații, descrieri, evaluări de siguranță, dovezi, etc.) pe care le 
consideră necesare în condiții și/sau circumstanțe particulare, cu respectarea prevederilor 
actelor normative aplicabile. 

2.2 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

  
1) Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017; 

2) Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018; 

3) Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător; 
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4) Hotărârea Guvernului nr.653/2018 privind aprobarea Regulamentului privind cerințele 
administrative referitoare la aerodromuri; 

5) Hotărârea Guvernului nr.133/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității 
Aeronautice Civile; 

6) Ordinul Directorului AAC nr.17/GEN din 15.04.2019 privind aprobarea specificațiilor de 
certificare (CS-ADR-DSN) la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la 
aerodromur; 

7) Ordinul Directorului AAC nr.18/GEN din 15.04.2019 privind aprobarea materialelor de 
îndrumare la specificațiile de certificare (GM-ADR-DSN) la Regulamentul privind 
procedurile administrative referitoare la aerodromuri; 

8) Ordinul Directorului AAC nr.19/GEN din 15.04.2019 privind aprobarea mijloacelor 
acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare (AMC&GM REG-ADR) 
la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri; 

9) Ordinul Directorului AAC nr.47/GEN din 21.08.2019 privind aprobarea mijloacelor 
acceptabile de punere în conformitate „Structura planului de afaceri pentru operatorii de 
aerodrom/aeroport”. 

10) Ordinul Directorului AAC nr.39/GEN din 05.08.2019 „Cerințe de certificare privind 
proiectarea heliporturilor la sol pentru zborurile VFR, situate pe aerodromuri, care cad sub 
incidența Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri” (CS-
HPT-DSN) 
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CAPITOLUL 3. INIȚIEREA PROCESULUI DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE 
VALABILITATE AL CERTIFICATULUI DE OPERATOR DE 
AERODROM/AEROPORT 

3.1 ÎNREGISTRAREA CERERII ȘI A DOCUMENTELOR SUPORT 
 
3.1.1. Solicitantul depune cererea privind prelungirea termenului de valabilitate al certificatului 

de operator de aerodrom/aeroport la sediul AAC sau prin intermediul portalului serviciilor 
publice - www.servicii.gov.md, conform specimenului din Anexa nr.1. 

3.1.2. Împreună cu cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate al certificatului, 
solicitantul depune inclusiv următoarele documente suport: 

1) denumirea oficială şi comercială, adresa juridică şi adresa de corespondenţă (extrasul 
din Registrul de stat al persoanelor juridice), ce nu depășește termenul de 3 luni de la 
data eliberării de către autoritatea emitentă; 

2) documentele de constituire cu toate modificările şi completările; 

3) dovada existenței resurselor adecvate pentru operarea aerodromului în conformitate 
cu cerinţele aplicabile, care să demonstreze prin calcule și prognoze rezonabile, că 
cheltuielile minime necesare pentru desfăsurarea activității certificate, dar și 
angajamentele financiare acumulate, vor fi asigurate cu mijloace financiare disponibile 
și celor ce vor fi obținute conform prognozelor din planul de afaceri şi anume: 

a) planul de dezvoltare al aerodromului pentru un termen de 5 ani; 

b) raportul financiar auditat pe anul financiar precedent; 

c) planul de afaceri pentru o perioadă de pînă la doi ani, conform AMC „Structura 
planului de afaceri pentru operatorii de aerodrom/aeroport”; 

d) copia contractelor de asigurare pentru răspundere civilă faţă de terţi, care să 
acopere riscurile aferente operării aerodromului, cu prezentarea analizei acestor 
riscuri și justificarea nivelului de asigurare;  

e) raportările trimestriale, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) din Codul 
aerian.  

4) dacă există, orice propuneri de noi abateri de la specificațiile de certificare aplicabile 
identificate, stabilite de PIAC-AD; 

5) declarația pe propria raspundere că nu au intervenit modificări în următoarele 
documente (sau părţile acestor documente – de specificat, dacă acestea sunt) furnizate 
AAC în cazul certificării inițiale sau prelungirii anterioare: 

a) informaţii şi date cu privire la: 

i. situarea aerodromului; 

ii. tipul de operaţiuni efectuate pe aerodrom;  

iii. modul de proiectare şi baza materială a aerodromului, în conformitate cu 
condițiile de certificare aplicabile, stabilite  în Codul aerian, Hotărârea de Guvern 
nr.653/2018, CS-ADR-DSN, GM-ADR-DSN,  AMC&GM REG-ADR, 

sau  

http://www.servicii.gov.md/
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declarația pe propria răspundere că modificările intervenite în documentele 
menționate mai sus menționate la 3.1.2  pct. 5) alin.a) subpct. i - ii, din momentul 
certificării inițiale sau prelungirii anterioare și până la depunerea cererii de prelungire 
a termenului de valabilitate al certificatului, sunt actuale. 

b) care stabilesc modul în care se vor respecta prevederile stabilite în Codul aerian, 
Hotărârea Guvernului nr. 653/2018, CS-ADR-DSN, CS-HPT-DSN, GM-ADR-DSN, 
AMC&GM REG-ADR în cazul în care există modificări neaprobate de AAC și/sau 
ajustări necomunicate AAC în Manualul aerodromului actual, conform 
ADR.OR.E.005 (e). AAC consideră că este o modalitate acceptabilă ca solicitantul 
să pună în aplicare această prevedere declarând pe propria răspundere că 
versiunea actuală a Manualului de aerodrom conține toate instrucțiunile, 
informațiile și procedurile necesare aerodromului pentru îndeplinirea atribuțiilor lor 
de către personalul de exploatare, și că versiunea actuală a Manualului de 
aerodrom se corelează pe deplin cu certificatul actual al operatorului de aerodrom 
pentru care a fost solicitată prelungirea termenului de valabilitate al certificatului, 
inclusiv cu condițiile de certificare, baza de certificare și exceptări sau derogări 
acordate de la cerințele aplicabile, stabilite de AAC. 

c) care dovedesc relația solicitantului cu proprietarul aerodromului și/sau proprietarul 
terenului; 

d) referitoare la numele şi informaţiile relevante cu privire la conducătorul 
responsabil, precum şi la alte persoane nominalizate prevăzute de 
ADR.OR.D.015;  

6) declarația pe propria răspundere  cu privire la adecvarea (la ziua depunerii cererii 

pentru prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport) exceptări sau derogări de la condițiile de certificare aplicabile, 
stabilite de AAC.  

3.1.3. Dacă oricare dintre documentele depuse la AAC în cazul certificării inițiale sau prelungirii 
anterioare, menționate la alineatul 5), au fost modificate, atunci acestea sunt prezentate 
obligatoriu împreună cu cererea de prelungire a termenului de valabilitate al certificatului 
de operator de aerodrom/aeroport. 

3.1.4. Dacă versiunea actuală a Manualului de aerodrom nu conține toate instrucțiunile, 
informațiile și procedurile necesare aerodromului pentru a permite personalului implicat în 
operarea aerodromului să își îndeplinească sarcinile, și/sau dacă versiunea actuală a 
Manualului de aerodrom nu se corelează pe deplin cu actualul certificat de operator de 
aerodrom/aeroport pentru care este solicitată prelungirea termenului de valabilitate al 
certificatului, inclusiv cu condițiile de certificare, baza de certificare și exceptările sau 
derogările acordate de la cerințele aplicabile, stabilite de AAC, împreună cu cererea de 
prelungire al termenului de valabilitate al certificatului în timp util (notificare sau aprobare), 
trebuie să prezinte modificările corespunzătoare ale Manualului de aerodrom. 

3.1.5. În conformitate cu prevederile art.9 alin. (7) din Codul aerian, prin coroborare cu 
prevederile art.62, alin. (2) din Lega nr.160/2011, procedura aprobării tacite nu se aplică 
în privinţa actelor permisive din categoria certificatelor.  
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CAPITOLUL 4. EXAMINAREA CERERII ȘI INSPECȚIA AERODROMULUI 

4.1 EXPERTIZA DOCUMENTELOR 

 
4.1.1.  AAC (inspectorul responsabil desemnat din cadrul AAC, în comun cu echipa de audit, 

sau de unul singur) examinează cererea și documentele însoțitoare, inclusiv asigură 
expertiza Manualului operațional al aerodromului în vederea verificării respectării 
condițiilor referitoare la întocmirea aceastui. În cazul constatării lipsei 
documentelor/informației necesare prevăzute expres de cadrul normativ aplicabil, 
inspectorul va suspenda termenul de examinare a cererii și va informa imediat despre 
acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului suspendării, termenului și 
acțiunilor de remediere pentru a continua examinarea cererii.  

4.1.2. Setul complet de documente este trimis spre examinare Comisiei de certificare (în 
continuare Comisia) care va examina și va supune expertizei documentele prezentate.  

4.1.3. După înlăturarea neconformităților depistate la etapa expertizei documentelor, inspectorii 
desemnați din cadrul AAC vor inspecta operatorul de aerodrom/aeroport. Solicitantul este 
notificat despre neconformitățile depistate în timpul inspecției, și termenul de înlăturare a 
acestora.  

4.1.4. Comisia poate considera, ca acceptabil, rezultatul celei mai recente inspecții de 
supraveghere a conformității operatorului de aerodrom/aeroport cu cerințele de certificare. 
După caz, în cadrul procesului de prelungire al termenului de valabilitate al certificatului, 
se poate efectua inspecția aerodromului: 

1) în conformitate cu Planul anual de inspecție aprobat, sau 

2) în conformitate cu decizia Directorului AAC să efectueze o inspecție inopinată; 

3) atât în perioada anterioară depunerii cererii de prelungire al termenului de 
valabilitate al certificatului, cât și în perioada ulterioară depunerii acesteia. 

Dacă este necesar, prin decizie a Directorului AAC, se efectuează inspecții ulterioare 
pentru a verifica faptul eliminării neconcordanțelor identificate anterior în procesul de 
inspecție a aerodromului. 

4.1.5. În cazul în care solicitantul, chiar și după ce a primit o notificare despre faptul că trebuie 
să întreprindă măsuri suplimentare în scopul înlăturării neconformităților, nu poate să 
asigure în continuare respectarea cerințelor stabilite, AAC prelungește termenul de 
valabilitate al certificatul cu restricții de operare sau refuză prelungirea termenului de 
valabilitate al acestuia bazându-se pe unul dintre următoarele considerente:  

1) în urma inspecției mijloacelor și echipamentului de aerodrom s-a stabilit că acestea 
nu asigură un nivel satisfăcător al siguranței zborurilor; 

2) rezultatele evaluării procedurilor operaționale ale aerodromului au demonstrat că 
acestea nu asigură un nivel satisfăcător de siguranță a zborurilor;  

3) rezultatele evaluării Manualului de aerodrom au demonstrat faptul că acesta nu 
conține prevederile menționate la Subpartea E din Regulament; 

4) rezultatele evaluării calificării și experienței solicitantului și personalului acestuia au 
demonstrat incapacitatea operării și întreținerii tehnice corespunzătoare a 
aerodromului;  
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5) rezultatele evaluării Sistemului de management al siguranței (SMS) au demonstrat 
că sistemul nu asigură un nivel satisfăcător de siguranță; 

6) în urma inspecțiilor/auditurilor mijloacelor și echipamentului de securitate, evaluării 
calificării și experienței personalului s-a demonstrat incapacitatea operării și 
întreținerii tehnice corespunzătoare sau insuficiența resurselor umane pentru 
asigurarea aplicării adecvate a procedurilor de securitate aeronautică și /sau 
rezultatele evaluării procedurilor de securitate s-a stabilit că acestea nu asigură un 
nivel satisfăcător al securității aeronauticie în conformitate cu prevederile cadrului 
normativ aplicabil.   

4.1.6. La examinarea chestiunii privind prelungirea termenului de valabilitate al certificatului, 
Comisia ia în considerare următoarele criterii:  

1) respectarea de către organizația-solicitant a cerințelor cadrului normativ aplicabil 
(instrucțiuni, standarde etc, emise în baza acestuia);  

2) situația financiară a organizației-solicitant, suficiența mijloacelor de care aceasta 
dispune pentru asigurarea operării aerodromului în siguranță, precum și perspectivele 
dezvoltării. În cazul în care informația economico-financiară nu corespunde cerințelor 
stabilite, Comisia își rezervă dreptul de a lua decizia finală, privind prelungirea 
termenului de valabilitate al certificatului de operator de aerodrom/aeroport, în 
condițiile punctului 5.1.4, cel târziu cu 10 zile înainte de expirarea termenului acestuia.    

3) calitatea deservirii agenților economici care activează pe aerodrom, precum și 
conformarea acestora cerințelor aplicabile;  

4) asigurarea siguranței zborurilor;  

5) asigurarea siguranței în timpul prestării tuturor serviciilor aeronautice care se 
conformează standardelor internaționale, precum și cadrului normativ național 
aplicabil; 

6) asigurarea securității aeronautice în conformitate cu prevederile cadrului normativ 
aplicabil.  

CAPITOLUL 5. DECIZIA AAC  

5.1 PRELUNGIREA SAU REFUZUL PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE 
AL CERTIFICATULUI OPERATORULUI DE AERODROM/AEROPORT 

 
5.1.1. Urmare examinării cererii și documentelor aferente prelungirii termenului de valabilitate al 

certificatului de operator de aerodrom/aeroport și inspecției, după caz, Comisia adoptă 
propunerea de prelungire al termenului de valabilitate al certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport sau propunerea de refuz, urmare a neînlăturării neconformităților 
depistate.    

5.1.2. La finalizarea lucrărilor, Comisia prezintă directorului AAC:  

1) raportul inspecției organizației-solicitant (după caz); și  

2) procesul-verbal al ședinței, care include propunerea de prelungire al termenului de 
valabilitate al certificatului sau refuzul prelungirii termenului de valabilitate al certificatului, 
semnat de către membrii și președintele Comisiei.  
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5.1.3. În cazul în care certificatul operatorului de aerodrom/aeroport se prelungește cu anumite 
derogări, stabilite în Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile - Examinarea și 
emiterea derogărilor și exceptărilor (PIAC-REG-EEDE) aprobate de AAC, acesta va fi 
emis conform formatului stabilit în PIAC-AD Part 2.  

5.1.4. În cazul deficiențelor de ordin economico-financiar, prelungirea valabilității certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport se efectuează cu condiția desfășurării inspecțiilor 
inopinate, cel puțin o dată la fiecare trei luni.  

5.1.5. Directorul AAC ia decizia de prelungire al termenului de valabilitate al certificatului sau de 
refuzare a prelungirii termenului de valabilitate al certificatului.  

5.1.6. Această decizie se comunică solicitantului printr-o înștiințare oficială.  

5.1.7. Certificatul completat cu noul termen de valabilitate este prezentat Directorului AAC pentru 
semnare. 

5.1.8. După semnarea actului permisiv, acesta se înmânează solicitantului (sau reprezentantului 
său legal) în formă fizică, contra semnăturii în Registrul aerodromurilor/aeroporturilor/ 
heliporturilor civile.  

5.1.9. Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului acordă dreptul de a continua 
executarea zborurilor pe aerodrom.  

5.1.10. După încheierea cu success a procesului de prelungire al termenului de valabilitate al 
certificatului, operatorul de aerodrom/aeroport este obligat, în termen de 1 zi lucrătoare, 
să asigure publicarea unui NOTAM cu eventualele limitări/restricții impuse de AAC. 

5.2 TERMENI ȘI VALABILITATE 

 
5.2.1. Cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate al certificatului și documentele 

suport, indicate la Capitolul 3, sunt prezentate către AAC cu cel puțin 90 de zile până la 
expirarea termenului de valabilitate al certificatului.   

5.2.2. Cererea solicitantului cu privire la prelungirea termenului de valabilitatea al certificatului 
de operator de aerodrom/aeroport, se examinează în termenii stabiliți de art. 60 din Codul 
administrativ. 

5.2.3. Certificatul poate fi prelungit pentru o perioadă de până la 2 ani.  

5.2.4. În cazul în care AAC refuză prelungirea termenului de valabilitate al certificatului, 
legalitatea deciziei  poate fi verificată de către solicitant în conformitate cu prevederile 
art.165 din Codul administrativ. 

5.2.5. În cazul în care cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate al certificatului este 
prezentată către AAC mai târziu de termenul stabilit la 5.2.1, procedura de prelungire a 
termenului de valabilitate al certificatului corespunde întru totul procedurii de certificare 
inițială. 
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Anexa nr.1 Cerere-model de prelungire a termenului de valabilitate al certificatului de 
operator de aerodrom 

 
 
 
Domnului      ______________ 
Director AAC 

 
 
Prin reprezentantul legal _____________________, în calitate de operator al 
aerodromului/aeroportului ____________________________. 
 
Solicit, prin prezenta, prelungirea termenului de valabilitate al Certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport, nr. ________din data de ___________ce expiră la data de  ___________, 
în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la 
aerodromuri și drept dovadă/suport prezint documentele anexate.  
 
 
Declar că am resursele adecvate pentru a opera aerodromul/aeroportul________________, în 
conformitate cu cadrul normativ aplicabil. 
 
Anexe: 

1) _________ 
2) _________ 

.......... 
 
 
 
 
 

     anul/luna/ziua     

               Data    Semnătura  Poziția oficială 
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Anexa nr.2 Răspuns-model cu privire la prelungirea termenului de valabilitate al 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport 

 
 
 
 
 
 

Domnului/Doamnei ________________ 
Administrator al “_________________”  

 
 
 
 
 
Stimate/ă domnule/doamnă Administrator, 
 
Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea Dumneavoastră nr. ______, Vă informăm că, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.653/2018, termenul de valabilitate al 
Certificatului de operator de aerodrom/aeroport al ______________ a fost prelungit pentru un 
termen de până la ____________.  
 
 
AAC eliberează Certificatul reprezentantului împuternicit contra semnatură. 
 
 
 
 
 
 
Cu respect, 
 
 

          

      Poziția oficială    Semnătura  Nume/Prenume 
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Anexa nr.3 Răspuns-model cu privire la refuzul prelungirii termenului de valabilitate 
al certificatului de operator de aerodrom/aeroport 

 
 
 
 
 
 

Domnului/Doamnei ________________ 
Administrator al “_________________”  

 
 
 
 
 
 
Stimate/ă domnule/doamnă Administrator, 
 
Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea Dumneavoastră nr. ______, Vă informăm că, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.653/2018, se refuză prelungirea termenului 
de valabilitate al Certificatului de operator de aerodrom/aeropor al ______________. 
 
 
Prezenta decizie poate fi contestată cu o cerere prealabilă la AAC în termen de 30 zile de la data 
comunicării. În ordine de contecios administrativ, prezenta poate fi contestată la Judecătoria 
Chișinău (sediul Râșcani, str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 zile din data comunicării răspunsului 
cu privire la cererea prealabilă sau din data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea 
acesteia. 
 
 

Notă: Decizia AAC cu privire la refuzul prelungirii termenul de valabilitate al Certificatului de 

operator de aerodrom/aeroport, urmează a fi întemeiată în baza prevederilor legale, argumentată 

suficient, cu prezentarea probelor relevante. 
 
 
 
Cu respect, 
 
 
 

          

      Poziția oficială    Semnătura  Nume/Prenume 
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Anexa nr.4  Diagrama procesului 

 
 
 
 

 

 

 

Neconformitățile înlăturate 

în termen de până la 30 zile? 

NU DA 

PROCESUL ESTE SUSPENDAT 

PENTRU O PERIOADĂ DE 

PĂNĂ LA 30 ZILE. 

SOLICITANTUL ESTE 

INFORMAT DESPRE 

ACȚIUNILE NECESARE 

 
 
 
 

Cererea de prelungire a certificatului și documentele suport solicitate 

corespund cerințelor stabilite? 

ETAPA 1 
Înregistrarea documentelor depuse, 
transmiterea lor spre examinare Comisiei de 

Certificare. NU 

DA 

 
 

 
 

 

 

Structura organizatorică și infrastructura tehnică, inclusiv 

instalațiile și echipamentele aerodromului corespund cerințelor de 

certificare? 

ETAPA 3 

SE REFUZĂ PRELUNGIREA 

CERTIFICATULUI 

PROCES FINALIZAT 

 

SE CONFIRMĂ PRELUNGIREA 

CERTIFICATULUI 

PROCES FINALIZAT 

 
 

Pachetul de documente (conținutul) transmis corespunde 

cerințelor de certificare aplicabile? 

ETAPA 2 
Examinarea documentelor suport 

NU 

PROCESUL ESTE SUSPENDAT 

PENTRU O PERIOADĂ DE 

PÂNĂ LA 30 ZILE. 

SOLICITANTUL ESTE 

INFORMAT DESPRE 

ACȚIUNILE NECESARE 

 

Neconformitățile înlăturate 

în termen de până la 30 zile? 

 

DA 

NU 

Inspecția aerodromului sau acceptarea 
rezultatul celei mai recente inspecții de 

supraveghere a conformității 

operatorului de aerodrom cu cerințele 

de certificare. 

EVALUAREA NIVELULUI DE 

NECONFORMITATE, 

MĂSURILOR CORECTIVE/ 

COMPENSATIVE/ 

RESTRICTIVE LUATE. LA 

NECESITATE, PROCESUL 

ESTE SUSPENDAT PENTRU 

O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 30 

ZILE, TIMP ÎN CARE 

SOLICITANTUL ÎNLĂTURĂ 

NECONFORMITĂȚILE. 

Neconformitățile înlăturate în termen de 

până la 30 zile? 

 

Stabilirea restricțiilor în cazul nerespectării 

cerințelor de certificare care permit un nivel 

acceptabil de securitate? 

NU 

NU 

DA 

 
 

 
Cerințele de certificare sunt respectate? 

ETAPA 4 Adoptarea deciziei cu privire la 
prelungirea certificatului 

DA 

DA 

DA 


