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Republica Moldova

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

ORDIN Nr. OAAC39/2022
din 04.08.2022

cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor
Aeronautice Civile „Certificarea aerodromurilor

civile conform Regulamentului privind procedurile
administrative referitoare la aerodromuri –

Certificarea aerodromurilor civile”
(PIAC-AD) Partea 3

Publicat : 12.08.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 257-263 art. 949 Data intrării în vigoare

În  temeiul  art.  7  alin.(3)  pct.1)  lit.b)  din  Codul  aerian  al  Republicii  Moldova
nr.301/2017  şi  pct.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,  în  scopul  asigurării  implementării  prevederilor  Regulamentului
privind  procedurile  administrative  referitoare  la  aerodromuri,  aprobat  prin  Hotărârea
Guvernului nr.653/2018,

ORDON:

1.  Se  aprobă  ediția  01  a  Procedurilor  și  Instrucțiunilor  Aeronautice  Civile
”Certificarea  aerodromurilor  civile  conform  Regulamentului  privind  procedurile
administrative referitoare la aerodromuri – Certificarea aerodromurilor civile” (PIAC-AD)
Partea 3, conform anexei la prezentul ordin.

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

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

DIRECTOR Vasile ȘARAMET

Nr. 39/GEN. Chişinău, 4 august 2022.

http://www.caa.md
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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 
(în continuare AAC). 

(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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amendamentului 
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în vigoare/nr. 
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1 Ediția 01 
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CAPITOLUL 1. NOȚIUNI  

1.1. Termenii specifici utilizați în PIAC-AD Partea 3 corespund definițiilor din Regulamentul 
privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.653/2018 (în continuare Regulament) și din specificațiile de certificare (în 
continuare CS-ADR-DSN), mijloacele aplicabile de punere în conformitate (în continuare 
AMC&GM REG-ADR), materialele de îndrumare (în continuare GM-ADR-DSN) 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 al 
Republicii Moldova nr.301/2017 (în continuare Cod aerian);  

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; 

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. 

Solicitant    persoană fizică sau juridică care intenționează să 
exploateze/opereze un aerodrom/aeroport în baza unui 
certificat emis de către AAC. În procesul de certificare, 
solicitantul poate avea deja statut de operator de 
aerodrom/aeroport. 

Aerodrom existent aerodrom/aeroport care deține un certificat valabil, emis de 
către AAC, conform Hotărârii de Guvern nr.653/2018. 
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CAPITOLUL 2. PREVEDERI GENERALE  

2.1 SCOP ȘI APLICABILITATE 

 
2.1.1.  Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile PIAC-AD Partea 3 se aplică aerodromurilor 

din Republica Moldova care cad sub incidența pct.2 din Regulamentul privind procedurile 
administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.653/2018. 

2.1.2. Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile PIAC-AD Partea 3 au drept scop: 

(1) aplicarea corespunzătoare a Regulamentului privind procedurile administrative 
referitoare la aerodromuri, AMC-urilor, CS-urilor și GM-urilor asociate, precum și a 
mecanismelor specifice de certificare/modificare a certificatului de operator 
aerodrom/aeroport; 

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

2.1.3. PIAC-AD Partea 3 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 certificarea inițială sau 
certificarea unui aerodrom existent a solicitanților certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport. 

2.1.4. Pentru stabilirea conformității cu prevederile Codului aerian și а Regulamentului, AAC  cât 
și solicitanții certificatului de operator de aerodrom/aeroport vor utiliza AMC-urile, CS-urile 
și, după caz, GM-ul aferent, aprobate de AAC, inclusiv amendamentele ulterioare la 
acestea.  

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

2.1.6. În cazul când pentru a respecta o prevedere 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. 

2.1.7. Pentru a obține conformitatea cu normele de punere în aplicare, AAC cât și solicitanții 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport pot utiliza și mijloace de conformitate 
alternative (AltMoC). 

2.1.8. După ce solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport își asumă, în 
declarația de conformitate (Anexa nr.14), un AMC sau un AltMoC drept modalitate de a 
se conforma unei prevederi din Regulament, AMC-ul sau AltMoC-ul în cauză trebuie 
aplicate. 

2.1.9. În cadrul procedurii de certificare inițială a unui solicitant al certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport, se va lua în considerare CB-ul aprobat pentru fiecare aerodrom. 

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

2.1.11.Procedura de certificare inițială este prezentată la Capitolul 4 și 6 din prezentul PIAC. 

2.1.12. În conformitate cu prevederile pct. ADR.AR.C.015 (b) din Regulament, în cazul unui 
aerodrom existent, AAC prevede condiţiile în care operatorul de aerodrom/aeroport 
operează în timpul perioadei de certificare, cu excepţia cazului în care AAC stabileşte că 
operarea aerodromului trebuie suspendată. Procedura de certificare în cazul unui 
aerodrom existent este prezentată la Capitolul 5 și 6 din prezentul PIAC. 

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; 

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

7) Ordinul directorului 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 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 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 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. ETAPELE CERTIFICĂRII 

Procesul de emitere a certificatului de operator de aerodrom/aeroport cuprinde următoarele etape: 
1) Etapa de pregătire și informare; 
2) Etapa de inițiere a procesului de certificare; 
3) Etapa de examinare a documentelor; 
4) Etapa de demonstrare a conformității și inspectarea aerodromului; 
5) Etapa de emitere a certificatului de operator de aerodrom/aeroport sau refuzul emiterii 

acestuia. 

 
 

 

 

 

 

 
  

Neconformități înlăturate în termenul stabilit de AAC? 

PROCESUL ESTE SUSPENDAT 

PENTRU O PERIOADĂ STABILITĂ 

DE AAC. 

SOLICITANTUL ESTE INFORMAT 

DESPRE ACȚIUNILE NECESARE 

 
 

 
 

Cererea pentru acordarea certificatului și documentele suport 

solicitate corespund cerințelor stabilite? 

ETAPA 2 
Inițierea a procesului de certificare - 
Înregistrarea documentelor depuse, 

transmiterea lor spre examinare către AAC. 
NU 

REFUZUL ELIBERĂRII UNUI CERTIFICAT  EMITEREA CERTIFICATULUI 

 
 
 

Documentele (conținutul) transmise corespund cerințelor de 

certificare aplicabile? 

ETAPA 3 Examinarea documentelor -  

Examinarea documentelor suport 
PROCESUL ESTE SUSPENDAT 

PENTRU O PERIOADĂ STABILITĂ 

DE AAC. 

SOLICITANTUL ESTE INFORMAT 

DESPRE ACȚIUNILE NECESARE 

Neconformități înlăturate în termenul stabilit de AAC? 

 
 

 
 

Structura organizatorică și infrastructura tehnică, inclusiv 

instalațiile, echipamentele aerodromului, procedurile și personalul 

corespund cerințelor de certificare? 

ETAPA 4 
Demonstrarea conformității și 

inspectarea aerodromului  

EVALUAREA NIVELULUI DE 

NECONFORMITATE, MĂSURILOR 

CORECTIVE/ COMPENSATIVE/ 

RESTRICTIVE LUATE. LA 

NECESITATE, PROCESUL ESTE 

SUSPENDAT PENTRU O 

PERIOADĂ STABILITĂ DE AAC, 

TIMP ÎN CARE SOLICITANTUL 

ÎNLĂTURĂ NECONFORMITĂȚILE. 

Neconformități înlăturate în termenul 

stabilit de AAC? 

 

Stabilirea restricțiilor în cazul nerespectării 

cerințelor de certificare care permit un nivel 

acceptabil de siguranță? 

NU 

DA 

 
 

 

Cerințele de certificare sunt respectate? 

ETAPA 5 
Emiterea certificatului de 

operator de aerodrom/aeroport 

sau refuzul emiterii acestuia 

DA 

 ETAPA 1 Pregătire și informare - întâlnire cu reprezentanții AAC în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare. 

DA 

PROCES FINALIZAT 

NU 

DA 

NU 

NU 

DA 

DA 
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CAPITOLUL 4. CERTIFICAREA INIŢIALĂ  A AERODROMURILOR  

Notă:  Demararea procedurii de certificare inițială poate avea loc în următoarele cazuri: 
- aerodromul/aeroportul este la prima certificare; 
- se modifică cadrul normativ cu privire la certificarea aerodromurilor/aeroporturilor 

prin care se obligă certificarea repetată. 
 

4.1 ETAPA DE PREGĂTIRE ȘI INFORMARE 
4.1.1 Solicitantul care intenționează să exploateze/opereze un aerodrom/aeroport, 

înaintea depunerii cererii tip (Anexa nr.1) pentru obținerea certificatului de operator 
de aerodrom/aeroport (Anexa nr.7), va solicita o întâlnire cu reprezentanții AAC în 
vederea obținerii tuturor informațiilor necesare, inclusiv despre etapele de 
certificare. 

4.1.2 Pentru a facilita coordonarea și punerea în aplicare a procesului de certificare inițială 
atât la nivelul AAC cât și la nivelul fiecărui solicitant se desemnează persoane 
responsabile. 

4.1.3 Fiecare solicitant va fi consultat referitor la etapa de pregătire și informare cu ocazia 
primelor reuniuni de lucru. 

4.1.4 AAC comunică lista persoanelor responsabile în vederea obținerii la timp de către 
solicitant a informațiilor cu privire la documente, etape, date sau proceduri ce trebuie 
urmate. 

4.1.5 Este esențial ca solicitantul să aibă o imagine clară asupra formei și conținutului 
documentelor necesare pentru obținerea certificatului. 

4.1.6 La cererea solicitantului, AAC pune la dispoziție informațiile necesare pentru 
obținerea certificatului. Acest pachet conține cel puțin: 

a) lista cadrului normativ aplicabil; 

b) lista documentelor ce trebuie depuse odată cu cererea tip de obținere a 
certificatului; 

c) alte informații aferente. 

4.1.7 AAC informează solicitantul cu privire la perioadele de timp necesare realizării 
fiecărei etape din procesul de emitere a certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport. 

4.1.8 În urma discuțiilor se stabilește dacă solicitantul este pregătit pentru a depune 
cererea tip (Anexa nr.1) de obținere a certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport sau dacă trebuie să se conformeze și cu alte prevederi înainte 
de aceasta. 

4.1.9 În cazul în care se stabilește că solicitantul este pregătit pentru a depune cererea, 
se aprobă un plan de acțiuni agreat de ambele părți. 

4.1.10 Rezultatele întrevederilor vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit și 
contrasemnat de ambele părți, cu oferirea unei copii solicitantului. 

4.2 INIȚIEREA PROCESULUI DE CERTIFICARE 
4.2.1 Solicitarea de eliberare a actului permisiv (certificatului) se face prin depunerea de 

către solicitant a unei cereri prin intermediul Sistemul informaţional automatizat de 
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gestionare şi eliberare a actelor permisive (în continuare SIA GEAP) sau pe suport 
de hârtie la sediul AAC conform specimenului din Anexa nr.1. 

4.2.2 Împreună cu cererea pentru acordarea 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) copiile actelor de constituire, autentificate cu ștampila organizației; 

3) informații cu privire la: 

i. situarea aerodromului; 

ii. tipul de operațiuni 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; 

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

5) documentele care să demonstreze modul în care va respecta prevederile 
aplicabile stabilite în Codul aerian, Regulamentul şi normele sale de punere în 
aplicare. O astfel de documentaţie cuprinde o procedură, inclusă în Manualul 
aerodromului, care descrie modul în care vor fi gestionate şi notificate AAC 
schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă; modificările ulterioare ale 
acestei proceduri necesită aprobarea prealabilă a AAC; 

6) dovada adecvării resurselor 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; 

Notă: Se admite prezentarea planului pe o perioadă mai îndelungată, în 
cazul în care intervalul necesar de 5 ani este inclus în document. 

b) raportul financiar auditat pe anul financiar precedent, în cazul în care 
solicitantul a desfășurat activitate de întreprinzător până la data depunerii 
cererii; 

c) planul de afaceri pentru o perioadă de până 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.  

7) dovada însoţită de documente a relaţiei solicitantului cu proprietarul 
aerodromului şi/sau proprietarul terenului; 
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8) numele şi informaţiile relevante cu privire la conducătorul responsabil, precum 
şi la alte persoane nominalizate prevăzute la pct. ADR.OR.D.015 din 
Regulament; 

9) o copie a Manualului aerodromului prevăzută la pct. ADR.OR.E.005 din 
Regulament; 

10) acordul de furnizare a datelor cu furnizorul de servicii de navigație aeriană; 

11) scrisorile AAC privind aprobarea: 

a) Programului național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.124/2021; 

b) Programului național de control intern al calității în domeniul securității 
aviației civile, aprobat prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale nr.173/2021; 

c) Programului național de instruire și certificare a personalului în domeniul 
securității aviației civile, aprobat prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale nr.143/2021; 

d) cursurilor de instruire pentru categoriile de personal, furnizate de către 
solicitant; 

Solicitantul va prezenta și copia certificatului de instructor de securitate emis 
de AAC, conform PNICSA. 

12)  scrisoarea de aprobare emisă de către AAC pentru Programul național de 
facilitare a transporturilor aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.147/2022. 

Notă:  Informațiile prevăzute la pct. 8) și 9) pot fi furnizate la o etapă 
ulterioară stabilită de AAC, dar înainte de emiterea certificatului. 

4.2.3 Pentru a facilita coordonarea și punerea în aplicare a activităților de certificare, atât 
la nivelul AAC cât și la nivelul solicitantului certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport se desemnează persoane de contact/responsabile. 

4.2.4 Inspectorii desemnați și perioadele aferente inspecției la fața locului se stabilesc 
conform prevederilor cadrului normativ aplicabil. 

4.2.5 În conformitate cu prevederile art.9 alin.(7) din Codul aerian, certificatelor nu li se 
aplică procedura aprobării tăcite.  

4.2.6 După depunerea cererii de certificare, solicitantul va fi invitat la sediul AAC la cel 
puțin o întâlnire de lucru (între personalul relevant al AAC și solicitant) în scopul 
clarificării aspectelor referitoare la documentele ce trebuie pregătite, respectiv 
etapele, perioadele sau procedurile ce trebuie urmate în vederea emiterii 
certificatului de aerodrom/aeroport. În urma fiecărei întâlniri de lucru va fi intocmit 
un proces verbal, contrasemnat de toți participanții. 

4.3 EXAMINAREA DOCUMENTELOR 
4.3.1 AAC examinează cererea și documentele însoțitoare, inclusiv asigură expertiza 

Manualului aerodromului în vederea verificării respectării condițiilor referitoare la 
întocmirea acestuia. În cazul constatării lipsei documentelor/informației necesare 
prevăzute expres de cadrul normativ aplicabil, AAC va suspenda termenul de 
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examinare a cererii urmare a unei ședințe dintre responsabilii din cadrul AAC și 
solicitant, unde în dependență de esența neconformității AAC va decide asupra 
termenului de suspendare, ulterior în baza unei scrisori emise de  către director, 
solicitantul va fi imediat informat despre temeiul suspendării, termenul și acțiunile de 
remediere (în conformitate cu prevederile art.81, alin.(2)-(4) din Codul administrativ), 
precum și despre posibilitatea de încetare a procedurii de certificare, (în 
conformitate cu prevederile art.78, alin.(3) din Codul administrativ).  

Solicitantul va înlătura neconformitățile și va transmite documentele necesare către 
AAC nu mai târziu de data stabilită de AAC în scrisoarea privind suspendarea 
examinării cererii. Ca urmare, procesul de examinare a cererii va fi reluat de către 
AAC. 

În cazul în care solicitantul nu înlătură neconformitățile sau nu prezintă documentele 
solicitate de AAC în termenii stabiliți şi nu există temeiuri de suspendare a procedurii 
sau de repunere în termen, AAC, în conformitate cu prevederile art.78 alin.(3) din 
Codul administrativ, poate constata renunţarea tacită la procedură. 

Suspendarea repetată se admite numai dacă are la bază un motiv care nu putea fi 
prevăzut la prima suspendare (în conformitate cu prevederile art.81, alin.(2) din 
Codul administrativ). 

4.3.2 Setul complet de documente este trimis către AAC, care va examina documentele 
prezentate. 

4.3.3 AAC, în măsura necesității, desfășoară ședințe la care examinează documentele 
prezentate și anume: 

1) cererea solicitantului pentru certificare, documentele anexate la aceasta și ia 
decizii corespunzătoare; 

2) chestiunile actuale și de perspectivă privind dezvoltarea activității de 
exploatare a aerodromului în baza documentelor prezentate. 

4.3.4 Solicitantul este notificat despre neconformitățile depistate în procesul examinării 
documentelor, în scopul înlăturării acestora în termenul stabilit. 

4.4 DEMOSTRAREA CONFORMĂRII 
Până la emiterea certificatului, inspectorii AAC desemnați verifică, în baza 
documentelor furnizate de către solicitant, respectiv în urma auditurilor/inspecțiilor la 
fața locului efectuate, conformarea solicitantului cu cerințele aferente infrastructurii, 
organizației și operațiunilor. 

4.4.1 Personalul nominalizat 

4.4.1.1  Cerințe generale aplicabile personalului desemnat conform prevederilor pct. 
ADR.OR.D.015 din Regulament. 

(1) În conformitate cu prevederile pct. ADR.OR.B.015 (b) (7) din Regulament, 
solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va depune împreună 
cu cererea menționată conform prevederilor pct. 4.2.1, inclusiv și informații 
documentate relevante cu privire la identitatea și calificarea persoanelor 
nominalizate pentru funcțiile prevăzute conform prevederilor pct. ADR.OR:D.015 
(a), (b) și (c) din Regulament. 
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(2) Informațiile documentate menționate conform prevederilor pct. 4.4.1.1 (1) vor 
cuprinde cel puțin următoarele: 

a) curriculum vitae cu descrierea informațiilor succinte privind studiile, experiența 
profesională (indicând funcțiile deținute și respectiv perioada de activitate), 
dacă sunt disponibile – informații despre cursurile speciale și/sau pregătirea 
specială obținută; 

b) documentele de numire în funcție; 

c) fișa postului pentru care este nominalizat sau documentele echivalente; 

d) dovezile privind îndeplinirea cerințelor specifice postului conform prevederilor 
pct. ADR.OR.D.015 (a), sau ADR.OR.D.015 (b) respectiv ADR.OR.D.015 (c) 
din Regulament; 

e) orice alte informații care, în opinia solicitantului pot contribui la caracteristica 
obiectivă a personalului desemnat. 

AAC poate solicita și informații suplimentare. 

(3) De asemenea, responsabilitățile și atribuțiile conducătorului responsabil și 
conducătorilor nominalizați de către solicitantul certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport, vor fi clar definite în Manualul aerodromului. 

(4) Orice schimbare a persoanelor desemnate conform prevederilor pct. 
ADR.OR.D.015 din Regulament, va fi notificată/comunicată AAC. 

4.4.1.2 C erințe aplicabile persoanei desemnate în calitate de conducător responsabil 

(1) Având în vedere cerințele conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 (a) din 
Regulament, în funcția de conducător responsabil al solicitantului certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport se numește persoana care deține autoritatea de 
a asigura că toate activitățile pot fi finanțate și executate în conformitate cu 
cerințele aplicabile, care poartă răspunderea pentru instituirea și întreținerea unui 
sistem de management eficace, acceptată de AAC. 

(2) Solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va respecta cerințele 
prevăzute conform prevederilor pct. AMC1 ADR.OR.D.015 (a) la Regulament, în 
cazul desemnării conducătorului responsabil. 

(3) În funcție de mărimea, structura și complexitatea organizației, funcția de 
conducător responsabil va fi ocupată de persoane cu competență necesară, în 
vederea îndeplinirii rolului său (a se vedea prevederile pct. GM1 ADR.OR.D.015 
(a) la Regulament). 

(4) Conducătorul responsabil poate deține mai mult de o funcție în cadrul 
organizației, (a se vedea prevederile pct. GM1 ADR.OR.D.015 (a) la 
Regulament), având responsabiliatea finală de implementare și menținere a 
Sistemului de management al siguranței (în continuare SMS), prin alocarea de 
resurse și sarcini în vederea menținerii siguranței. 

(5) Delegarea responsabilităților de către conducatorul responsabil poate fi făcută cu 
respectarea prevederilor pct. AMC1 ADR.OR.D.015 (b) la Regulament. 

4.4.1.3  Cerințe aplicabile conducătorilor nominalizați în funcții de management și 
supraveghere a serviciilor operaționale și de mentenanță 
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(1) Având in vedere cerințele conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 (b) din 
Regulament, solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport numește 
conducători nominalizați, acceptați de AAC, responsabili cu managementul și cu 
supravegherea următoarelor domenii: 

(a) serviciile operaționale ale aerodromului; 

(b) mentenanța aerodromului. 

(2) În vederea desemnării de către solicitantul certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport a unor persoane în funcții de management și supraveghere a 
serviciilor operaționale și de mentenanță, solicitantul se va asigura că aceste 
persoane îndeplinesc cerințele conform prevederilor pct. AMC1 ADR.OR.D.015 
(b) la Regulament. 

4.4.1.4  Cerințe aplicabile persoanei desemnate ca manager de siguranță  

(1) Având în vedere cerințele conform prevederile pct. ADR.OR.D.015 (c) din 
Regulament, solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport numește 
o persoană sau un grup de persoane responsabile pentru dezvoltarea, 
întreținerea și gestionarea zilnică a sistemului de management al siguranței. 

(2) Aceste persoane acționează independent de alte cadre de conducere din cadrul 
solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport, au acces direct la 
conducătorul responsabil și la echipa de conducere corespunzătoare, în ceea ce 
privește problemele de siguranță și răspund în fața conducătorului responsabil. 

(3) Cerințele privind responsabilitățile și experiența managerului de siguranță sunt 
detaliate la pct. AMC1 ADR.OR.D015 (c) SAFETY MANAGER la Regulament. 

(4) În cazul în care un grup de persoane din cadrul organizației solicitantului este 
nominalizat pentru îndeplinirea responsabilităților privind dezvoltarea, 
întreținerea și gestionarea zilnică a SMS, responsabilitățile trebuie definite clar şi 
doar o singură persoană va avea responsabilitatea generală a SMS, respectiv va 
fi numită element cheie în acest domeniu. 

(5) Managerul de siguranță nu va îndeplini alte funcții în cadrul organizației 
solicitantului în afară de asigurarea siguranței. Excepție de la prevederile 
prezentului punct se aplică în cazul în care: 

(a) organizația solicitantului are un număr de personal angajat permanent, cu 
regim deplin de muncă, mai mic de 20 persoane, caz în care persoana 
responsabilă poate cumula funcția managerului de siguranță; sau 

(b) organizația solicitantului a demonstrat conformarea cu criteriile individual 
stabilite și îndeplinirea condițiilor stabilite individual, funcția managerului de 
siguranță poate fi cumulată cu o altă funcție în cadrul agentului aeronautic.  

(6) Managerul de siguranță nu va cumula funcțiile de asigurare a siguranței la unul 
sau mai mulți agenți aeronautici, cu excepția cazurilor când agenții aeronautici 
au un număr de personal angajat permanent, cu regim deplin de muncă, mai mic 
de 20 de persoane. 

4.4.1.5  Cerințe aplicabile față de persoanele care îmbină responsabilitățile, desemnate 
conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 din Regulament  
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(1) Se acceptă ca o persoană să dețină mai mult de un post din cele menționate de 
prevederile pct. 4.4.1.2, 4.4.1.3 respectiv 4.4.1.4, în funcție de organizarea 
solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport și de complexitatea 
operațiunilor sale. 

(2) Pentru îndeplinirea de către o persoană nominalizată a responsabilităților 
specifice rezultate pentru ocuparea a două sau mai multor posturi specifice 
definite conform prevederilor pct. 4.4.1.2, 4.4.1.3 respectiv 4.4.1.4, se vor lua în 
calcul atât capacitatea persoanei cât și competența acesteia de îndeplinire a 
responsabilităților cumulate (a se vedea prevederile pct. GM1 ADR.OR.D.015 la 
Regulament). 

(3) Persoanelor care ocupă mai multe posturi manageriale definite conform 
prevederilor pct. 4.4.1.2, 4.4.1.3 respectiv 4.4.1.4, li se aplică un cumul de cerințe 
de competență și capacitate managerială, specifice pentru fiecare dintre posturile 
ocupate. 

(4) Complexitatea operațională sau a funcționării unui solicitant al certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport poate împiedica sau limita cumulările de posturi 
manageriale cu impact asupra siguranței. 

(5) Persoana nominalizată de către un solicitant al certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport pe un post managerial nu va fi nominalizată de către un alt 
operator de aerodrom/aeroport în același timp pe același post sau pe posturi 
similare, cu excepția cazului descris conform prevederilor pct. 4.4.1.4 (6). 

4.4.1.6 Cerințe aplicabile persoanei desemnate drept responsabil pentru monitorizarea 
conformării 

Responsabilul pentru monitorizarea conformării trebuie să fie o persoană 
competentă care respectă cerințele conform prevederilor pct. AMC2 ADR.OR.D.005 
(b) (11) la Regulament, care are acces direct și răspunde în fața conducătorului 
responsabil menționat la pct. 4.4.1.2. 

4.4.1.7  Impactul schimbărilor aplicabile personalului care ocupă posturi manageriale asupra 
documentației 

(1) Fiecare solicitant al certificatului de operator de aerodrom/aeroport trebuie să 
descrie structura organizatorică (organigrama), inclusiv conexiunile legate de 
siguranță între departamente/direcții, cu evidențierea clară a relațiilor de 
subordonare și/sau raportare la toate nivelurile relevante și să specifice în 
Manualul aerodromului, numele, prenumele, responsabilitățile și atribuțiile 
persoanelor care ocupă posturi manageriale cu impact asupra siguranței descrise 
conform prevederilor pct. 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4 și 4.4.1.6. 

(2) Fiecare solicitant al certificatului de operator de aerodrom/aeroport trebuie să 
informeze AAC în timp de 10 zile lucrătoare despre orice schimbare de personal 
sau despre orice loc vacant din pozițiile menționate conform prevederilor pct. 
4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4 și 4.4.1.6. 

(3) Fiecare solicitant al certificatului de operator de aerodrom/aeroport trebuie să 
amendeze, după caz, Manualul aerodromului și să aplice procesul propriu de 
control al documentelor. 

4.4.1.8 Evaluarea personalului desemnat conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 din 
Regulament 
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(1) Evaluarea personalului desemnat conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 
din Regulament se realizează de către AAC în scopul obținerii informației cu 
privire la domeniile de lucru și la nivelul de competență ale acestora, astfel 
încât să se poată verifica conformitatea următoarelor posturi vizate: 

(a)  Pentru persoana desemnată în calitate de conducător responsabil: 

i. cunoașterea și înțelegerea cerințelor de siguranță, principiilor și 
practicilor aferente, precum și modul în care acestea sunt aplicate în 
cadrul organizației; (PIAC-AD; Regulamentul privind procedurile 
administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.653/2018, alte cerințe aplicabile); cunoașterea și 
înțelegerea problemelor-cheie de gestionare a riscului în cadrul 
aerodromului (Manualul aerodromului, Manual SMS, după caz); 

ii. cunoașterea și înțelegerea funcționării sistemului de management al 
calității, principiilor și practicilor aferente, precum și modul în care 
acestea sunt aplicate în cadrul organizației (Manualul aerodromului 
și procedurile documentate în vederea implementării sistemului de 
management al calității); 

iii. cunoașterea și înțelegerea cerințelor de securitate, principiilor și 
practicilor aferente, precum și modul în care acestea sunt aplicate în 
cadrul organizației (cerințe naționale și internaționale, Manuale și 
proceduri interne în domeniul securității); 

iv. cunoașterea și înțelegerea cerințelor privind competența personalului 
(Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la 
aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.653/2018). 

(b)  Pentru persoana desemnată în calitate de manager al siguranței: 

i. cunoașterea aprofundată a cerințelor naționale și internaționale în 
domeniul siguranței zborurilor, cunoașterea adecvată a principiilor și 
practicilor aferente, precum și modul detaliat în care acestea sunt 
aplicate în cadrul aerodromului); 

ii. cunoașterea aprofundată și înțelegerea documentelor de aerodrom 
relevante (Manualul aerodromului și/sau Manualul SMS), principiile și 
practicile aplicabile, terminologia folosită, procedurile aplicabile, 
întocmirea studiilor aeronautice, evaluarea riscurilor; 

iii. cunoașterea aprofundată a sistemului de raportare (Regulamentul 
privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.653/2018, Regulamentul privind 
raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele 
de aviație civilă (RAC-RAASEAC)). 

(c) Pentru persoana desemnată în calitate de manager operațional: 

i. cunoașterea și înțelegerea cerințelor de siguranță, principiilor și 
practicilor aferente, precum și modul în care acestea sunt aplicate în 
cadrul organizației; cunoașterea și înțelegerea sistemului de 
management al siguranței aplicabil aerodromului (Manualul 
aerodromului, Manualul SMS, după caz, proceduri relevante); 
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ii. cunoașterea și înțelegerea sistemelor de management al calității, 
principiilor și practicilor aferente, precum și modul în care acestea 
sunt aplicate în cadrul organizației (manuale și proceduri 
documentate în vederea implementării sistemului de management al 
calității); 

iii. cunoștințe aprofundate privind procesele și activitățile operaționale 
precum și cunoștințe aprofundate privind infrastructura aeroportuară, 
caracteristicile esențiale tehnico-funcționale ale aeroportului și ale 
aeronavelor ce pot opera (Regulamentul privind procedurile 
administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.653/2018, CS-ADR-DSN, GM-ADR-DSN, AMC&GM la 
REG-ADR cu modificările și completările ulterioare, cunoașterea 
manualelor, procedurilor, regulamentelor, planurilor aplicabile în zona 
operațională specifice activității direcției pe care o coordonează). 

(d) Pentru persoana desemnată în calitate de manager de mentenață: 

i. cunoașterea și înțelegerea cerințelor de siguranță, principiilor și 
practicilor aferente, precum și modul în care acestea sunt aplicate în 
cadrul organizației; cunoașterea și înțelegerea sistemului de 
management al siguranței în cadrul aerodromului (Manualul 
aerodromului, Manualul SMS, după caz); 

ii. cunoașterea și înțelegerea funcționării sistemelor de management al 
calității, principiilor și practicilor aferente, precum și modul în care 
acestea sunt aplicate în cadrul organizației (manuale și proceduri 
documentate în vederea implementării sistemului de management al 
calității); 

iii. cunoștințe aprofundate privind organizarea și coordonarea 
administrării, exploatării și întreținerii echipamentelor, instalațiilor 
aeroportuare și mijloacelor tehnice din dotare precum și cunoștințe 
aprofundate privind organizarea și urmărirea modului de comportare 
în exploatare a bazei tehnice aeroportuare (Regulamentul privind 
procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.653/2018, CS-ADR-DSN, GM-ADR-DSN, 
AMC&GM la REG-ADR, cunoașterea manualelor, procedurilor, 
regulamentelor, planurilor aplicabile în zona operațională specifice 
activității direcției pe care o coordonează).  

(2) Posibilele cazuri în care poate fi necesară intervievarea de către AAC a 
persoanelor desemnate: 

(a) începerea operațiunilor pe aerodrom până la emiterea certificatului de 
operator; 

(b) schimbarea persoanelor desemnate conform prevederilor pct. 
ADR.OR.D.015 din Regulament, pe un aerodrom certificat. 

Notificarea privind intervievarea persoanei în cauză se transmite solicitantului 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport în scris cu minimum 5 zile 
lucrătoare înainte de data programată a interviului. 
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Discuțiile se înregistrează în cadrul ședințelor AAC, iar întrebările și 
răspunsurile persoanelor intervievate sunt consemnate într-un proces-verbal, 
semnat de către personalul responsabil din cadrul AAC. 

(3) Urmare a interviului se adoptă decizia de: 

(a)  acceptare; 

(b)  neacceptare; 

(c)  respingere. 

Decizia de neacceptare: 

i. se bazează pe lipsa cunoștințelor în anumite domenii care pot și ar 
trebui studiate în continuare. În același timp, gradul de amenințare 
pentru siguranța zborurilor atunci când această persoană va îndeplini 
în continuare sarcinile este acceptabil; 

ii. este însoțită de o scurtă descriere a deficiențelor identificate; 

iii. obligă solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport: 

• să propună persoana neacceptată pentru o nouă ședință a 
Comisiei pentru aprobarea/suspendarea/revocarea 
conducătorilor responsabili ai operatorilor de 
aerodrom/aeroport/heliport, urmare a unei instruiri 
suplimentare; sau 

• să prezinte un candidat nou. 

Decizia de respingere: 

i. se bazează pe lipsa cunoștințelor necesare în domeniile stipulate 
conform prevederilor pct. 4.4.1.8; 

ii. este insoțită de o scurtă descriere a deficiențelor identificate; 

iii. nu permite reexaminarea candidatului respins; 

iv. presupune prezentarea unui nou candidat de către solicitantul 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport. 

(4) După încheierea interviurilor, AAC organizează o ședință închisă în cadrul 
căreia se decide asupra acceptabilității personalului înaintat spre acceptare. 
Această decizie se comunică în scris solicitantului certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport în termen de 7 zile lucrătoare din data desfășurării ședinței 
Comisiei sus-menționate. 

(5) În cazul schimbării oricărei persoane desemnate conform pct. ADR.OR.D.015 
din Regulament, AAC, evaluează calificările acesteia și, după caz, poate 
intervieva persoana în cauză sau solicita probe suplimentare de adecvare în 
termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării. 

(6) Solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va fi informat cu 
privire la eventualele măsuri pe care trebuie să le implementeze ca urmare a 
interviului realizat. 
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4.4.2 Propuneri ale solicitantului privind baza de certificare – CB 

(1) Solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va depune, odată 
cu cererea de acordare a certificatului, propunerea privind baza de certificare 
și modalitatea de conformare cu aceasta, prin completarea Anexei nr.2 din 
prezentul PIAC. 

(2) Pentru identificarea specificațiilor de certificare (CS) aplicabile aerodromului, 
solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport se va raporta la 
condițiile de operare solicitate, respectiv la existența elementelor de 
infrastructură în teren, conform obiectivelor de siguranță/aplicabilității 
evidențiate în CS. 

(3) Solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va avea în vedere 
demonstrarea conformării (Anexa nr.2) cu toate elementele identificate a fi 
aplicabile, raportat la elementele de infrastructură supuse certificării (piste, căi 
de rulare, platforme, suprafețe de limitare a obstacolelor, alte echipamente). 

(4) Pentru demonstrarea conformării vor fi identificate documente formale care să 
conțină caracteristicile la care CS-urile fac referire. Se pot utiliza măsurători în 
sistemul WGS, rapoarte interne de inspecție, orice alte surse care să ateste 
conformarea elementelor existente în teren cu prevederile CS aferente. 

(5) Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile anumitor studii specifice ce intră în 
responsabilitatea solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport, 
documentele aferente demonstrării conformării furnizate de terți vor fi validate 
(proiectarea/determinarea informațiilor relevante s-a realizat conform 
cerințelor solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport, cu 
respectarea cerințelor specifice), verificate (informațiile rezultate corespund 
scopului, respectiv valorile corespund cerințelor CS/OR/OPS aferente) și 
însușite de către solicitant înainte de evaluarea acestora de către AAC. 
Acestea vor fi identificate în Anexa nr.2 prin denumire, respectiv numărul de 
înregistrare în cadrul organizației-solicitant a certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport. 

(6) Pentru completarea informațiilor aferente propunerii pentru baza de certificare, 
solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va avea în vedere 
(conform Anexei nr.2): 

(a) identificarea valorii sau o scurtă descriere a caracteristicilor CS existente 
în teren; 

(b) starea de conformare cu prevederile CS-ului respectiv (DA/NU); 

(c) documentul care a generat datele identificate în propunerea pentru baza 
de certificare (cu identificarea clară a capitolului/paragrafului 
corespunzător, după caz), conform prevederilor pct. 4.4.2.(4); 

(d) pentru elementele neconforme, se va identifica propunerea de încadrare 
a deviației (EloS, SC, DAAD) și codul/numărul de identificare a evaluării 
de siguranță aferente/ propunerea pentru încadrarea în planul de măsuri 
corective cu termen aferent de implementare, dacă neconformitatea nu 
se poate încadra conform EloS/SC/DAAD. 
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Notă: Până la 31 decembrie 2024, AAC poate să accepte cererile de certificate 
de operator de aerodrom/aeroport care includ DAAD de la specificaţiile de 
certificare emise de AAC.  

(7) Pentru unul sau mai multe CS care sunt considerate inadecvate sau 
nepotrivite pentru asigurarea conformității cu cerințele esențiale (ER) din 
Anexa nr.6 la Codul aerian și care nu pot fi încadrate ca EloS sau DAAD, 
solicitantul certificatului de operator de aerodrom furnizează următoarele 
elemente (date/informații, dovezi, referințe regulamentare, etc.): 

(a) identificarea CS considerate; 

(b) descrierea deviației(ilor), cu evaluarea riscurilor operaționale asociate; 

(c) motivul nerespectării specificațiilor aplicabile; 

(d) motivul pentru care deviația(ile) nu pot fi încadrate ca EloS sau SC; 

(e) identificarea, dacă este cazul, a conexiunilor cu alte CS sau cu alte cerințe 
ale Regulamentului, pentru determinarea și considerarea impactului 
asupra altor dispoziții; 

(f) evaluări de siguranță care să demonstreze respectarea ER, Anexa nr.6 la 
Codul aerian și limitările/restricțiile operaționale impuse; 

(g) modalități/acțiuni de tratare a deviațiilor în cauză (analiză în cadrul SMS), 
măsuri de reducere/eliminare adoptate, supraveghere evoluție, informare 
aeronautică, etc.); 

(h) alte date/informații considerate relevante. 

Dacă elementele furnizate sunt incomplete, AAC solicită în scris solicitantului 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport completarea acestora cu 
date/informații, dovezi, etc. 

(8) AAC verifică dacă solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport 
a avut în vedere infrastructura de aerodrom existentă, tipurile de operațiuni de 
apropiere-aterizare și decolare ce se doresc a fi desfășurate, mijloacele 
vizuale și echipamentele de aerodrom, și dacă, raportat la codul de referință 
al aerodromului, a identificat toate CS aplicabile și le-a inclus în propunerea 
de CB. 

(9) În urma evaluării propunerii bazei de certificare, respectiv a inspecțiilor 
realizate la fața locului. AAC poate solicita demonstrarea conformării cu orice 
alte CS identificate a fi aplicabile și necesar a fi incluse în baza de certificare, 
respectiv eliminarea unor CS din CB. 

(10) AAC întocmește și notifică solicitantului certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport baza de certificare, document formal în raport cu care se 
realizează evaluarea infrastructurii aeroportuare în vederea emiterii 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport. 

(11) În funcție de evoluția activităților de certificare, baza de certificare poate suferi 
modificări ulterioare. Baza de certificare aferentă certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport va fi emisă de AAC odată cu finalizarea activităților de 
evaluare. 
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(12) AAC verifică modalitatea de conformare a solicitantului certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport cu prevederile bazei de certificare notificată 
prin evaluarea documentelor identificate în Anexa nr.2, respectiv prin inspecții 
la fața locului, desfășurate conform prevederilor cadrului normativ aplicabil. 
AAC poate solicita orice alte documente/informații care să ateste conformarea 
solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport cu prevederile 
aplicabile. 

(13) Pentru elementele CS identificate a fi neconforme, solicitantul certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport va întocmi evaluări ale siguranței în care să fie 
identificate și tratate riscurile astfel generate. Acestea vor fi furnizate AAC 
odată cu solicitarea de acordare a certificatului, precum și ulterior, la 
solicitarea AAC, funcție de evoluția activităților de certificare. 

(14)  AAC analizează și acceptă evaluările de siguranță. Urmare a acceptării 
evaluărilor de siguranță, AAC încadrează deviațiile în EloS/SC/DAAD, 
conform aplicabilității date de Regulament. 

(15) La evaluarea propunerii EloS, AAC: 

• identifică obiectivul de siguranță al CS-ului propus pentru încadrare în 
EloS; 

• verifică dacă propunerea de EloS respectă obiectivul de siguranță; 

• verifică dacă au fost identificate conexiunile dintre CS-ul propuse pentru 
EloS și alte CS-uri ce pot fi afectate, respectiv implicațiile asupra 
prevederilor Manualului aerodromului; 

• verifică dacă nivelul de siguranță aferent EloS propus nu este inferior 
celui asumat prin CS. 

(16) În funcție de informațiile furnizate de către solicitantul certificatului de operator 
de aerodrom/aeroport, AAC stabilește DAAD pentru CS-urile aferente în 
funcție de măsurile asumate de remediere a deviațiilor. În cazul în care o 
măsură de remediere tratează deviații ale mai multor CS, AAC poate întocmi 
un singur document DAAD aferent măsurii asumate de remediere, cu condiția 
tratării corespunzătoare a tuturor riscurilor generate de deviațiile CS. 

(17)  În cazul în care evaluarea de siguranță nu se acceptă, AAC notifică 
solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport (în scris, e-mail, 
ședințe de lucru), identificând aspectele neconforme/necesar a fi 
completate/dezvoltate. 

(18) Ca urmare a încadrării deviațiilor identificate, baza de certificare se întocmește 
conform Anexei nr.11 (inclusiv elementele pentru care a fost acceptat EloS 
sau SC) și intră în vigoare odată cu emiterea certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport și a condițiilor de operare asociate. 

(19) Pentru a face diferență între ELOS și SC, solicitantul certificatului de operator 
de aerodrom/aeroport va avea în vedere criteriile prezentate în Anexa nr.12. 

(20) De asemenea, în Anexa nr.13 este prezentată Diagrama de tratare a ELOS, 
SC sau DAAD. 
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4.4.3  Cerințe față de organizație (OR)/Cerințe privind operațiunile (OPS) 

(2) Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor identificate la pct. 4.4.1 
(Personalul nominalizat). 

(3) Pentru demonstrarea conformării cu prevederile aferente OR/OPS, solicitantul 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport va completa Macheta de 
conformare (Anexa nr.3 și Anexa nr.4), și o va înainta AAC odată cu solicitarea 
de acordare a certificatului. 

(4) AAC verifică modalitatea de transpunere/dezvoltare a prevederilor AMC/GM, 
după caz, în documentele/manualele/procedurile solicitantului certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport. Astfel, solicitantul va identifica, conform 
Anexei nr.3 și Anexei nr.4 din prezentul PIAC, documentele proprii 
(denumire/codificare, ediție), respectiv capitolele/paragrafele unde se 
regăsesc informații relevante. 

(5) Propunerile privind mijloacele alternative de conformare (AltMoC) se tratează 
conform prevederilor pct. 4.4.4 din prezentul PIAC. 

(6) Gradul de conformare se identifică conform următoarelor: 

• prezent (aspectele sunt documentate în cadrul organizației); 

• corespunzător (documentarea este particularizată ținând cont de 
mărimea, natura și complexitatea organizației, respectiv de riscurile 
inerente ale activității); 

• operațional (aspectele sunt implementate la nivelul organizației, 
existând rezultate în acest sens); 

• eficace (implementarea produce rezultatele dorite și are un impact 
benefic asupra siguranței). 

(7) Evaluarea adecvării resurselor va avea în vedere atât aspectele financiare 
necesare pentru desfășurarea operațiunilor/instruirii personalului, cât și 
resursele de personal existent și competent, infrastructură respectiv proceduri 
corespunzătoare. 

(8) Evaluarea Manualului aerodromului se realizează conform listei de verificare 
din Anexa nr.6 din prezentul PIAC. 

(9) Procedura privind schimbările ce nu necesită aprobare prealabilă AAC este 
evaluată în conformitate cu Anexa nr.5 din prezentul PIAC. După completarea 
listei de verificare, inspectorul AAC desemnat face propunerea pentru 
aprobarea/neaprobarea procedurii, întocmind răspunsul către solicitant. În 
cazul în care procedura nu se aprobă, în scrisoarea răspuns se va specifica 
motivele în consecință. 

(10) Pentru operarea aeronavelor cu litera de cod superior, solicitantul certificatului 
de operator de aerodrom/aeroport va furniza AAC o evaluare de siguranță în 
care vor fi identificate și tratate riscurile aferente operării aeronavei în condițiile 
infrastructurii/facilităților/echipamentelor/operațiunilor existente. Operarea 
aeronavei este aprobată de către AAC, iar în cazul aprobării, aeronava se va 
identifica în condițiile certificatului, conform Anexei nr.10 din prezentul PIAC. 
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4.4.4 Mijloace alternative de conformare – AltMoC 

(1) AltMoC sunt utilizate atunci când un solicitant al certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport dorește să implementeze o metodă diferită de cea 
prevăzută de AMC pentru a se conforma cu Regulamentul. Avându-se în 
vedere prevederile pct. ADR.OR.A.015 (a) din Regulament, AltMoC poate 
înlocui parțial sau complet unul sau mai multe AMC pentru a demonstra 
conformitatea cu Regulamerntul. 

(2) Pentru fiecare propunere de AltMoC solicitanții certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport trebuie să depună la AAC câte o cerere de aprobare, 
însoțită de o documentație care: 

- să considere eventualele AMC și GM existente/asociate cu Regulamentul 
de referință; 

- să descrie detaliat AltMoC în cauză; 

- să demonstreze conformarea cu Regulamentul pe baza unei evaluări de 
siguranță (vezi prevederile pct. ADR.AR.A.015 (e), ADR.OR.A.015 (b) din 
Regulament, și AMC1 ADR.OR.A.015 la Regulament); 

- să prezinte eventualele măsuri identificate pentru reducerea riscului; 

- să menționeze metodele preconizate pentru supravegherea funcționării 
AltMoC. 

(3) La primirea unei cereri de aprobare AltMoC, AAC: 

- verifică dacă cererea este completă și semnată (conform Anexei nr.8); 

- analizează preliminar documentația anexată (structură, conținut, etc.); 

- dacă nu identifică toate elementele necesare aprobării, poate cere în scris 
solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport completarea 
documentelor și a datelor/informațiilor furnizate; 

- analizează sistematic setul complet de date/informații și documente, 
urmărind în special metodele utilizate pentru demonstarea conformității cu 
Regulamentul; 

(4) AAC analizează documentația furnizată de către solicitantul certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport și formulează un răspuns în maximum  30 de 
zile calendaristice. În cazul în care cererea și documentele suport care descriu 
complet AltMoC conform prevederilor pct. ADR.OR.A.015 (b) din Regulament 
nu sunt suficiente, AAC solicită informații suplimentare. 

(5) În cazul aprobării, AltMoC, acestuia i se atribuie un număr unic. Solicitantul 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport poate pune în aplicare AltMoC 
numai după aprobarea prealabilă a AAC și cu notificarea acestuia în 
conformitate cu prevederile pct. ADR.OR.A.015 (b), (c) din Regulament. 

(6) Manualul aerodromului și procedurile aferente vor fi amendate în termen de 
maxim 30 zile calendaristice de la notificarea aprobării AltMoC. 

(7) Solicitanții certificatului de operator de aerodrom vor păstra toate elementele 
necesare pentru aprobarea AltMoC pe toată durata existenței acestuia. 
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(8) AAC va păstra o copie a dosarului de aprobare a AltMoC și va menține un 
registru cu toate AltMoC în stadiu de proiect/aprobare sau abrogate. 

(9) Procesele și elementele relevante privind stabilirea CB și aprobarea AltMoC 
sunt prezentate în Anexa nr.15. 

4.4.5 Aprobarea procedurilor relevante 

4.4.5.1  Procedura privind managementul schimbărilor 
4.4.5.1.1 Sistemul de management al solicitantului certificatului de operator 

aerodrom/aeroport conține o componentă (procedură, standard, etc.) de 
management al schimbărilor (incluzând schimbări operaționale cu privire la 
responsabilități de siguranță). 

4.4.5.1.2 Schimbările care afectează termenii certificatului, baza de certificare, 
echipamentele critice de aerodrom și, în mod semnificativ, sistemul de 
management al solicitantului certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport, trebuie aprobate în prealabil de AAC (a se vedea 
prevederile pct. ADR.OR.B.040 (a) și (b) din Regulament).  

4.4.5.1.3 Situații/schimbări care trebuie aprobate în prealabil de AAC: 

(1) Utilizarea mijloacelor de conformitate alternative (a se vedea 
prevederile pct. ADR.OR.A.015 din Regulament); 

(2) Schimbări ale managementului și procedurii de notificare a 
schimbărilor care nu necesită aprobare prealabilă (a se vedea 
prevederile pct. ADR.OR.B.015 (b) 4) din Regulament); 

(3) Schimbări ale bazei de certificare sau ale condițiilor certificatului (a se 
vedea prevederile pct. ADR.OR.B.040 (a) 1) din Regulament); 

(4) Schimbări ale echipamentelor de aerodrom critice din punct de vedere 
al siguranței (a se vedea prevederile pct. ADR.OR.B.040 (a) 1) din 
Regulament); 

(5) Schimbări care afectează semnificativ elementele sistemului de 
management al solicitantului certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport (a se vedea prevederile pct. ADR.OR.B.040 (a) 2) 
din Regulament); 

(6) Schimbări ale nivelului de protecție asigurat de serviciile de salvare și 
stingere incendii (a se vedea prevederile pct. ADR.OPS.B.010 (a) 1) și 
2) din Regulament); 

(7) Schimbări ale procedurilor pentru operațiuni în condiții de vizibilitate 
redusă (a se vedea prevederile pct. ADR.OPS.B.045 (b) din 
Regulament); 

(8) Operarea aeronavelor cu litera de cod superioară (a se vedea 
prevederile pct. ADR.OPS.B.090 (a) din Regulament); 

(9) Schimbări referitoare la obstacole, dezvoltare/modernizare și alte 
activități din zonele monitorizate de către solicitantul certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport (a se vedea prevederile pct. 
ADR.OPS.B.075 (a) din Regulament). 
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4.4.5.1.4       (1)    Solicitarea de aprobare pentru o schimbare de natura celor prevăzute 
conform prevederilor pct. 4.4.5.1.2 și 4.4.5.1.3 se face înainte ca 
schimbarea respectivă să se aplice; 

(2) Schimbarea în cauză poate fi implementată numai după aprobarea 
acesteia de AAC (a se vedea prevederile pct. ADR.AR.C.040 din 
Regulament); 

(3) Pe durata schimbării, solicitantul operează în condițiile aprobate de 
AAC. 

4.4.5.1.5        (1)  Schimbările care nu necesită aprobare prealabilă sunt gestionate și 
notificate AAC, în conformitate cu o procedură elaborată de către 
solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport și aprobată 
de AAC (a se vedea prevederile pct. ADR.AR.C.035 (h) din 
Regulament). 

(2)  Procesul de notificare a schimbărilor este prezentat în Anexa nr.16. 

4.4.5.1.6         (1)  Notificările trebuie să fie documentate și însoțite de:  

(a)  o prezentare descriptivă a schimbării; 

(b)  prezentarea informațiilor privind prevederile/referințele 
Regulamentului, Manualului aerodromului, bazei de certificare și, 
dacă este cazul, elementele certificatului și sistemului de 
gestionare, aferente (asociate) acestei schimbări; 

(2)  Pentru schimbările care presupun aprobare prealabilă sau la 
solicitarea AAC, notificările se completează cu următoarele elemente: 

(a)  demonstrarea conformității schimbării cu cerințele de 
reglementare aplicabile; 

(b)  o evaluare de siguranță pentru schimbarea preconizată (implicații, 
interfețe și interacțiuni, identificare pericole și riscuri asociate, 
analize de risc, măsuri de control/reducere a riscurilor, 
monitorizare și revizuire, comunicare și consultare, etc.); 

(c)  condițiile operaționale care permit menținerea unui nivel de 
siguranță acceptabil; 

(d)  dovada instruirii specifice personalului implicat; 

(e)  autorizarea echipamentelor (dacă este cazul); 

(f)  proiectul de amendament la Manualul aerodromului indus de 
schimbare; 

4.4.5.1.7          (1)  Analizând elementele transmise de către solicitantul certificatului de 
operator de aerodrom/aeroport (date/ informații, etc.), AAC stabilește 
dacă demonstrarea conformității este satisfăcătoare și condițiile 
operaționale prevăzute pentru implementarea schimbării sunt 
suficiente pentru asigurarea unui nivel de siguranță acceptabil. 

(2)  Dacă este cazul, AAC aprobă schimbarea și, dacă este necesar, 
modifică termenii certificatului și/sau baza de certificare (a se vedea 
prevederile pct. ADR.AR.C.040 4) (b) și (c) din Regulament). AAC 
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aprobă în același timp condițiile în care se operează pe aerodrom, pe 
durata schimbării (a se vedea prevederile pct. ADR.AR.C.040 4) (d) din 
Regulament). 

(3)  În cazul în care AAC nu aprobă schimbarea, comunică răspunsul, în 
scris, solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport. 

4.4.5.1.8 Procedura privind managementul și notificarea schimbărilor, aprobată, este 
parte a Manualului aerodromului (a se vedea prevederile pct. AMC 3 
ADR.OR.E.005 la Regulament) și condiționează certificarea solicitantului. 

4.4.5.2 Procedura pentru operațiuni în condiții de vizibilitate redusă (LVP) 
4.4.5.2.1         (1) Pentru aerodromurile unde se preconizează operarea în condiții de 

vizibilitate redusă aprobarea de către AAC a operațiunilor respective 
este parte integrantă a procesului de certificare. 

(2)  Procedura LVP aprobată de AAC este parte a Manualului aerodromului 
(a se vedea prevederile pct. AMC 3 ADR.OR.E.005 la Regulament) și 
condiționează certificarea solicitantului. 

4.4.5.2.2 Procedurile LVP și schimbările acestor proceduri se aprobă în prealabil de 
AAC (a se vedea prevederile pct. ADR.OPS.B.045 (b) din Regulament). 

4.4.6 Inspectarea aerodromului 

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

4.4.6.2 Exemple de neconformități, cu măsurile aferente aplicate de AAC, sunt prezentate în 
Anexa nr.9. 

4.4.6.3  Metodologia de inspecție pe aerodrom face obiectul unor acte normative specifice 
emise de AAC. 

4.4.6.4  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 eliberează un 
certificat cu restricții de operare sau refuză acordarea 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 aerodromului au demonstrat faptul că 
acesta nu conține prevederile menționate în Subpartea E din Regulament; 

4) rezultatele evaluării calificării și experienței solicitantului au demonstrat 
incapacitatea operării și întreținerii tehnice corespunzătoare a 
aerodromului; 
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5) rezultatele evaluării 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 aeronautice în 
conformitate cu prevederile cadrului normativ aplicabil. 

4.5 EMITEREA CERTIFICATULUI DE OPERATOR DE AERODROM/AEROPORT 
SAU REFUZUL EMITERII ACESTUIA 

4.5.1 Urmare examinării cererii și documentelor aferente emiterii certificatului de operator 
de aerodrom/aeroport și inspecției, după caz, AAC adoptă propunerea de emitere a 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport sau propunerea de refuz, urmare a 
neînlăturării neconformităților depistate.    

4.5.2 La finalizarea lucrărilor, responsabilii din cadrul AAC prezintă directorului AAC:  

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

2) procesul-verbal al ședinței, care include propunerea de emitere a 
certificatului sau refuzul emiterii, semnat de către membrii și președintele 
Comisiei de certificare. 

4.5.3 În cazul în care se decide emiterea certificatului de operator de aerodrom/aeroport 
cu eventuale derogări/exceptări, în conformitate cu Procedurile și Instrucțiunile 
Aeronautice Civile - Examinarea și emiterea derogărilor și exceptărilor (PIAC-REG-
EEDE) aprobate de AAC, acestea vor fi incluse în certificat și în anexa la certificat 
(conform modelelor din Anexa nr.10 și Anexa nr.11). 

4.5.4 În cazul deficiențelor de ordin economico-financiar, certificatul de operator de 
aerodrom/aeroport va fi emis condiționat, prin desfășurarea inspecțiilor inopinate, 
cel puțin o dată la fiecare trei luni. 

4.5.5 Directorul AAC ia decizia de emitere sau de refuzare a emiterii certificatului.  

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

4.5.7 Certificatul este perfectat în conformitate cu norma stabilită și este prezentat 
directorului pentru semnare. 

4.5.8 După semnarea actului permisiv, AAC emite certificatul de operator de 
aerodrom/aeroport prin intermediul SIA GEAP, dar și pe suport de hârtie cu anexele 
corespunzătoare (conform modelelor din Anexa nr.10 și Anexa nr.11) contra 
semnăturii în “Registrul de evidență/eliberare CAO/HOC”. 

4.5.9 După primirea certificatului de operator de aerodrom/aeroport, titularul poate 
desfășura operațiunile/activitățile de aerodrom/aeroport certificate, în 
termenii/condițiile și cu eventualele limitări/restricții impuse de AAC. 

4.5.10 După incheierea cu succes a procesului de certificare, atât AAC cât și operatorul de 
aerodrom/aeroport, în termen de 5 zile lucrătoare, prezintă către Serviciul 
Managementul Informației Aeronautice (SMIA) al Î.S. MoldATSA, informația 
necesară (RAW DATA) privind aerodromul respectiv în conformitate cu Acordul de 
furnizare a datelor.  
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CAPITOLUL 5. CERTIFICAREA ÎN CAZUL UNUI AERODROM EXISTENT 

Notă 1:  Demararea procedurii de certificare în cazul unui aerodrom existent poate avea loc în 
cazul în care un aerodrom/aeroport va fi operat de un nou operator. 

Notă 2:  Condiţiile în care solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va opera 
în timpul perioadei de certificare sunt prevăzute de către AAC, conform prevederilor 
pct. ADR.AR.C.015 (b) din Regulament. 

5.1 ETAPA DE PREGĂTIRE ȘI INFORMARE 
Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la pct. 4.1 (Etapa de 
pregătire și informare). 

5.2 INIȚIEREA PROCESULUI DE CERTIFICARE 
5.2.1 Solicitarea de eliberare a actului permisiv se face prin depunerea de către solicitant a unei 

cereri prin intermediul Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a 
actelor permisive (în continuare SIA GEAP) sau pe suport de hârtie la sediul AAC conform 
specimenului din Anexa nr.1. 

5.2.2 Împreună cu cererea pentru acordarea 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) copiile actelor de constituire autentificate cu ștampila organizației; 

3) declarația pe propria răspundere (Anexa nr.17) că nu au intervenit modificări în 
următoarele documente (sau părțile acestor documente – de specificat, dacă 
acestea sunt) furnizate AAC: 

i. situarea aerodromului; 

ii. tipul de operațiuni efectuate pe aerodrom; 

iii. 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, în 
raport cu lista/starea/caracteristicile infrastructurii tehnice, conform 
certificatului de operator aerodrom/aeroport valabil; 

iv. în documentele care să demonstreze modul în care va respecta 
prevederile aplicabile stabilite de Codul aerian, cerinţele 
Regulamentului şi normele sale de punere în aplicare, înclusiv 
procedura care descrie modul în care vor fi gestionate şi notificate AAC 
schimbările care nu necesită o aprobare prealabilă. În acest context se 
va ține cont de următoarele: 

(1) se vor considera schimbări – modificări referitoare/privind structura 
organizatorică; 

(2) nu se vor considera schimbări - modificările în denumirea 
solicitantului certificatului de operator de aerodrom/aeroport, 
modificările editoriale ale Manualului aerodromului. 
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În caz că au intervenit careva schimbări, solicitantul trebuie să le 
descrie detaliat și ulterior să le prezinte AAC. 

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

5) dovada adecvării resurselor 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: 

i. planul de dezvoltare al aerodromului pentru un termen de 5 ani; 

Notă: Se admite prezentarea planului pe o perioadă mai îndelungată, în 
cazul în care intervalul necesar de 5 ani este inclus în document. 

ii. raportul financiar auditat pe anul financiar precedent, în cazul în care 
solicitantul a desfășurat activitate de întreprinzător până la data depunerii 
cererii; 

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

iv. 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.  

6) dovada, însoţită de documente care confirmă relaţia solicitantului cu proprietarul 
aerodromului şi/sau proprietarul terenului; 

7) numele şi informaţiile relevante cu privire la conducătorul responsabil, precum şi 
la alte persoane nominalizate conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 din 
Regulament; 

8) o copie a Manualului aerodromului conform prevederilor pct. ADR.OR.E.005 din 
Regulament; 

9) acordul de furnizare a datelor cu furnizorul de informații aeronautice. 

10) scrisorile AAC privind aprobarea: 

a) Programului național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.124/2021; 

b) Programului național de control intern al calității în domeniul securității 
aviației civile, aprobat prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale nr.173/2021; 

c) Programului național de instruire și certificare a personalului în domeniul 
securității aviației civile, aprobat prin Ordinul Ministrului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale nr.143/2021; 

d) cursurilor de instruire pentru categoriile de personal, furnizate de către 
solicitant; 

Solicitantul va prezenta și copia certificatului de instructor de securitate emis 
de AAC, conform PNICSA. 
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11)  scrisoarea de aprobare emisă de către AAC pentru Programul național de 
facilitare a transporturilor aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.147/2022. 

Notă: Informațiile prevăzute la pct. 7) și 8) pot fi furnizate la o etapă ulterioară stabilită 
de AAC, dar înainte de emiterea certificatului. 

5.2.3 Pentru a facilita coordonarea și punerea în aplicare a activităților de certificare, atât la 
nivelul AAC cât și la nivelul solicitantului certificatului de operator de aerodrom se 
desemnează persoane de contact/responsabile. 

5.2.4 Inspectorii desemnați și perioadele aferente inspecției la fața locului se stabilesc conform 
prevederilor cadrului normativ aplicabil. 

5.2.5 În conformitate cu prevederile art.9 alin.(7) din Codul aerian, certificatelor nu li se aplică 
procedura aprobării tăcite. 

5.2.6 După depunerea cererii de certificare, solicitantul va fi invitat la sediul AAC la cel puțin o 
întâlnire de lucru (între personalul relevant al AAC și solicitant) în scopul clarificării 
aspectelor referitoare la documentele ce trebuie pregătite, respectiv etapele, perioadele 
sau procedurile ce trebuie urmate în vederea emiterii certificatului de aerodrom/aeroport. 
În urma fiecărei întâlniri de lucru va fi intocmit un proces verbal, contrasemnat de toți 
participanții. 

5.3 EXAMINAREA DOCUMENTELOR 
5.3.1 AAC examinează cererea și documentele însoțitoare, inclusiv asigură expertiza 

Manualului aerodromului în vederea verificării respectării condițiilor referitoare la 
întocmirea acestuia. În cazul constatării lipsei documentelor/informației necesare 
prevăzute expres de cadrul normativ aplicabil, AAC va suspenda termenul de examinare 
a cererii urmare a unei ședințe dintre responsabilii din cadrul AAC și solicitant, unde în 
dependență de esența neconformității AAC va decide asupra termenului de suspendare, 
ulterior în baza unei scrisori emise de  către director, solicitantul va fi imediat informat 
despre temeiul suspendării, termenul și acțiunile de remediere (în conformitate cu 
prevederile art.81, alin.(2)-(4) din Codul administrativ), precum și despre posibilitatea de 
încetare a procedurii de certificare, (în conformitate cu prevederile art.78, alin.(3) din 
Codul administrativ).  

Solicitantul va înlătura neconformitățile și va transmite documentele necesare către AAC 
nu mai târziu de data stabilită de AAC în scrisoarea privind suspendarea examinării cererii. 
Ca urmare, procesul de examinare a cererii va fi reluat de către AAC. 

În cazul în care solicitantul nu înlătura neconformitățile sau nu prezintă documentele 
solicitate de AAC în termenii stabiliți şi nu există temeiuri de suspendare a procedurii sau 
de repunere în termen, AAC, în conformitate cu prevederile art.78 alin.(3) din Codul 
administrativ, poate constata renunţarea tacită la procedură. 

Suspendarea repetată se admite numai dacă are la bază un motiv care nu putea fi 
prevăzut la prima suspendare (în conformitate cu prevederile art.81, alin.(2) din Codul 
administrativ). 

5.3.2 Setul complet de documente este trimis către AAC, care va examina documentele 
prezentate. 

5.3.3 AAC, în măsura necesității, desfășoară ședințe la care examinează documentele 
prezentate și anume: 
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1) cererea solicitantului pentru certificare, documentele anexate la aceasta și ia 
decizii corespunzătoare; 

2) chestiunile actuale și de perspectivă privind dezvoltarea activității de exploatare a 
aerodromului în baza documentelor prezentate în procesul certificării. 

5.3.4 Solicitantul este notificat despre neconformitățile depistate în procesul examinării 
documentelor, în scopul înlăturării acestora în termenul stabilit. 

5.4 DEMOSTRAREA CONFORMĂRII 
(1) Până la emiterea certificatului, inspectorii AAC desemnați verifică, în baza 

documentelor furnizate de către solicitant, respectiv în urma auditurilor/inspecțiilor în 
teren efectuate, conformarea solicitantului cu cerințele aferente infrastructurii, 
organizației și operațiunilor. 

(2) În cazul unui aeroport existent AAC va notifica solicitantul certificatului de operator de 
aerodrom referitor la condițiile de operare valabile pe perioada certificării. 

5.4.1 Personalul nominalizat 

5.4.1.1 Cerințe generale aplicabile personalului desemnat conform prevederilor pct. 
ADR.OR.D.015 din Regulament. 

(1) În conformitate cu prevederile pct. ADR.OR.B.015 (b) (7) din Regulament, 
solicitantul certificatului de operator de aerodrom/aeroport va depune împreună 
cu cererea menționată la pct. 5.2.1, inclusiv și informații documentate relevante 
cu privire la identitatea și calificarea persoanelor nominalizate pentru funcțiile 
prevăzute conform prevederilor pct. ADR.OR:D.015 (a), (b), (c) din Regulament. 

(2) Informațiile documentate menționate la pct. 5.4.1.1 (1) vor cuprinde cel puțin 
următoarele: 

a) curriculum vitae cu descrierea informațiilor succinte privind studiile, 
experiența profesională (indicând funcțiile deținute și respectiv perioada de 
activitate), dacă sunt disponibile – informații despre cursurile speciale și/sau 
pregătirea specială obținută; 

b) documentele de numire în funcție; 

c) fișa postului pentru care este nominalizat sau documentele echivalente; 

d) dovezile privind îndeplinirea cerințelor specifice postului conform 
prevederilor pct. ADR.OR.D.015 (a), sau ADR.OR.D.015 (b) respectiv 
ADR.OR.D.015 (c) din Regulament; 

e) orice alte informații care, în opinia solicitantului pot contribui la caracteristica 
obiectivă a personalului desemnat. 

După caz, AAC poate solicita informații suplimentare. 

(3) De asemenea, responsabilitățile și atribuțiile conducătorului responsabil și 
conducătorilor nominalizați de către solicitantul certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport, vor fi clar definite în Manualul aerodromului. 

(4) Orice schimbare a persoanelor desemnate conform prevederilor pct. 
ADR.OR.D.015 din Regulament, va fi notificată la AAC în conformitate cu 
procedura de certificare inițială. 
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5.4.1.2 C erințele aplicabile persoanei desemnate în calitate de conducător responsabil 
corespund în totalitate prevederilor pct. 4.4.1.2 din prezentul PIAC. 

5.4.1.3  Cerințele aplicabile conducătorilor nominalizați în funcții de management și 
supraveghere a serviciilor operaționale și de mentenanță corespund în totalitate 
prevederilor pct. 4.4.1.3 din prezentul PIAC. 

5.4.1.4  Cerințele aplicabile persoanei desemnate ca manager de siguranță corespund în 
totalitate prevederilor pct. 4.4.1.4 din prezentul PIAC. 

5.4.1.5  Cerințele aplicabile față de persoanele care îmbină responsabilitățile corespund în 
totalitate prevederilor pct. 4.4.1.5 din prezentul PIAC. 

5.4.1.6 Cerințele aplicabile persoanei desemnate drept responsabil pentru monitorizarea 
conformării corespund în totalitate prevederilor pct. 4.4.1.6 din prezentul PIAC. 

5.4.1.7  Impactul schimbărilor aplicabile personalului care ocupă posturi manageriale asupra 
documentației: 

(1) Fiecare solicitant al certificatului de operator de aerodrom/aeroport trebuie să 
descrie structura organizatorică (organigrama), inclusiv conexiunile legate de 
siguranță între departamente/direcții, cu evidențierea clară a relațiilor de 
subordonare și/sau raportare la toate nivelurile relevante și să specifice în 
Manualul aerodromului, numele, prenumele, responsabilitățile și atribuțiile 
persoanelor care ocupă posturi manageriale cu impact asupra siguranței 
descrise conform prevederilor pct. 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.1.4 și 5.4.1.6. 

(2) Fiecare solicitant al certificatului de operator de aerodrom/aeroport trebuie să 
informeze AAC în timp de 10 zile lucrătoare despre orice schimbare de personal 
sau despre orice loc vacant din pozițiile menționate conform prevederilor pct. 
5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.1.4 și 5.4.1.6. 

(3) Fiecare solicitant al certificatului de operator de aerodrom/aeroport trebuie să 
amendeze, după caz, Manualul aerodromului și să aplice procesul propriu de 
control al documentelor. 

5.4.1.8 Evaluarea personalului desemnat conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 din 
Regulament corespunde în totalitate cu procedurile descrise la pct. 4.4.1.8 din 
prezentul PIAC. 

 În cazul în care în structura organizatorică, denumirea posturilor personalului 
desemnat conform prevederilor pct. ADR.OR.D.015 din Regulament, fișele posturilor 
și identitățile acestora nu au intervenit careva modificări (în sensul că rămân aceleași, 
ca și în cazul certificatului de operator de aerodrom/aeroport actual), atunci solicitantul 
va prezenta o declarație pe propria răspundere în acest sens. În baza acestei 
declarații, AAC va accepta personalul desemnat fără careva proceduri suplimentare. 

5.4.2 Propuneri ale solicitantului privind baza de certificare – CB 

(1) Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la pct. 4.4.2 
(Propuneri ale solicitantului privind baza de certificare – CB). 

(2) În cazul în care în baza de certificare nu au intervenit careva modificări (în sensul 
că rămân aceleași, ca și în cazul certificatului de operator de aerodrom/aeroport 
actual), atunci solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere în acest 
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sens. În baza acestei declarații, AAC va păstra CB fără careva proceduri 
suplimentare. 

(3) În cazul în care în baza de certificare au intervenit modificări, atunci solicitantul 
va depune odată cu cererea de acordare a certificatului, propunerea privind baza 
de certificare și modalitatea de conformare cu aceasta prin completarea Anexei 
nr.11 din prezentul PIAC, doar pentru părțile în care au intervenit modificările 
corespunzătoare. 

5.4.3 Cerințe față de organizație (OR)/Cerințe privind operațiunile (OPS) 

(1) Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la pct. 4.4.3 
(Cerințe față de organizație (OR)/Cerințe privind operațiunile (OPS)). 

(2) În cazul în care în PART OR (Cerințe de organizație)/OPS (Cerințe operaționale) 
nu au intervenit careva modificări (în sensul că rămân aceleași, ca și în cazul 
certificatului de operator de aerodrom/aeroport actual), atunci solicitantul va 
prezenta o declarație pe propria răspundere în acest sens. În baza acestei 
declarații, AAC va păstra PART OR/OPS fără careva proceduri suplimentare. 

(3) În cazul în care în PART OR (Cerințe de organizație)/OPS (Cerințe operaționale) 
au intervenit modificări, atunci solicitantul va acționa conform prevederilor pct. 
4.4.3 (2) – (9) din prezentul PIAC, doar pentru părțile în care au intervenit 
modificările corespunzătoare. 

5.4.4 Mijloace alternative de conformare – AltMoC 

(1) Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la pct. 4.4.4 
(Mijloace alternative de conformare – AltMoC). 

(2) În cazul în care în AltMoC nu au intervenit careva modificări (în sensul că rămân 
aceleași, ca și în cazul certificatului de operator de aerodrom/aeroport actual), 
atunci solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere în acest 
sens. În baza acestei declarații, AAC va păstra AltMoC fără careva proceduri 
suplimentare. 

(3) În cazul în care în AltMoC au intervenit modificări, atunci solicitantul va depunde 
odată cu cererea de acordare a certificatului, propunerea privind AltMoC și 
modalitatea de conformare având în vedere prevederile pct. 4.4.4 din prezentul 
PIAC, doar pentru părțile în care au intervenit modificările corespunzătoare. 

 

5.4.5 Aprobarea procedurilor relevante 

5.4.5.1 Procedura privind managementul schimbărilor 
Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la punctul 4.4.5.1 
(Procedura privind managementul schimbărilor). 

 
5.4.5.2 Procedura pentru operațiuni în condiții de vizibilitate redusă (LVP) 
Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la punctul 4.4.5.2 
(Procedura pentru operațiuni în condiții de vizibilitate redusă (LVP)). 
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5.4.6 Inspectarea aerodromului 

Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la punctul 4.4.6 
(Inspectarea aerodromului). 

5.5 EMITEREA CERTIFICATULUI DE OPERATOR DE AERODROM/AEROPORT SAU 
REFUZUL EMITERII ACESTUIA 
Prezentele prevederi se aplică subsecvent celor stabilite/specificate la punctul 4.5 
(Emiterea certificatului de operator de aerodrom/aeroport sau refuzul emiterii acestuia). 

CAPITOLUL 6. TERMENI ȘI VALABILITATE  

6.1 Cererea inițială și documentele suport pentru emiterea certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport, sunt prezentate către AAC cu cel puțin 90 de zile calendaristice 
până la data planificată pentru începerea zborurilor pe aerodrom/aeroport.   

6.2 Cererea solicitantului cu privire la emiterea certificatului de operator de 
aerodrom/aeroport, se examinează în termenii stabiliți de art.60 din Codul administrativ. 

6.3 Certificatul se va emite pentru o perioadă de până la 2 ani.  

6.4 În cazul în care AAC refuză emiterea certificatului, solicitantul poate contestata 
legalitatea deciziei.   
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ANEXE: 

 

Anexa nr.1 CEREREA-MODEL DE ACORDARE/MODIFICARE A CERTIFICATULUI DE 
OPERATOR DE AERODROM/AEROPORT 

 
 
 
 
Prin reprezentantul legal………………………….., în calitate de solicitant al certificatului de 
operator al aerodromului/aeroportului………………………………………….. 
 
Rog, prin prezenta, emiterea/modificarea certificatului de operator de aerodrom/aeroport, 
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 în vigoare. 
 
 
 
 
 
 

 
     YYYY/MM/DD     

               Data    Semnătura  Poziția oficială 
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1. Operatorul de aerodrom/aeroport  
 

1. Denumirea oficială  

2. Denumirea comercială  

3. Adresa   

4. Telefon/fax  

5. E-mail  

6. Personalul de contact  

Conducătorul responsabil și conducătorii nominalizați, acceptați de AAC (prenumele, nume, nr. 
de telefon), conform Regulamentului 

7. ADR.OR.D.015 (a) Conducătorul responsabil  

8. ADR.OR.D.015 (b) 1 (conducător nominalizat pentru 
serviciilor operaționale ale aerodromului) 

 

9. ADR.OR.D.015 (b) 2 (conducător nominalizat pentru 
mentenanța aerodromului) 

 

10. ADR.OR.D.015 (c) (manager de siguranță)  

 
1. Informații despre aerodrom 

 

11. Indicativul OACI  

12. Codul de referință al aerodromului  

13. Aeronava critică (cea mai mare aeronavă care poate să 
opereze pe aerodrom, fără restricții) 

 

14. Aeronava cu literă de cod superioară  

15. Zi/Noapte  

16 Categorie RFFS  

17. Densitate trafic aerodrom  

18. Operațiuni cu elicoptere (da/nu)  

19. Pistă (ambele direcții)  

D
is

ta
n
țe

 

d
e
c
la

ra
te

 TORA  

TODA  

ASDA  

LDA  

D
is

ta
n
țe

 

d
e
c
la

ra
te

 

re
d
u

s
e
 

TORA  

TODA  

ASDA  

LDA  

20. PCN (valoarea)  

21. CWY (dimensiuni)  

22. SWY (dimensiuni)  

23. RESA (dimensiuni)  

24. Banda PDA (dimensiuni)  

25. Balizaj de apropiere  

26. Tipul de apropiere  
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27. RVR minim  

28. Platformă de întoarcere la pistă  

29. Cale de 
rulare 
(indicativ + 
tip TWY, 
TL, RET, 
TWY pe 
pod) 

Lățimea 
(lățime 
TWY/TWY + 
acostamente) 

PCN Acostamente 
(da/nu) 

Supralărgiri 
(da/nu) 

Mijloace 
vizuale 
(marcaje, 
balizaj luminos, 
panouri) 

       

       

       

       

       

 

30. Platforme 
(denumire) 

PCN Mijloace vizuale (marcaje, 
balizaj luminos, panouri) 

Furnizor  servicii 
administrarea 
platformei: 

     

     

     

     

     

 

31. Agenți aeronautici Procedura de colaborare 
(da/nu) 

Referință document  
(nr. dată) 

    

    

    

    

    

 
 

Nota - Vezi AMC1 ADR.OR.B.015(a) Application for a certificate 
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Ghid de completare: 

1.    Numele înscris în Registrul de stat; 
2. Denumirea comercială; 
3. Adresa aeroport; 
4. Telefon/fax contact aeroport; 
5. E-mail contact aeroport; 
6. Conducătorul responsabil și conducătorii nominalizați, acceptați de AAC pentru relația 

cu AAC în procesul de certificare (nume, funcție, nr. telefon, adresa e-mail);  
7. Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 (a); 
8. Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 (b) 1; 
9. Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 (b) 2; 
10. Personalul desemnat conform ADR.OR.D.015 (c); 
11. Indicativul OACI al aerodromului; 
12. Codul de referință al aerodromului; 
13. Aeronava pentru care a fost proiectat aerodromul; 
14. În cazul operării cu aeronave cu litera de cod superioară, se va specifica numărul și litera 

de cod corespunzătoare; 
15. Se specifică dacă se operează ziua/noaptea; 
16. Categoria RFFS a aerodromului; 
17. Se completează conform definiției din CT-AD; 
18. Se precizează (da/nu) dacă se efectuează operațiuni cu elicoptere pe aeroport; 
19. Se completează cu indicativul PDA, cu identificarea ambelor direcții de operare 

Distante declarate: se vor completa dimensiunile TORA, TODA, ASDA, LDA aferente 
fiecărei direcții PDA; 
Distante declarate reduse: după caz, se completează cu dimensiunile reduse 
corespunzătoare; 

20. Valoarea PCN; 
21. Dimensiunile prelungirii degajate (dacă există); 
22. Dimensiunile prelungirii de oprire (dacă există); 
23. Dimensiuni RESA; 
24. Dimensiunile benzii (pentru fiecare direcție PDA); 
25. Tipul balizajului de apropiere; 
26. Tipul de apropiere (instrumental, neprecizie, precizie CAT l, CAT II, CAT III, etc.); 
27. Se va completa valoarea minimă a RVR la care se operează PDA; 
28. Se identifică existența platformelor de întoarcere la PDA pentru fiecare direcție 

disponibilă; 
29. Se identifică toate căile de rulare operaționale, cu evidențierea lățimii acestora, a 

acostamentelor (lățime TWY + acostamente), supralărgirilor, mijloacelor vizuale, valorii 
PCN; 

30. Se identifică toate platformele operaționale, cu evidențierea mijloacelor vizuale existente, 
respectiv valoarea PCN-ului; 

31. Se identifică numele agenților aeronautici care furnizează servicii sau execută activități 
în interiorul aeroportului, cu posibil impact asupra siguranței. 
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Anexa nr.2 MODEL PENTRU LISTA DE CONTROL CS 
 

 GEN RUNWAYS TAXIWAYS APRONS FINDINGS 

CS-ADR-DSN, ediția __ la 
Ordinul .../GEN din     

 
General 

Yes/ 
No 

RWY 
xx-yy 

Yes/ 
No 

RWY 
yy-xx 

Yes/ 
No 

TWY 
Yes/ 
No 

TWY 
Yes/ 
No 

TWY 
Yes/ 
No 

Apron 
Yes/ 
No 

 

Chapter A- General                 

CS ADR-DSN.A.001 
Applicability 

                

CS ADR-DSN.A.002 
Definitions 

                

CS ADR-DSN.A.005 
Aerodrome reference code 

                

Chapter B- Runways                 

CS ADR-DSN.B.015 Number, 
siting and orientation of 
runways 

                

CS ADR-DSN.B.020 Choice of 
maximum permissible 
crosswind components  

                

CS ADR-DSN.B.025 Data to 
be used  

                

CS ADR-DSN.B.030 Runway 
threshold  

a                

b                

c                

d                

e                

CS ADR-DSN.B.035 Actual 
length of runway and declared 
distances  

a                

b                

c                

CS ADR-DSN.B.040 Runways 
with stopways or clearways  

                

CS ADR-DSN.B.045 Width of 
runways  

a                

b                

CS ADR-DSN.B.050 Minimum 
distance between parallel non-
instrument runways  

                

CS ADR-DSN.B.055 Minimum 
distance between parallel 
instrument runways  

a                

b                

c                

CS ADR-DSN.B.060 
Longitudinal slopes of runways  

a                

b                

c                

CS ADR-DSN.B.065 
Longitudinal slope changes on 
runways 

a                

b                

c                

... 

CS ADR-DSN.U.940 
Aeronautical ground light 
characteristics 
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Anexa nr.3 MACHETA DE CONFORMARE CU OR 

Regulamentul privind procedurile 
administrative referitoare la aerodromuri -
OR 

AMC 
DA/ 
NU/ 
n/a 

Dovezi de 
conformare/  
măsuri de 
remediere 

Termen AltMoC 

ADR.OR.A.005 
Domeniul de 
aplicare 

Prezenta anexă stabilește 
cerințele care trebuie 
respectate de: 
(a) un operator de 
aerodrom/aeroport care face 
obiectul Codului aerian 
301/2017 şi cerințelor 
Regulamentului în ceea ce 
privește certificarea, 
managementul, manualele şi 
alte responsabilități ale sale; 
(b) un furnizor de servicii de 
administrare a platformei.             

ADR.OR.A.015 
Mijloace de 
conformitate 

(a) Un operator de 
aerodrom/aeroport sau un 
furnizor de servicii de 
administrare a platformei poate 
utiliza mijloace de conformitate 
alternative la cele adoptate de 
AAC pentru a obţine 
conformitatea cu prevederile  
Codului aerian nr.301/2017, 
cerinţele prezentului 
Regulament şi cu normele sale 
de punere în aplicare. 
 
(b) Atunci când un operator de 
aerodrom/aeroport sau un 
furnizor de servicii de 
administrare a platformei 
dorește să utilizeze un mijloc 
de conformitate alternativ la 
mijloacele acceptabile de 
conformitate (AMC) adoptate 
de AAC pentru a obține 
conformitatea cu prevederile  
Codului aerian nr.301/2017, 
cerințele Regulamentului şi cu 
normele sale de punere în 
aplicare, acesta trebuie să 
furnizeze AAC, cu 60 de zile 
calendaristice înainte de data 
planificată pentru 
implementare, o descriere 
completă a mijlocului de 
conformitate alternativ. 
Descrierea trebuie să includă 
toate revizuirile manualelor sau 
procedurilor relevante, precum 

AMC1 DEMONSTRATION 
OF COMPLIANCE 
In order to 
demonstrate that 
the Implementing 
Rules are met, a 
safety (risk) 
assessment should 
be completed and 
documented. The 
result of this safety 
(risk) assessment 
should demonstrate 
that an equivalent 
level of safety to that 
established by the 
Acceptable Means 
of Compliance 
(AMC) adopted by 
the CAA. 
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Nota:  
 
La demonstrarea conformării cu Regulamentul, două cazuri sunt posibile: 
  
1. operatorul de aerodrom/aeroport respectă AMC: semnează Declarația de conformitate cu 

AMC și oferă dovezi concrete pentru conformarea cu Regulamentul, inclusiv documentarea 
respectării cerințelor în Manualul aerodromului, pentru a înțelege modul în care acesta 
respectă AMC; 
 

2. operatorul de aerodrom/aeroport nu respectă AMC: acesta face o propunere pentru AltMoC, 
conform prevederilor pct. 4.4.4. din Capitolul 4.  

  

şi o evaluare care 
demonstrează respectarea 
normelor de punere în aplicare.  

Operatorul de 
aerodrom/aeroport sau 
furnizorul de servicii de 
administrare a platformei poate 
pune în aplicare aceste 
mijloace de conformitate 
alternative sub rezerva 
aprobării prealabile de către 
AAC şi la primirea notificării, 
după cum se descrie la 
ADR.AR.A.015 litera (d) din 
Anexa nr.1. 

 
(c) În cazul în care serviciile de 
administrare a platformei nu 
sînt furnizate de operatorul de 
aerodrom/aeroport însuşi, 
utilizarea unor mijloace de 
conformitate alternative de 
către furnizorii de astfel de 
servicii în corespundere cu 
literele (a) şi (b) necesită şi 
acordul prealabil al operatorului 
aerodromului/aeroportului pe 
care sînt furnizate astfel de 
servicii. 

ADR.OR.B.005 
Obligații de 
certificare ale 
operatorilor de 
aerodrom/aerop
ort 

Înainte de a începe operarea 
unui aerodrom/aeroport sau 
atunci cînd a fost revocată o 
derogare în conformitate cu 
pct. 13 din Regulament, 
operatorul de 
aerodrom/aeroport trebuie să 
obțină certificatul(certificatele) 
aplicabil(e), emis(e) de AAC. 

            

... ... ... ... ... ... ... ... 
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Anexa nr.4 MACHETA DE CONFORMARE CU OPS 
 

Regulamentul privind procedurile 
administrative referitoare la aerodromuri -

OPS 
AMC 

DA/ 
NU/ 
n/a 

Dovezi de 
conformar

e/  
măsuri de 
remediere 

Termen AltMoC 

ADR.OPS.A.005 
Date referitoare 
la aerodrom 
  

După caz, operatorul de 
aerodrom/ aeroport: 
 
(a) determină, documentează 

și ține la zi datele relevante 
pentru aerodrom și pentru 
serviciile disponibile; 

 
(b) furnizează date relevante 

pentru aerodrom și pentru 
serviciile disponibile 
utilizatorilor, precum și 
furnizorilor de servicii de 
trafic aerian și de servicii 
de informații aeronautice 
vizați. 

  

AMC1 (a) Data relevant to the 
aerodrome and available 
services should include, but 
may not be limited to, items 
in the following list:  

(1)  aerodrome reference 
point;  

(2)  aerodrome and runway 
elevations;   

(3)  aerodrome reference 
temperature;   

(4)  aerodrome dimensions 
and related information;   

(5)  strength of pavements;   
(6)  pre-flight altimeter check 

location;   
(7)   declared distances;   
(8)  condition of the movement 

area and related facilities;   
(9)  disabled aircraft removal;   
(10) rescue and firefighting; 

and  
(11) visual approach slope 

indicator systems. 
          
(b) The aerodrome operator 

should measure and report 
to the aeronautical 
information services 
obstacles and terrain data in 
Area 3, and in Area 2 (the 
part within the aerodrome 
boundary) in degrees, 
minutes, seconds and tenths 
of seconds. In addition, the 
top elevation, type, marking 
and lighting (if any) of 
obstacles should be 
reported to the aeronautical 
information services. 

          
(c) Electronic obstacle data for 

all obstacles in Area 2 (the 
part within the aerodrome 
boundary) that are assessed 
as being a hazard to air 
navigation should be 
provided. 

     
(d) Electronic terrain and 

obstacle data should be 
provided for:  

(1)   Area 2a, for those that 
penetrate the relevant 
obstacle data collection 
surface;  

(2)  penetrations of the take-off 
flight path area obstacle     
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identification surfaces; 
and 

(3)  penetrations of the 
aerodrome obstacle 
limitation surfaces. 

(e) Electronic terrain and 
obstacle data should be 
provided for Area 4 for 
terrain and obstacles that 
penetrate the relevant 
obstacle data collection 
surface, for all runways 
where precision approach 
Category II or III operations 
have been established and 
where detailed terrain 
information is required by 
operators to enable them to 
assess the effect of terrain 
on decision height 
determination by use of 
radio altimeters. 

    
(f) The aerodrome operator 

should establish 
arrangements with the Air 
Traffic Services providers 
and CAA for the provision of 
obstacles and terrain data 
outside of the aerodrome 
boundary. 

    

ADR.OPS.A.010 
Cerințe privind 
calitatea datelor 
  

Operatorul de 
aerodrom/aeroport trebuie să 
încheie acorduri oficiale cu 
organizaţiile cu care face 
schimb de date aeronautice 
şi/sau de informaţii 
aeronautice. 
(a) Toate datele relevante 

pentru aerodrom şi pentru 
serviciile disponibile sînt 
furnizate de către 
operatorul de 
aerodrom/eroport la 
nivelul de calitate şi de 
integritate necesar. 

(b) Atunci cînd se publică date 
relevante pentru aerodrom 
şi pentru serviciile 
disponibile, operatorul de 
aerodrom/aeroport 
trebuie: 
1) să monitorizeze datele 

relevante pentru 
aerodrom şi pentru 
serviciile disponibile 
care provin de la 
operatorul de 
aerodrom/aeroport şi 
sînt diseminate de către 
furnizorii de servicii de 
trafic aerian şi de 
serviciile de informaţii 
aeronautice vizaţi; 

2) să notifice furnizorilor de 
servicii de informaţii 

AMC1 The integrity of aeronautical 
data should be maintained 
throughout the data process 
from survey/origin to the next 
intended user.  
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aeronautice în cauză 
orice modificare 
necesară pentru a 
asigura că datele 
relevante pentru 
aerodrom şi pentru 
serviciile disponibile, 
care provin de la 
operatorul de 
aerodrom/aeroport, sînt 
corecte şi complete; 

3) să informeze furnizorii 
de servicii de trafic 
aerian şi de servicii de 
informaţii aeronautice 
vizaţi atunci cînd datele 
publicate care provin de 
la operatorul de 
aerodrom/aeroport, sînt 
incorecte sau 
inadecvate. 

… …. … … … … … … 
 
  

Mod de completare:  
 
La demonstrarea conformării cu Regulamentul, două cazuri sunt posibile: 
  
1.  operatorul de aerodrom/aeroport respectă AMC: semnează Declarația de conformitate cu 

AMC și oferă dovezi concrete pentru conformarea cu Regulamentul, inclusiv documentarea 
respectării cerințelor în Manualul aerodromului, pentru a înțelege modul în care acesta 
respectă AMC; 

 
2.  operatorul de aerodrom/aeroport nu respectă AMC: acesta face o propunere pentru AltMoC, 

conform prevederilor pct. 4.4.4. din Capitolul 4.  
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Anexa nr.5 LISTĂ DE VERIFICARE ADR.AR.C.035(h) 
 

Evaluarea procedurii ADR privind 
schimbările care nu necesită aprobarea prealabilă AAC: 

 DA NU 

1. Schimbările identificate nu fac parte din cele ce necesită aprobarea 
prealabilă AAC? 

  

2. Operatorul ADR tratează/ține cont de:   

- Frecvența schimbărilor?   

- Amploarea schimbărilor și impactul acestora asupra siguranței?   

- Complexitatea aerodromului/operațiunilor desfășurate?   

- Densitatea traficului?   

- Timpul necesar evaluării schimbărilor?   

- Timp de reacție rezonabil din partea AAC pentru a formula eventualele 
observații, aferente tipurilor de schimbări propuse? 

  

- Necesitatea realizării informării aeronautice/timpii aferenți (AIRAC/AIP)?   

3. Implementarea SMS în cadrul ADR? 
(prezent/corespunzător/operațional/eficace) 

 

4. Constatări privind activitățile similare anterioare întreprinse de operatorul 
ADR 

 

5. Alte observații  

 
Evaluarea schimbărilor notificate 

 DA NU 

1. Schimbarea afectează condițiile certificatului?   

2. Schimbarea afectează baza de certificare?   

3. Schimbarea afectează un echipament critic al aerodromului?   

4. Schimbarea afectează semnificativ sistemul de management ADR?   

5. Schimbarea afectează semnificativ o procedură operațională?   

6. Operatorul ADR a identificat impactul schimbării asupra informațiilor 
conținute în Manualul aerodromului? 

  

7. Operatorul ADR a realizat conformarea cu prevederile CS/OR/OPS 
aplicabile schimbării? 

  

8. Operatorul ADR a identificat impactul schimbării asupra informațiilor 
conținute în AIP? 

  

9. În cazul în care schimbarea notificată are impact asupra siguranței, 
operatorul ADR a identificat măsurile relevante pentru 
menținerea/îmbunătățirea nivelului de siguranță? 

  

10. Alte observații  
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Anexa nr.6 LISTĂ DE VERIFICARE MANUALUL AERODROMULUI 
 

Referința  Da/Nu 

ADR.OR.E.005(a) Operatorul aerodromului a stabilit/menținut Manualul aerodromului 
? 

 

Conținutul Manualului aerodromului reflectă baza de certificare (CB) 
și cerințele stabilite în partea ADR.OR și partea ADR.OPS? 

 

Manualul aerodromului conține (sau se referă la) toate informațiile 
necesare pentru utilizarea în condiții de 
siguranță/operarea/întreținerea aerodromului, a echipamentelor 
sale, precum și a suprafețelor de protecție și de limitare a 
obstacolelor și a altor zone asociate cu aerodromul? 

 

ADR.OR.E.005(c)/AM
C1 

Operatorul aerodromului a asigurat că: 
- Toate părțile din Manual sunt compatibile în formă și conținut? 
- Manualul e facil de amendat? 

Conținutul și modificările Manualului sunt controlate și indicate 
în mod clar? 

 

ADR.OR.E.005(d) Personalul  operatorului de aerodrom/terți are acces ușor la  
subiectele relevante pentru îndatoririle și responsabilitățile lor? 

 

ADR.OR.E.005(e)(1-2) Operatorul aerodromului a elaborat un proces pentru a furniza    
AAC modificările/revizuirile aferente Manualul aerodromului legate 
de "modificările care necesită aprobarea sau notificarea prealabilă", 
înainte de 
data efectivă a modificării? 

 

ADR.OR.E.005(g) Operatorul aerodromului a elaborat un proces: 
- De revizuire a conținutului Manualului aerodromului și de a se 

asigura că acesta este actualizat și modificat ori de câte ori este 
necesar? 

- Care să includă modificările și revizuirile solicitate de AAC? 
- Prin care personalul operatorului aerodromului și a altor 

organizații relevante sunt conștienți de schimbările care țin de 
atribuțiile și responsabilitățile lor? 

 

ADR.OR.E.005(h) Operatorul aerodromului se asigură că informațiile preluate din alte 
documente aprobate și orice modificare a acestora 
este reflectată corect în Manualul aerodromului? 

 

ADR.OR.E.005(i)(1-2) Operatorul aerodromului a asigurat că Manualul aerodromului este 
scris într-o limbă acceptabilă pentru AAC și că întreg personalul este 
capabil să o citească și să o înțeleagă? 

 

ADR.OR.E.005(j)(1-4) Manualul aerodromului: 
- Este semnat de conducătorul responsabil al aerodromului? 
- Este imprimat pe suport de hârtie și însoțit de formatul electronic 

și revizuit? 
- Are un sistem de gestionare a controlului versiunii care este 

aplicat și făcut vizibil în Manualul aerodromului? 
- Respectă principiile factorului uman și este organizat într-o 

manieră care facilitează pregătirea, utilizarea și revizuirea 
acesteia? 
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ADR.OR.E.005(k) Operatorul de aerodrom a pus la dispoziție o copie curentă a 
Manualului aerodromului pentru inspecția efectuată de AAC? 

 

ADR.OR.E.005(i)(
1-5)/AMC3(a) 

Conținutul Manualului aerodromului este după cum urmează?   
[Generalități/Sistemul de management al aerodromului, cerințele de 
calificare și instruire/Particularitățile amplasamentului 
aerodromului/Particularitățile aerodromului necesar a fi raportate 
către AIS/Detalii privind procedurile de operare ale aerodromului, 
echipamentele și măsurile de siguranță] 

 

AMC3 
ADR.OR:E.005 (b) 

Procedurile conținute în Manualul aerodromului definesc 
rolurile/responsabilitățile/detaliile de contact ale personalului 
responsabil de aerodrom? 

 

AMC1 
ADR.OR.E.005(d)(1-
3) 

Manualul aerodromului include: 
- persoana (persoanele) care poate/pot aproba modificări sau 

revizuiri? 
- condițiile pentru revizuirile temporare și/sau modificările 

imediate sau revizuirile necesare în interesul siguranței? 
- metodele prin care tot personalul și organizațiile sunt informate 

asupra modificărilor aduse Manualului? 

 

AMC3 
ADR.OR.E.005(E.14, 
E.15) 

Manualul conține proceduri privind: 
- Transferul aeronavei între unitatea de servicii de trafic aerian și 

unitatea de management al platformei? 
- Alocarea locurilor de parcare a aeronavelor? 
- Pornirea motoarelor/push-back? 
- Servicii de marshalling și follow-me? 
- Protecția împotriva suflului motoarelor? 
- Aplicarea măsurilor de siguranță în timpul operațiunilor de 

alimentare cu combustibil? 
- Prevenirea FOD (inclusiv pe platformă)? 
- Monitorizarea respectării procedurilor de siguranță de către 

personalul de pe platformă? 
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Anexa nr.7 MODEL DE CERTIFICAT 

 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

 
 

 

CERTIFICATE 

 

Certificate reference: MD-XXX  

Pursuant to the Aviation Code of the Republic of Moldova no. 301/2017 and 

Government decision no.653/2018 on approval of the Regulation regarding 

administrative procedures related to aerodromes for the time being in force and 

subject to the conditions specified below,  

the Civil Aviation Authority hereby certifies that:  

 

[COMPANY NAME AND ADDRESS] 

 

is authorized to operate aerodrome [NAME OF AERODROME], in accordance 

with the provisions of the Aviation Code of the Republic of Moldova and 

Implementing Rules, the aerodrome certification basis, the terms of the certificate 

and the aerodrome manual.  

 

This certificate remains valid for 2 years unless it is surrendered or revoked 

 

Date issue:    YYYY / MM / DD 

Revision No:        XX 
 

For the CAA  

 
     YYYY/MM/DD     

               Data    Signature  Director  
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REVALIDATION 

No. 
Period  

Authorized signature 
 

from till 

1. 

  

Stamp  

______________________ 

2. 

  

Stamp  
______________________ 

3. 

  

Stamp  
______________________ 

4. 

  

Stamp  
______________________ 

5. 

  

Stamp  
______________________ 

6. 

  

Stamp  
______________________ 
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Anexa nr.8 CERERE-MODEL DE APROBARE AltMoC 
 

 
1. Denumire solicitant: 

 
 

2. Descrierea completă a mijlocului alternativ propus conform prevederilor pct. 
ADR.OR.A.015 (b) din Regulament și documente anexate (vezi inclusiv completarea 
coloanei AltMoC corespunzătoare părților a 2-a – Macheta de conformare cu OR și 
respectiv a 3-a – Macheta de conformare cu OPS din Anexa nr.3 și nr.4) 

 
 

3. Data aprobării de către AAC a AltMoC: 
 
 

4. Număr AltMoC atribuit de AAC/Număr de revizie AltMoC după caz: 
 
 

5. Starea AltMoC: 
 

• Proiect; 
 

• Aprobat (Valabil); 
 

• Abrogat. 
 
 

6. Documente anexate: 
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Anexa nr.9 EXEMPLE DE CONSTATĂRI ȘI MĂSURILE ÎNTREPRINSE DE CĂTRE AAC  
 

Neconformitate Exemplu Măsuri ale AAC/echipei de audit 

Nivel 1 

• neacordarea accesului AAC/Echipei de audit în/la 
orice zonă operațională, bază tehnică, facilitate, 
instalație, procedură, data, document, înregistrare 
sau alt material relevant pentru activitatea supusă 
certificării, indiferent dacă este contractată sau nu, 
în timpul programului normal de lucru și după două 
solicitări scrise; 

• suspendarea sau revocarea proceselor de 
certificare, după caz; 

• obținerea sau menținerea valabilității unui certificat 
prin falsificarea documentelor doveditoare depuse; 

• suspendarea sau revocarea proceselor de 
certificare, după caz; 

• lipsa unui conducător responsabil; • suspendarea sau revocarea proceselor de 
certificare, după caz; 

• dovada unor practici neregulamentare sau a utilizării 
frauduloase a unui certificat; 

• limitarea sau suspendarea certificatului, 
după caz; 

• lipsa acțiunilor imediate în cazul degradării unor 
condiții certificate; 

• stabilește măsuri imediate și adecvate 
pentru a limita sau interzice activitățile 
implicate și, dacă este necesar, pentru 
limitarea, suspendarea sau revocarea 
certificatului, după caz; 

• nerespectarea condițiilor sau cerințelor stabilite în 
Regulament și normele sale de implementare, prin 
care se reduce nivelul de siguranță sau se pune 
serios în pericol siguranța. 

• suspendarea sau revocarea proceselor de 
certificare; sau 

• stabilește măsuri imediate și adecvate 
pentru a limita sau interzice activitățile 
implicate și, dacă este necesar, pentru 
limitarea, suspendarea sau revocarea 
certificatului, după caz. 

Nivelul 2 

• incapacitatea de a identifica deviații sau 
neconformități; 

• lipsa măsurilor/acțiunilor compensatorii pentru 
limitarea implicațiilor nerespectării unei CS; 

• stabilește măsuri imediate și adecvate 
pentru a limita sau interzice activitățile 
implicate și, dacă este necesar, pentru 
limitarea, suspendarea sau revocarea 
certificatului, după caz; 

• în condițiile identificării neconformităților în 
procesul de certificare, acordă operatorului 
de aerodrom/aeroport un termen pentru 
executarea acțiunilor corective stabilite pe 
baza evaluărilor de risc, ca parte a unui plan 
de acțiune corespunzător naturii constatării; 

• evaluează acțiunile corective și planul de 
implementare propus de operatorul de 
aerodrom/aeroport pe baza evaluărilor de 
risc și, dacă evaluarea concluzionează că 
acestea sunt suficiente pentru a soluționa 
neconformitățile, acceptă acțiunile corective 
respective; 

• nerealizarea informării aeronautice adecvate 
referitoare la deviații sau neconformități. 

• stabilește măsuri imediate pentru realizarea 
informării aeronautice. 

Dacă operatorul de aerodrom/aeroport nu elaborează un plan de acțiuni corective acceptabil pe baza 
evaluărilor de risc sau nu implementează corespunzător acțiunile corective la termenul acceptat de AAC, 
o constatare de nivel 2 devine constatare de nivel 1. 

 

Notă. — Constatările de nivel 1 și 2 nu se limitează la exemplele prezentate.  



    

Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind 
procedurile administrative referitoare la aerodromuri.  
Certificarea aerodromurilor civile 

AAC 

PIAC – AD  
Partea 3 

51   
 

 

Ediția 01  August 2022 

Anexa nr.10 CONDIȚIILE CERTIFICATULUI NR... 
 

TERMS Of THE CERTIFICATE NO... 
  
1. Referința certificatului 

Certificate reference:    ____________________________ 

2. Denumire aerodrom 
Aerodrome name: ____________________________ 

3. Condiții de operare autorizate 
Conditions to operate: 

Zi/Day  
Noapte/Night  

Deschis publicului/Open for public  
LVO  

IFR        
VFR       

4. Pistă - distanțe declarate  
Runway — declared distances 

Distanțe declarate / Declared distances 

RUNWAY  TORA (m) ASDA (m) TODA (m) LDA (m) 

XX     

YY     

...     

 

Decolare de la intersecția PDA cu cai de rulare / Intersection Take-off distances 

RUNWAY  RWY Intersection with TORA (m) ASDA (m) TODA (m) 

XX     

YY     

...     

 

5. Categorie de apropiere  
Types of approaches  

Pistă 
Runway 

Categorie de apropiere 
Approach type 

XX  

YY  

...  

6.   Cod de referință OACI 
  ICAO reference code                ____ 

7. Tipuri de avioane cu literă de cod superioară, aprobate 
Approved type of airplanes with a higher code letter               ____ 

8.  Furnizarea serviciilor de management al platformei  
Provision of apron management services                ____________________________ 

9.  Categoria aerodromului pentru salvare și stingere incendii  
Category of aerodrome for rescue and firefighting services     ____ 

10. Alte informații relevante  
Other relevant information:  

For example Limitări operationale / Operational limitations, Special conditions / Condițiile 
special,  DAAD, etc.) 

 
Orice operator aerian are dreptul de a utiliza aerodromul numai cu aprobarea operatorului de 

aerodrom/aeroport, în condiții egale și nediscriminatorii, în orice perioadă în care aerodromul este deschis 
pentru operațiuni de aterizare și decolare.  
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Any air operator has the right to use the aerodrome only with the approval of the aerodrome/airport 
operator, under equal and non-discriminatory conditions, anytime the aerodrome is available for take-off 
and landing operations.    
 

Termenii utilizați în prezentul certificate au semnificațiile din Codul aerian și Regulamentul privind 
cerințele administrative referitoare la aerodromuri.  

The terms used in this certificate are as defined in the Aviation code and the Regulation regarding 
administrative requirements related to aerodromes.  

  

 

 

 
 

     YYYY/MM/DD     

               Data    Signature        Director  
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Anexa nr.11 MODEL PENTRU BAZA DE CERTIFICARE 
 

Baza de Certificare 
Certification basis 

  
1. Referința certificatului 

Certificate reference:    ____________________________ 

2. Denumire aerodrom 
Aerodrome name: ____________________________ 

 

 

CS-ADR-DSN Ediţia 01 LUKK 

CHAPTER A ― GENERAL 

CS ADR-DSN.A.001 Applicability  GEN 

CS ADR-DSN.A.002 Definitions  GEN 

CS ADR-DSN.A.005 Aerodrome reference code  4C [A 321-200] 

CHAPTER B ― RUNWAYS 

CS ADR-DSN.B.015 Number, siting and orientation of runways  GEN 

CS ADR-DSN.B.020 Choice of maximum permissible ...  N/A 

CS ADR-DSN.B.025 Data to be used  N/A 

CS ADR-DSN.B.030 Runway threshold (a) RWY 08, RWY 26, RWY 09, RWY 27 

(b) N/A 

(c) RWY 08, RWY 26 

(d) RWY 08, RWY 26 

(e) RWY 08, RWY 26 

CS ADR-DSN.B.035 Length of runway and declared distances (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.B.040 Runways with stopways or clearways   

CS ADR-DSN.B.045 Width of runways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.050 Minimum distance between parallel non-instrument 

runways 
 N/A 

CS ADR-DSN.B.055 Minimum distance between parallel instrument 

runways 
 N/A 

CS ADR-DSN.B.060 Longitudinal slopes of runways (a) Limitări operationale 

Operational limitations: 

.... 

(b) Condițiile speciale 

Special conditions 

(c)  

CS ADR-DSN.B.065 Longitudinal slope changes on runways (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.B.070 Sight distance for slopes on runways (a)  

(b)  
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CS ADR-DSN.B.075 Distance between slope changes on runways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.080 Transverse slopes on runways (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.B.085 Runway strength   

CS ADR-DSN.B.090 Surface of runways (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

SECTION 1 — RUNWAY TURN PADS 

CS ADR-DSN.B.095 Runway turn pads (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

CS ADR-DSN.B.100 Slopes on runway turn pads   

CS ADR-DSN.B.105 Strength of runway turn pads   

CS ADR-DSN.B.110 Surface of runway turn pads (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.115 Width of shoulders for runway turn pads   

CS ADR-DSN.B.120 Strength of shoulders for runway turn pads   

SECTION 2 — RUNWAY SHOULDERS 

CS ADR-DSN.B.125 Runway shoulders (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.130 Slopes on runway shoulders (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.135 Width of runway shoulders (a)  

 (b)  

 (c)  

CS ADR-DSN.B.140 Strength of runway shoulders   

CS ADR-DSN.B.145 Surface of runway shoulders (a)  

(b)  

SECTION 3 — RUNWAY STRIP 

CS ADR-DSN.B.150 Runway strip to be provided (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.155 Length of runway strip   

CS ADR-DSN.B.160 Width of runway strip (a)  

(b)  

(c)  
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CS ADR-DSN.B.165 Objects on runway strips (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.B.175 Grading of runway strips (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.B.180 Longitudinal slopes on runway strips (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.B.185 Transverse slopes on runway strips (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.190 Strength of runway strips (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.B.191 Drainage characteristics of the movement area and 

adjacent areas 
  

SECTION 4 — CLEARWAYS, STOPWAYS AND RADIO ALTIMETER OPERATING AREA 

CS ADR-DSN.B.195 Clearways (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

CS ADR-DSN.B.200 Stopways (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.B.205 Radio altimeter operating area (a)  

(b)  

(c)  

CHAPTER C ― RUNWAY END SAFETY AREA 

CS ADR-DSN.C.210 Runway end safety areas (RESA) (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.C.215 Dimensions of runway end safety areas (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.C.220 Objects on runway end safety areas   

CS ADR-DSN.C.225 Clearing and grading of runway end safety areas   

CS ADR-DSN.C.230 Slopes on runway end safety areas (a)  

(b)  
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CS ADR-DSN.C.235 Strength of runway end safety areas   

CHAPTER D — TAXIWAYS 

CS ADR-DSN.D.240 Taxiways general   

CS ADR-DSN.D.245 Width of taxiways   

CS ADR-DSN.D.250 Taxiways curves (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.255 Junction and intersection of taxiways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.260 Taxiway minimum separation distance (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.265 Longitudinal slopes on taxiways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.270 Longitudinal slope changes on taxiways (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.D.275 Sight distance of taxiways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.280 Transverse slopes on taxiways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.285 Strength of taxiways   

CS ADR-DSN.D.290 Surface of taxiways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.295 Rapid exit taxiways (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.D.300 Taxiways on bridges (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.D.305 Taxiway shoulders (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.D.310 Taxiway Strip   

CS ADR-DSN.D.315 Width of taxiway strips (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.320 Objects on taxiway strips   

CS ADR-DSN.D.325 Grading of taxiway strips (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.D.330 Slopes on taxiway strips (a)  

(b)  

(c)  



    

Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind 
procedurile administrative referitoare la aerodromuri.  
Certificarea aerodromurilor civile 

AAC 

PIAC – AD  
Partea 3 

57   
 

 

Ediția 01  August 2022 

CS ADR-DSN.D.335 Holding bays, runway-holding positions, 

intermediate holding positions, and road-holding positions 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.D.340 Location of holding bays, runway-holding positions, 

intermediate holding positions, and road-holding positions 
(a)  

(b)  

(c)  

CHAPTER E ― APRONS 

CS ADR-DSN.E.345 General   

CS ADR-DSN.E.350 Size of aprons   

CS ADR-DSN.E.355 Strength of aprons   

CS ADR-DSN.E.360 Slopes on aprons (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.E.365 Clearance distances on aircraft stands  (a)  

(b)  

(c)  

CHAPTER F ― ISOLATED AIRCRAFT PARKING POSITION 

CS ADR-DSN.F.370 Isolated aircraft parking position (a)  

(b)  

(c)  

CHAPTER G ― DE-ICING/ANTI-ICING FACILITIES 

CS ADR-DSN.G.375 General   

CS ADR-DSN.G.380 Location (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.G.385 Size of de-icing/anti-icing pads (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.G.390 Slopes on de-icing/anti-icing pads (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.G.395 Strength of de-icing/anti-icing pads   

CS ADR-DSN.G.400 Clearance distances on a de-icing/anti-icing pad (a)  

 (b)  

 (c)  

 (d)  

CHAPTER H ― OBSTACLE LIMITATION SURFACES 

CS ADR-DSN.H.405 Applicability   

CS ADR-DSN.H.410 Outer horizontal surface   

CS ADR-DSN.H.415 Conical surface (a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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CS ADR-DSN.H.420 Inner horizontal surface (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.H.425 Approach surface (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.H.430 Transitional surface (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.H.435 Take-off climb surface (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

CS ADR-DSN.H.440 Slewed take-off climb surface  N/A (CS Intentionally left blank) 

CS ADR-DSN.H.445 Obstacle Free Zone (OFZ) (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.H.450 Inner approach surface (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.H.455 Inner transitional surface (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.H.460 Balked landing surface (a)  

 (b)  

 (c)  

 (d)  

 (e)  

CHAPTER J ― OBSTACLE LIMITATION REQUIREMENTS 

CS ADR-DSN.J.465 General (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.J.470 Non-instrument runways (a)  
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(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

CS ADR-DSN.J.475 Non-precision approach runways (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

CS ADR-DSN.J.480 Precision approach runways (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

(h)  

CS ADR-DSN.J.485 Runways meant for take-off (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.J.486 Other objects (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.J.487 Objects outside the obstacle limitation surfaces (a)  

(b)  

CHAPTER K ― VISUAL AIDS FOR NAVIGATION (INDICATORS AND SIGNALLING DEVICES) 

CS ADR-DSN.K.490 Wind direction indicator (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.K.495 Landing direction indicator (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.K.500 Signalling lamp (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.K.505 Signal panels and signal area  N/A (CS Intentionally left blank) 

CS ADR-DSN.K.510 Location of signal panels and signal area  N/A (CS Intentionally left blank) 

CS ADR-DSN.K.515 Characteristics of signal panels and signal area  N/A (CS Intentionally left blank) 

CHAPTER L ― VISUAL AIDS FOR NAVIGATION (MARKINGS) 

CS ADR-DSN.L.520 General — Colour and conspicuity (a)  

(b)  
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(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.L.525 Runway designation marking (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.L.530 Runway centre line marking (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.L.535 Threshold marking (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.L.540 Aiming point marking (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.L.545 Touchdown zone marking (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.L.550 Runway side stripe marking (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.L.555 Taxiway centre line marking (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.L.565 Runway turn pad marking (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.L.570 Enhanced taxiway centre line marking (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.L.575 Runway-holding position marking (a)  

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

CS ADR-DSN.L.580 Intermediate holding position marking (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.L.585 VOR aerodrome checkpoint marking (a)  

(b)  

(c)  

(1)  

(2)  

(3)  
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CS ADR-DSN.L.590 Aircraft stand marking (a)  

(b)  

(c)  

(1)  

(2)  

(d)  

(1)  

(2)  

(3)  

(e)  

(f)  

(1)  

(2)  

(3)  

CS ADR-DSN.L.595 Apron safety lines (a)  

(b)  

(c)  

(1)  

(2)  

(3)  

CS ADR-DSN.L.597 Apron service road marking (a)  

(b)  

(c)  

(1)  

(2)  

(3)  

(d)  

CS ADR-DSN.L.600 Road-holding position marking (a)  

(b)  

(1)  

(2)  

(c)  

(1)  

(2)  

CS ADR-DSN.L.605 Mandatory instruction marking (a)  

(1)  

(2)  

(b)  

(1)  

(2)  

(c)  

(1)  
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(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

CS ADR-DSN.L.610 Information marking (a)  

(b)  

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

CHAPTER M ― VISUAL AIDS FOR NAVIGATION (LIGHTS) 

CS ADR-DSN.M.615 General  (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.M.620 Aeronautical beacons (a)  

(b)  

(c)  

SECTION 1 — APPROACH LIGHTING SYSTEMS 

CS ADR-DSN.M.625 Approach lighting systems (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.M.626 Simple approach lighting systems (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

CS ADR-DSN.M.630 Precision approach category I lighting system (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.635 Precision approach category II and III lighting 

system 
(a)  

 (b)  

SECTION 2 — VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR SYSTEMS 

CS ADR-DSN.M.640 Visual approach slope indicator systems (a)  

(b)  

(c)  

(d)  
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CS ADR-DSN.M.645 Precision approach path indicator and Abbreviated 

precision approach path indicator (PAPI and APAPI) 
(a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.650 Approach slope and elevation setting of light units 

for PAPI and APAPI 
(a)  

(b)  

CS ADR-DSN.M.655 Obstacle protection surface for PAPI and APAPI (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.M.660 Circling guidance lights (a)  

(b)  

(c)  

SECTION 3 — RUNWAY & TAXIWAY LIGHTS 

CS ADR-DSN.M.665 Runway lead-in lighting systems (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.670 Runway threshold identification lights (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.675 Runway edge lights (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

CS ADR-DSN.M.680 Runway threshold and wing bar lights (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.M.685 Runway end lights (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.690 Runway centre line lights (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.M.695 Runway touchdown zone lights (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.696 Simple touchdown zone lights (a)  
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(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.M.700 Rapid exit taxiway indicator lights (RETILs) (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.705 Stopway lights (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.706 Runway status lights (RWSL) (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.710 Taxiway centre line lights (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.M.715 Taxiway centre line lights on taxiways, runways, 

rapid exit taxiways, or on other exit taxiways 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

CS ADR-DSN.M.720 Taxiway edge lights (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.725 Runway turn pad lights (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.M.730 Stop bar (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.735 Intermediate holding position lights (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.740 De-icing/anti-icing facility exit lights (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.M.745 Runway guard lights (a)  

(b)  
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(c)  

(d)  

SECTION 4 — APRON LIGHTING 

CS ADR-DSN.M.750 Apron floodlighting (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.M.755 Visual docking guidance system (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.760 Advanced visual docking guidance system (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.M.765 Aircraft stand manoeuvring guidance lights (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.770 Road-holding position light (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.M.771 No-entry bar (a)  

(b)  

(c)  

CHAPTER N ― VISUAL AIDS FOR NAVIGATION (SIGNS) 

CS ADR-DSN.N.775 General (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.N.780 Mandatory instruction signs (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.N.785 Information signs (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.N.790 VOR aerodrome checkpoint sign (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.N.795 Aircraft stand identification signs (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.N.800 Road-holding position sign (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CHAPTER P ― VISUAL AIDS FOR NAVIGATION (MARKERS) 

CS ADR-DSN.P.805 General   
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CS ADR-DSN.P.810 Unpaved runway edge markers (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.P.815 Stopway edge markers (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.P.820 Edge markers for snow-covered runways (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.P.825 Taxiway edge markers (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.P.830 Taxiway centre line markers (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.P.835 Unpaved taxiway edge markers (a)  

(b)  

CHAPTER Q ― VISUAL AIDS FOR DENOTING OBSTACLES 

CS ADR-DSN.Q.840 Objects to be marked and/or lighted within the 

lateral boundaries of the obstacle limitation surfaces 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

CS ADR-DSN.Q.841 Objects to be marked and/or lighted outside the 

lateral boundaries of the obstacle limitation surfaces 
(a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.Q.845 Marking of objects (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.Q.846 Lighting of fixed objects (a)  

 (b)  

 (c)  

 (d)  

 (e)  

 (f)  

 (g)  

 (h)  

 (i)  

 (j)  

 (k)  

CS ADR-DSN.Q.847 Lighting of fixed objects with a height less than 45 

m above ground level 
(a)  

(b)  
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(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.Q.848 Lighting of fixed objects with a height 45 m to a 

height less than 150 m above ground level 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.Q.849 Lighting of fixed objects with a height 150 m or 

more above ground level 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.Q.850 Lighting of other objects (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.Q.852 Marking and lighting of overhead wires, cables, 

supporting towers, etc. 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CHAPTER R ― VISUAL AIDS FOR DENOTING RESTRICTED USE AREAS 

CS ADR-DSN.R.855 Closed runways and taxiways, or parts thereof (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.R.860 Non-load-bearing surfaces (a)  

(b)  

CS ADR-DSN.R.865 Pre-threshold area (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.R.870 Unserviceable areas (a)  

(b)  

(c)  

CHAPTER S ― ELECTRICAL SYSTEMS 

CS ADR-DSN.S.875 Electrical power supply systems for air navigation 

facilities 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.S.880 Electrical power supply systems (a)  
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(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.S.885 System design (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.S.890 Monitoring (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.S.895 Serviceability levels (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

(h)  

CHAPTER T ― AERODROME OPERATIONAL SERVICES, EQUIPMENT AND INSTALLATION 

CS ADR-DSN.T.900 Emergency access and service roads   

CS ADR-DSN.T.905 Fire stations (a)  

(b)  

(c)  

CS ADR-DSN.T.910 Equipment frangibility requirements   

CS ADR-DSN.T.915 Siting of equipment and installations on operational 

areas 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

CS ADR-DSN.T.920 Fencing (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CS ADR-DSN.T.921 Autonomous runway incursion warning system 

(ARIWS) 
(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

CHAPTER U ― COLOURS FOR AERONAUTICAL GROUND LIGHTS, MARKINGS, SIGNS AND PANELS 

CS ADR-DSN.U.925 General (a)  

(b)  
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(c)  

CS ADR-DSN.U.930 Colours for aeronautical ground lights (a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

CS ADR-DSN.U.935 Colours for markings, signs and panels (a)  

 (b)  

 (c)  

 (d)  

 (e)  

 (f)  

CS ADR-DSN.U.940 Aeronautical ground light characteristics   
 

 

 

 

 

 

 

     YYYY / MM / DD     

               Data    Signature                Director  
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Anexa nr.12 CRITERII PRIVIND ELOS și SC  

 

 ELOS SC 

B
a

z
a
 l

e
g

a
lă

 

R
e

g
u

la
m

e
n

tu
l 

 
Parte din CB 
ADR.AR.C.020 (b) 
AMC1 ADR.AR.C.020(b) (c)  
GM1 ADR.AR.C.020 
AMC1 ADR.OR.B.015 (b) 

Parte din CB 
ADR.AR.C.020 (c) și ADR.AR.C.025; 
AMC1 ADR.OR.B.015 (b) (c)  

În
tr

e
b

a
re

 

Aplicați o altă soluție la unul sau 
mai multe CS? 

Aplicați o altă soluție tehnică față de 
CS când: 

• CS nu pot fi respectate din cauza 
limitărilor fizice, topografice sau 
similare legate de amplasarea 
aerodromului; 

• aerodromul are caracteristici de 
proiectare noi sau neobișnuite; 

• experiența dobândită în urma 
operării aerodromului sau a altor 
aerodromuri cu caracteristici similare 
de proiectare a demonstrat că 
siguranța poate fi pusă în pericol. 

C
o

n
d

iț
ii
 

Dovedește echivalență față de 
„nivelul de siguranță” în raport cu 
CS relevant; 
 
Necesită elaborare de Studii 
aeronautice/Evaluări de risc. 

Demonstrează un caracter mai mic sau 
inadecvat la CS cu respectarea. 

O
b

s
e

rv
a
ți

i 

Propuse de solicitant și acceptat 
de AAC.  
 
Prevăzut pe termen lung și care 
poate fi aplicat pentru orice CS. 
 
Spre deosebire de SC, ELOS  
poate fi generalizat. Odată 
acceptat într-un anumit loc, acesta 
poate fi folosit pentru toate 
aerodromurile care îndeplinesc 
aceleași condiții.  

Prevăzut și acceptat permanent de AAC.  
 
Au caracter predominant local și se 
tratează de la caz la caz pentru fiecare 
operator de aerodrom/aeroport. 
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Anexa nr.13 DIAGRAMA DE TRATARE A DIFERENȚELOR  
 

 

 

 

 

  

ELOS, SC sau DAAD? 

Poate fi un nivel 

echivalent al 

siguranței 

demonstrat?

DA 

ELOS 

NU 

Dacă CS 

coresp. sunt   

inadecvate, 

sol. Poate fi 

accept. 

permanent

?

NU 

Există studii 

aeronautice/ 

evaluare de 

risc? 

DA 

SC 

Soluția propusă poate fi 

accept. temporar? 

Respectiv ER?

NU 
DA 

DAAD 

Neconformități 

inacceptable 

Există studii 

aeronautice/ 

evaluare de 

risc? 
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Anexa nr.14 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A OPERATORULUI DE 
AERODROM/AEROPORT 

 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile administrative 
referitoare la aerodromuri  
 

Denumirea aerodromului/aeroportului 
 

Codul aerodromului/aeroportului 
 

Numele, prenumele și datele de contact ale Conducătorului responsabil: 
 

Declarație 
 

1. Baza de certificare este respectată, iar aerodromul, suprafețele de protecție și de limitare a 
obstacolelor, precum și alte zone asociate aerodromului, nu au trăsături sau caracteristici 
care să afecteze siguranța în operare.  

 
2. Tot personalul este calificat, competent și instruit în conformitate cu cerințele aplicabile.  
 
3. Documentația sistemului de management, inclusiv Manualul aerodromului, sunt în 

conformitate cu Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, 
partea ADR.OR și partea ADR.OPS.  

 
4. Operarea și întreținerea aerodromului va fi efectuată în conformitate cu prevederile Codului 

aerian și normele sale de aplicare, condițiile certificatului, precum și procedurile și 
instrucțiunile specificate în Manualul aerodromului. 

 

5. Operatorul de aerodrom/aeroport confirmă că toate informațiile prezentate în această 
declarație sunt corecte. 

 

 
Semnătura Conducătorului responsabil 
 
Data 
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Anexa nr.15 PROCESE ȘI ELEMENTE RELEVANTE PRIVIND STABILIREA CB ȘI 
APROBAREA AltMoC 

 

 

 

 

  

CERTIFICAT 

(in temeiul Regulamentului) 

AAC / Echipa de audit 

Evaluare la sediu si la AD 

Operator aerodrom 

Demonstrare confirmate 

CB DAAD IR 

CB 

+ ELOS + SC 

AMC 

sau AltMoC 
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Anexa nr.16 NOTIFICARE SCHIMBĂRI 

 

 

 

 

 

  

Schimbările planificate 

Schimbarea afectează  

condițiile certificatului? 

Schimbarea afectează  

baza de certificare? 

Schimbarea afectează  

o prevedire a regulamentului? 

Schimbarea afectează  

un echipament critic de aerodrom? 

Schimbarea afectează  

semnificativ sistemul de management? 

Schimbarea afectează  

semnicativ o procedura operațională? 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Notificare 

simplă 

la AAC 

 

Notificare pentru 

aprobare prealabilă 

la AAC 

 

Da

s 

Da

s 

Da

s 

Da

s 

Da

s 

Da

s 
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Anexa nr.17 MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A OPERATORULUI 
DE AERODROM/AEROPORT 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
 

Denumirea aerodromului/aeroportului 
 

Denumirea operatorului de aerodrom/aeroport 
 

Numele, prenumele și poziția oficială: 
 

Declarație 
 

1. Declar pe propria răspundere că conform prevederilor pct. 5.4.1.8 din PIAC-AD.Partea 3, în 
structura organizatorică, denumirea posturilor personalului desemnat conform prevederilor 
pct. ADR.OR.D.015 din Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la 
aerodromuri, fișele posturilor cât și identitățile acestora nu au intervenit careva modificări și 
au rămas aceleași ca și în cazul certificatului de operator de aerodrom/aeroport actual. 

 

2. Confirm că toate informațiile prezentate în această declarație sunt corecte. 
 

 
Semnătura 
 
Data 

 


