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PREAMBUL
1. Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian al Republicii Moldova este
reglementată prin Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997, prin actele normative în
domeniu, elaborate în conformitate cu Legea aviaţiei civile şi prevederile Convenţiei privind aviaţia
civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944 şi ale altor convenţii şi acorduri la
care Republica Moldova este parte.
2. În scopul asigurării, organizării şi desfăşurării activităţilor de registru şi înmatriculare a
aeronavelor civile, Autoritatea Aeronautică Civilă emite, în calitatea sa de organ de specialitate al
administraţiei publice centrale în domeniul aviaţiei civile, reglementări obligatorii, conforme cu
standardele, practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile
Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care Republica Moldova este
parte şi asigură controlul respectării acestora.
3. Autoritatea Aeronautică Civilă este organul tehnic specializat, care elaborează şi asigură
aplicarea prevederilor reglementărilor aeronautice civile în domeniul înmatriculării aeronavelor
civile şi care eliberează sau revocă documentele de înmatriculare ale acestora.
4. Persoanele fizice şi juridice proprietare şi/sau deţinătoare de aeronave civile înmatriculate în
Republica Moldova, care îşi propun să se angajeze în operarea aeronavelor, precum şi operatorii
aerieni din Republica Moldova care organizează şi execută operaţiuni de aviaţie civilă, sînt
obligatori să respecte reglementările aeronautice civile emise de către Autoritatea Aeronautică
Civilă.
5. Reglementarea aeronautică civilă RAC-47, emisă de către Autoritatea Aeronautică Civilă
cuprind norme şi proceduri specifice activităţilor de registru şi înmatriculare a aeronavelor civile şi
se bazează pe Anexa nr. 7 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională.
6. Amendamentele la Reglementarea aeronautică civilă RAC-47 sunt completări, modificări,
anulări ale unor prevederi existente ori introducerea unor prevederi noi care se aplică prin
schimbarea unor pagini din reglementarea respectivă, în baza ordinului Directorului Autorităţii
Aeronautice Civile. Textul amendamentului devine aplicabil de la data specificată pe pagina
amendată. În partea de jos a paginii se va evidenţia numărul amendamentului şi data punerii în
aplicare.
7. Pentru asigurarea implementării şi aplicării Reglementării aeronautice civile RAC-47,
Autoritatea Aeronautică Civilă emite ordine, directive, instrucţiuni, norme tehnice, proceduri.
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SECŢIUNEA A PREVEDERI GENERALE
RAC-47 0001

Abrevieri şi definiţii

RAC-47 0001 (a)

Abrevieri

A.A.C.

-

ACAS

-

O.A.C.I.

-

RAC-47 0001 (b)

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (Civil Aviation
Authority of the Republic of Moldova)
Sistem de bord de prevenire a coliziunilor (Airborne Collision
Avoidance System)
Organizaţia
Aviaţiei
Civile
Internaţionale
(Intrenational
Civil Aviation Organization)
Definiţii

(1) Aeronavă (Aircraft) - orice aparat care se menţine în atmosferă ca urmare a reacţiilor
aerodinamice, altele decît reacţiile aerului cu suprafaţa terestră.
(2) Aeronavă de stat (State Aircraft) – aeronavă folosită pentru serviciile militare, vamale sau
de poliţie.
(3) Aerostat (Airship) – aeronavă mai uşoară decît aerul care obţine sustentaţie în absenţa
unui motor.
(4) Adresa aeronavei - combinaţie individuală din 24 de baiţi atribuită de către A.A.C.
aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova în scopul asigurării comunicaţiei "aer-sol",
navigaţiei şi supravegherii.
(5) Certificat de navigabilitate pentru export (Export Airworthiness Certificate) - document
care confirmă navigabilitatea aeronavei pe perioada efectuării exportului.
(6) Statul proiectantului (State of Designer) - statul în a cărei jurisdicţie se află organizaţia
responsabilă de proiectul tipului de aeronavă.
(7) Statul de înmatriculare (State of Registry) – statul, în registrul căruia este înmatriculată
aeronava.
(8) Operator aerian (Air Operator) - persoană fizică sau juridică angajată sau care îşi propune
să se angajeze în operarea aeronavelor .
(9) Material rezistent la foc (Fireproof material) – material, care are capacitate de rezistenţă
la încălzire similară cu a oţelului, sau mai bună, cu condiţia că parametrii în ambele situaţii
corespunde unui scop bine determinat.
(10) Registrul Aerian al Republicii Moldova (Aviation Register of the Republic of Moldova) document administrativ în care sunt înmatriculate aeronavele civile aflate în proprietate sau în
baza unor aranjamente contractuale prevăzute de legislaţia în vigoare, în posesia şi folosinţa a
persoanelor fizice sau juridice din Republica Moldova.
(11) Avion (Aeroplane) – aeronavă mai grea decât prevăzută cu motor, a cărei sustentaţie se
obţine, în principal, reacţiile aerodinamice pe suprafeţele fixe de zbor.
RAC-47 0005

Aplicabilitate

(1) Prezenta reglementare stabileşte cerinţele pentru înregistrarea aeronavelor civile în
Registrul Aerian al Republicii Moldova, procedura de emitere a certificatelor de înmatriculare,
precum şi cerinţele privind dispunerea şi inscripţionarea însemnelor de înmatriculare pe
aeronavele civile din Republica Moldova.
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(2) Prevederile prezentei reglementări nu se aplică baloanelor meteorologice, baloanelor libere
nepilotate fără încărcătură utilă şi aeronavelor de stat ale Republicii Moldova.
RAC-47 0010

Condiţii şi prevederi de bază referitoare la înmatricularea
aeronavelor civile

(1) O aeronavă civilă poate fi înregistrată în Registrul Aerian al Republicii Moldova (în
continuare – Registrul Aerian), numai daca întruneşte următoarele condiţii:
(a) aeronava civilă nu este înmatriculată în alt stat;
(b) posedă un certificat de tip adecvat sau un alt document similar emis sau validat de
A.A.C.;
(c) satisface cerinţele privind nivelul de zgomot şi de emisii toxice;
(d) aeronava civilă se află în proprietatea sau în baza unor aranjamente contractuale
prevăzute de legislaţia, în posesia şi folosinţa şi va fi operată sau este operată de către
o persoană fizică sau juridică din Republica Moldova.
(e) Termenul de exploatare a avioanelor care sînt utilizate în transportul comercial aerian
pentru transportarea pasagerilor (termenul calculat din momentul producerii aeronavei
pînă la data înregistrării) nu depăşeşte 25 ani;
(f) Termenul de exploatare a aeronavei care nu este utilizată pentru transportarea
pasagerilor (termenul calculat din data producerii aeronavei pînă la data înregistrării) nu
depăşeşte termenul calendaristic de serviciu stabilit de proiectant sau alt organ care
efectuează certificarea, acceptat de A.A.C., pentru aeronava respectivă;
(g) echipamentul aeronavei trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în părţile K şi L a
reglementărilor JAR-OPS1/3 (prevederilor părţii I (Capitolele 6 şi 7) şi părţii III
(Capitolele 4 şi 5) a Anexei 6 O.A.C.I.,) dacă aplicabilă;
(h) Aeronava corespunde cerinţele de navigabilitate aplicate.
(2) Drept documentul similar certificatului de tip poate fi atestatul sau avizul privind
navigabilitatea aeronavei civile, emis sau validat de către A.A.C.
(3) Prin înregistrarea unei aeronave civile în Registrul Aerian al Republicii Moldova aeronava
respectivă capătă naţionalitatea (pavilionul) Republicii Moldova.
(4) Din momentul înregistrării aeronavei civile în Registrul Aerian, A.A.C. nu va recunoaşte
înmatricularea acesteia în alte state.
(5) Acordurile internaţionale semnate de Republica Moldova şi ratificate în modul
corespunzător, pot conţine prevederi suplimentare pentru înregistrarea sau radierea aeronavelor
în/din Registrul Aerian, care se vor aplica în mod direct cu respectarea procedurii descrise în
prezentă reglementare.
RAC-47 0015

Competenţa A.A.C. referitoare la înmatricularea aeronavelor civile

(1) Conform Legii aviaţiei civile a Republicii Moldova, art. 5, A.A.C. este autoritatea de
înmatriculare unică responsabilă de deschiderea şi administrarea Registrului Aerian al Republicii
Moldova.
(2) A.A.C. poate furniza O.A.C.I. sau Statelor Contractante informaţii privind înmatricularea şi
proprietatea aeronavelor înscrise în Registrul Aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu
prevederile art. 21 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, Chicago, 1944.
(3) La înregistrarea aeronavelor civile în Registrul Aerian al Republicii Moldova, A.A.C. va
elibera un certificat de înmatriculare în care se indică însemnele de naţionalitate şi de înregistrare
care trebuie înscrise pe aeronavă.
RAC-47 0020

Solicitanţi

(1) În contextul prezentei reglementări, solicitant poate fi proprietarul aeronavei sau deţinătorul
legal al acesteia cu acordul proprietarului.
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(2) O persoană fizică sau juridică, care doreşte să înregistreze o aeronavă civilă în Registrul
Aerian al Republicii Moldova, va înainta către A.A.C. o cerere scrisă în conformitate cu RAC-47
0050.
RAC-47 0025 Confirmarea dreptului asupra aeronavei
(1) Confirmarea dreptului asupra aeronavei prin:
(a)

(b)

titlul de proprietate – care poate fi un contract valabil de vînzare - cumpărare, o
hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau orice alt act juridic prin care se
transmite, în condiţiile legislaţiei în vigoare, proprietatea asupra aeronavei;
titlul de posesie şi folosinţă – care poate fi un contract de închiriere, contract de
leasing, contract de comodat sau orice alt act juridic prin care se transmite, în
condiţiile legislaţiei în vigoare, dreptul de posesie şi folosinţă asupra aeronavei.

(2) Documentele indicate la RAC-47 0025 (1) (a) şi (b) vor fi prezentate către A.A.C. în original
sau sub formă de copie autentificată, în limba de sat, sau în limbile rusă sau engleză, sau
împreună cu originalul sau copia autentificată trebuie prezentată traducerea oficială în limba de
stat.
RAC-47 0030

Însemne de înmatriculare

(1) Însemnul de naţionalitate atribuit aeronavelor civile înregistrare în Registrul Aerian al
Republicii Moldova este constituit din grupul de litere "ER".
(2) Însemnul de înregistrare al aeronavei civile este stabilit de către A.A.C., luîndu-se în
consideraţie însemnele de înregistrare anterioare deja acordate şi constă din trei litere de tipar
ale alfabetului latin sau din cinci cifre arabe.
(3) Dacă însemnul de înregistrare este compus din litere, la alocarea acestora nu se va utiliza
combinaţii care pot fi confundate cu combinaţii formate din 5 litere ale codului internaţional de
semnalizare, combinaţii de litere care încep cu litera „Q”, precum şi combinaţii de litere care pot fi
confundate cu semnalul de ajutor „SOS” sau semnale similare cum sînt de exemplu „XXX”, „PAN”
şi „TTT”.
(4) Însemnul de naţionalitate şi însemnul de înregistrare se separă prin cratimă.
(5) Zborul aeronavelor fără însemnele de naţionalitate şi înregistrare, inscripţionate în modul
corespunzător pe aeronava înmatriculată în Republica Moldova, este interzis.
RAC-47 0035

Plăcuţa de identificare

(1) Aeronavele civile care sunt înmatriculate în Republica Moldova trebuie să fie prevăzute cu
o plăcuţă de identificare.
(2) Plăcuţa de identificare va fi confecţionată dintr-un material rezistent la foc, care să prevină
ştergerea acesteia în timpul operării normale sau în urma unui accident soldat cu incendiu la bord
şi trebuie să conţină următoarele informaţii:
(a) însemnul de naţionalitate şi însemnul de înregistrare;
(b) tipul aeronavei;
(c) numărul de serie (fabricaţie) şi data fabricării aeronavei;
(3) Marcarea informaţiilor pe plăcuţă se va face printr-o metodă (ştanţare, gravare, atac chimic,
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etc.) care să asigure rezistenţa la foc.
(4) Plăcuţa de identificare trebuie fixată pe aeronavă într-un loc uşor accesibil în apropierea
intrării principale, iar fixarea trebuie să fie suficient de sigură pentru a preîntîmpina scoaterea ei
sau iradierea inscripţiei.
RAC-47 0040

Registrul Aerian al Republicii Moldova

(1) Registrul Aerian al Republicii Moldova este documentul, constituit din foi matricole, în care
sînt înscrise informaţiile referitoare la aeronavele civile cărora li s-a acordat, prin înmatriculare,
naţionalitatea (pavilionul) Republicii Moldova, precum şi alte informaţii aferente acestora.
Registrul Aerian al Republicii Moldova este ţinut de către Autoritatea Aeronautică Civilă a
Republicii Moldova.
(2) Conţinutul Registrului Aerian al Republicii Moldova este prevăzut la RAC-47 0125.
(3) Păstrarea şi prelucrarea informaţiilor conţinute în Registrul Aerian al Republicii Moldova
poate fi efectuată şi în sistem informatic, cu respectarea cerinţelor legale privind protejarea
acestora.
RAC-47 0045

Certificatul de înmatriculare

(1) Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă
în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Registrul Aerian al Republicii Moldova.
(2) Certificatul de înmatriculare va conţine următoarele rubrici:
numărul Certificatului de înmatriculare;
însemnele de naţionalitate şi înregistrare;
fabricantul şi tipul aeronavei;
numărul de serie (fabricaţie) al aeronavei dat de fabricant;
numele /denumirea proprietarului şi, după caz, al deţinătorului legal;
adresa deţinătorului legal şi, în cazul în care deţinătorul nu este şi proprietar, al
proprietarului aeronavei;
(g) declaraţia privind baza legală pentru înscrierea în Registrul Aerian al Republicii
Moldova;
(h) data emiterii Certificatului de înmatriculare;
(i) semnătura Vicedirectorului control şi supraveghere siguranţă aeronautică al A.A.C.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(3) Certificatul de înmatriculare, în original, este un document obligatoriu la bordul aeronavei
civile pe toată durata operaţiunilor de zbor.
(4) Deţinătorul Certificatului de înmatriculare este obligat să asigure integritatea acestuia pe
toată perioada de valabilitate.
(5) În cazul în care proprietarul şi deţinătorul legal al aeronavei sînt persoane fizice sau juridice
diferite, numele /denumirea şi domiciliul /sediul se vor înscrie separat pentru fiecare dintre
aceştia.
(6) Specimenul Certificatului de înmatriculare este cuprins în anexa nr.1 la prezenta
reglementare. Certificatul de înmatriculare se perfectează în două limbi – în limba de stat a
Republicii Moldova şi limba engleză.
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SECŢIUNEA B
RAC-47 0050

ÎNMATRICULAREA AERONAVEI

Solicitarea înmatriculării

(1) Solicitantul trebuie să depună către A.A.C., pentru aeronava civilă în cauză, cererea de
înmatriculare însoţită de următoarele documente:
(a) documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra aeronavei;
(b) documente ce confirmă dreptul de posesie şi folosinţă, în cazul în care Solicitantul nu
este proprietarul aeronavei;
(c) documentul care confirmă radierea aeronavei din registrul statului în care a fost
înmatriculată pînă la depunerea cererii de înregistrare în Registrul Aerian al Republica
Moldova;
(d) copia certificatului de tip al aeronavei emis de către constructor sau de către organul
certificat al statului exportator, sau un alt document similar;
(e) copia Certificatului acustic;
(f) copia Certificatul de emisie a substanţelor toxice;
(g) actele de primire-predare a aeronavei;
(h) documentele ce confirmă rezervarea semnalelor radiofonice;
(i) Certificatul de navigabilitate pentru export al aeronavei (în cazul în care aeronava este
importată);
(j) o fotografie color a aeronavei, vedere laterală (format 9x12 cm);
(k) dovada achitării tarifului A.A.C. prevăzut pentru expertiza documentelor depuse pentru
înmatricularea aeronavei.
(l) documentele ce confirmă corespunderea echipamentului aeronavei cu prevederile
stipulate în RAC-47 0010 (1) (g).
(2) Documentele indicate la RAC-47 0050 (1), (c), (i) se prezintă în original, iar cele indicate la
RAC-47 0050 (1), (a), (b) şi (g) – în copie autentificată. Documentele indicate în
RAC-47 0050 (1), (d), (e) şi (f) se prezintă în cazul în care există certificate pentru tipul respectiv
de aeronavă.
(3) A.A.C. poate respinge cererea de înmatriculare, dacă nu sînt furnizate în totalitate
documentele şi informaţiile prevăzute mai sus.
RAC-47 0055

Conţinutul cererii de înmatriculare

(1) Cererea de înmatriculare a unei aeronave civile va cuprinde informaţia necesară conform
specimenului indicat în anexa nr. 2 din prezenta reglementare.
(2) Solicitantul este responsabil, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova,
pentru autenticitatea documentelor şi veridicitatea informaţiilor prezentate către A.A.C. pentru
înmatricularea aeronavei.
(3) Toate documentele prezentate către A.A.C. pentru înmatricularea aeronavei vor fi
păstrate pe întreaga perioadă de operare a aeronavei, inclusiv 5 ani după radierea aeronavei din
Registrul Aerian al Republicii Moldova.
RAC-47 0060

Soluţionarea cererii de înmatriculare

(1) După primirea cererii, A.A.C., în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, va analiza
cererea şi documentele anexate şi va decide asupra înscrierii aeronavei în Registrul Aerian al
Republicii Moldova. În cazul unei decizii favorabile şi a rezervării semnalelor radiofonice, A.A.C.
va proceda la înmatricularea aeronavei conform RAC-47 0065.
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(2) În unele cazuri A.A.C. poate solicita deţinătorului aeronavei să prezinte acte sau informaţii
explicative suplimentare, pe care le va considera necesare pentru înmatricularea aeronavei. În
asemenea cazuri termenul prevăzut la RAC-47 0060 (1) poate fi prelungit cu 10 zile din momentul
prezentării acestora.
(3) Refuzul sau amînarea înmatriculării aeronavei se comunică solicitantului în scris, în cadrul
termenului prevăzut la RAC-47 0060 (1), indicîndu-se şi motivele care au stat la baza refuzului
sau amînării.
(4) Contestaţiile împotriva deciziei de refuz sau amînare a înmatriculării aeronavei, precum şi
examinarea acestor contestaţii se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
(5) Deciziile A.A.C. necontestate în termenul prevăzut de legislaţie rămîn definitive.
RAC-47 0065

Înmatricularea aeronavei şi emiterea certificatului de înmatriculare

(1) Înmatricularea aeronavei constă în înscrierea aeronavei în Registrul Aerian al Republicii
Moldova şi confirmarea efectuării acestei operaţiuni prin emiterea Certificatului de înmatriculare.
(2) Certificatul de înmatriculare va fi eliberat solicitantului după efectuarea înscrierilor
corespunzătoare, referitoarea la aeronava în cauză, în Registrul Aerian al Republicii Moldova.
Simultan, informaţiile vor fi introduse şi în varianta electronică a Registrului Aerian.
(3) În procesul înscrierii în Registrul Aerian al Republicii Moldova a datelor referitoare la
aeronavă, acesteia i se atribuie însemnele de naţionalitate şi de înregistrare care se indică în
Certificatul de înmatriculare. Aceleaşi însemne urmează să fie înscrise şi pe aeronavă.
(4) Certificatul de înmatriculare se autentifică prin ştampila A.A.C.
(5) În cazul în care A.A.C. i se solicită oficial informaţii referitoare la înmatricularea unei
aeronave civile, solicitantului unei astfel de informaţii i se va elibera o confirmare, în scris, a
înmatriculării conform specimenului cuprins în anexa nr. 5 la prezenta reglementare.
RAC-47 0070

Revocarea Certificatului de înmatriculare

(1) Revocarea reprezintă, în sensul prezentei reglementări, încetarea definitivă a efectelor
juridice produse de Certificatul de înmatriculare, însă nu reprezintă radierea aeronavei din
Registrul Aerian al Republicii Moldova.
(2) A.A.C. va dispune revocarea Certificatului de înmatricularea în următoarele cazuri:
(a)
(b)
(c)

cînd titlul de proprietate sau de deţinere prezentat de solicitant la înmatriculare este
anulat printr-o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă;
cînd o aeronavă nu este operată în ţară mai mult de un an, iar operatorul nu poate da
informaţii referitoare la poziţionarea ei sau starea de navigabilitate;
la cererea solicitantului.

(3) Titularul Certificatului de înmatriculare este obligat să notifice A.A.C. despre orice litigiu cu
privire la titlul de proprietate sau de deţinere al aeronavei.
(4) Decizia de revocare a Certificatului de înmatriculare se comunică de către A.A.C. titularului
acestuia în termen de 5 zile din data adoptării, indicîndu-se motivele revocării. Titularul
Certificatului poate contesta decizia A.A.C. conform procedurii indicate la RAC-47 0060 (4).
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(5) Titularul Certificatului de înmatriculare care a fost revocat este obligat să depună originalul
acestui certificat către A.A.C., imediat după notificarea deciziei de revocare.
(6) Odată cu comunicarea deciziei de revocare către proprietarul şi deţinătorul legal al
aeronavei, A.A.C. poate comunica această decizie oricărei persoane fizice/juridice din Republica
Moldova sau din străinătate care ar putea fi interesată.
RAC-47 0075

Substituirea Certificatului de înmatriculare.
Eliberarea duplicatului Certificatului de înmatriculare

(1) Substituirea Certificatului de înmatriculare a aeronavei civile se efectuează în următoarele
situaţii:
(a) în cazul schimbării proprietarului aeronavei, modificării denumirii sau adresei acestuia;
(b) în cazul modificării însemnului de înregistrare;
(c) în cazul modificării însemnului distinctiv al aeronavei de către constructor.
(2) Substituirea Certificatului de înmatriculare se efectuează în baza cererii prezentate de către
titularul certificatului în conformitate cu specimenul cuprins în anexa nr.3 la prezenta
reglementare.
(3) Cererea va fi însoţită de documentele necesare indicate la RAC-47 0050 (1), Certificatul
de înmatriculare în vigoare emis anterior, precum şi alte documente care trebuie substituite în
legătură cu substituirea Certificatului de înmatriculare.
(4) Decizia privind substituirea sau refuzul substituirii Certificatului de înmatriculare se
comunică în scris, cu indicarea motivelor, în termen de 5 zile din data adoptării acesteia, atît
solicitantului, cît şi fostului proprietar/deţinător legal al aeronavei.
(5) În cazul deteriorării sau pierderii Certificatului de înmatriculare se va emite, la cerere, un
duplicat al acestuia.
(6) Cererea pentru obţinerea duplicatului Certificatului de înmatriculare se depune către
A.A.C. conform specimenului cuprins în anexa nr.3 la prezenta reglementare. La cerere se
anexează documente din care să rezulte efectuarea formalităţilor de publicare ce se cer în caz de
pierderea de înscrisuri oficiale sau certificatul deteriorat (în cazul deteriorării). A.A.C. va elibera,
după verificarea documentelor prezentate şi în caz de decizie favorabilă, în termen de 10 zile din
data solicitării, duplicatul Certificatului de înmatriculare.
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CERINŢE FAŢĂ DE ÎNSEMNELE NAŢIONALE ŞI DE ÎNREGISTRARE
Inscripţionarea însemnelor naţionale şi de înregistrare

(1) Pentru inscripţionarea însemnelor naţionale şi de înregistrare pe aeronavă se va utiliza
vopsea sau orice alt material, care asigură un nivel de permanenţă similar. Însemnele de
înmatriculare trebuie să fie clar distinse şi lizibile pe întreaga perioada de operare a aeronavei.
(2) Pe o aeronavă vor fi aplicate numai acele însemne naţionale şi de înregistrare care sînt
înscrise în Certificatul de înmatriculare al aeronavei respective.
(3) Cerinţele referitoare la inscripţionarea însemnelor naţionale şi de înregistrare trebuie
respectate pe întreaga perioadă de operare a aeronavei. Simbolurile unui însemn trebuie să fie
de aceeaşi înălţime.
(4) Însemnele naţionale şi de înregistrare trebuie să fie menţinute curate şi vizibile în mod
permanent.
(5) Atît forma, cît şi dimensiunile literelor şi cifrelor, precum şi plasarea acestora trebuie să
corespundă unei schemei elaborată de către operatorul aeronavei şi aprobate de către A.A.C.
Schema va include poziţionarea însemnelor de înmatriculare, dimensiunile acestora şi vopsirea
aeronavei.
RAC-47 0085

Poziţionarea însemnelor naţionale şi de înregistrare pe dirijabile

(1) Pe dirijabile însemnele naţionale şi de înregistrare vor fi inscripţionate pe înveliş sau pe
ampenaj:
(a)

(b)

dacă marcarea se face pe înveliş, însemnele vor fi inscripţionate de-a lungul ambelor
feţe laterale. De asemenea, marcarea se va face şi pe faţa superioară a dirijabilului,
pe linia de simetrie;
dacă marcarea se face pe ampenaj, însemnele vor fi inscripţionate atît pe ampenajul
vertical, cît şi pe cel orizontal. Marcarea pe ampenajul orizontal va fi dispusă pe
extradosul jumătăţii din dreapta şi pe intradosul jumătăţii din stînga, baza literelor sau
cifrelor fiind câtre bordul de fugă; marcarea pe ampenajul vertical va fi dispusă pe
jumătatea inferioară a ambelor feţe ale ampenajului, literele şi cifrele fiind scrise de-a
lungul orizontalei.

RAC-47 0090

Poziţionarea însemnelor naţionale şi de înregistrare pe aerostate

(1) Pe aerostate sferice, cu excepţia aerostatelor nepilotate, însemnele naţionale şi de
înregistrare vor fi inscripţionate pe două feţe diametral opuse, în apropierea circumferinţei
maxime orizontale.
(2) Pe aerostate nesferice, cu excepţia aerostatelor nepilotate, însemnele naţionale şi de
înregistrare vor fi inscripţionate pe ambele feţe laterale. Marcarea va fi dispusă în apropierea
secţiunii maxime orizontale şi paralel cu aceasta, imediat sub linia punctelor de prindere a
cablurilor de suspensie a nacelei.
(3) Pentru toate aerostatele, însemnele naţionale şi de înregistrare dispuse pe feţele laterale
ale aerostatelor trebuie să fie vizibile la fel de bine atît lateral, cît şi de la sol.
(4) Pentru aerostatele nepilotate însemnele naţionale şi de înregistrare se aplică pe plăcuţa de
identificare.
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Poziţionarea însemnelor naţionale şi de înregistrare pe aripi şi fuzelaj

(1) Pe avioane, planoare şi alte aparate mai grele decît aerul cu o structură exterioară
asemănătoare, însemnele naţionale şi de înregistrare vor fi inscripţionate pe aripi şi pe fuzelaj.
(2) Pe aripi, însemnele naţionale şi de înregistrare vor fi inscripţionate într-un singur loc pe
suprafaţa inferioară a construcţiei aripii. Însemnele vor fi dispuse pe partea stîngă a suprafeţei
inferioare a construcţiei aripii, dacă ele nu vor ocupa toată suprafaţa. Însemnele naţionale şi de
înregistrare vor fi aplicate la aceeaşi distanţă de bordul de atac şi de bordul de fugă al aripilor.
Vîrful literelor vor fi orientate către bordul de atac al aripii.
(3) Pe fuzelaj (sau construcţii similare), însemnele naţionale şi de înregistrare vor fi
inscripţionate pe cele două feţe laterale ale fuzelajului sau construcţiei similare şi vor fi poziţionate
între bordul de fugă al aripilor şi ampenaj. Pe ampenaj, însemnele naţionale şi de înregistrare vor
fi inscripţionate pe jumătăţile superioare ale ambelor feţe ale ampenajului vertical. În cazul în care
însemnele se poziţionează pe o singură suprafaţă verticală superioară a ampenajului, acestea
urmează să fie amplasate pe ambele părţi ale ampenajului. Dacă însemnele se poziţionează pe
mai multe suprafeţe verticale superioare ale ampenajului – acestea vor fi aplicate pe jumătăţile
exterioare ale suprafeţelor.
(4) În cazuri speciale, cînd construcţia aeronavei nu permite aplicarea însemnelor naţionale şi
de înregistrare pe părţile indicate la RAC-47 0095 (1), (2) şi (3), însemnele urmează să fie
aplicate în aşa mod încît să asigure identificarea rapidă a aeronavei.
(5) Pe aeronavele care execută zboruri sanitare sau de acordare a ajutorului medical
populaţiei se va aplica însemnul Crucii Roşii. Însemnul Crucii Roşii se aplică pe aripi şi pe
suprafaţa verticală a ampenajului.
Pe aripă, însemnul Crucii Roşii se aplică pe suprafaţa interioară şi superioară a construcţiei
aripii în mijlocul suprafeţei de sfîrşit a aripii unde nu există însemne naţionale şi de înregistrare.
Una din axele crucii trebuie să fie paralelă cu axa longitudinală a fuselajului aeronavei.
Pe suprafaţa verticală a ampenajului, însemnul Crucii Roşii se aplică pe ambele părţi ale
suprafeţei ampenajului vertical la mijlocul acestora, iar în cazul aeronavelor cu mai multe
suprafeţe verticale superioare ale ampenajului – pe jumătăţile exterioare ale suprafeţelor.
Pe elicopter, însemnul Crucii Roşii se aplică pe cele două feţe laterale ale fuzelajului şi pe
suprafaţa inferioară a acestuia.
RAC-47 0100

Dimensiunile însemnelor naţionale şi de înregistrare

(1) Literele şi cifrele conţinute în acelaşi grup de însemne naţionale şi de înregistrare vor avea
aceeaşi înălţime.
(2) Înălţimea însemnelor naţionale şi de înregistrare inscripţionate pe aparate mai uşoare decît
aerul se stabileşte după cum urmează:
(a) minimum 50 cm;
(b) pentru aerostate nepilotate se determină de către A.A.C. în funcţie de dimensiunile
încărcăturii utile la care se alipeşte plăcuţa de identificare.
(3) Înălţimea însemnelor naţionale şi de înregistrare inscripţionate pe aparate de zbor mai
grele decît aerul se stabileşte după cum urmează:
(a)
(b)
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(4) În cazuri speciale, cînd construcţia aeronavei nu permite respectarea dimensiunilor
însemnelor naţionale şi de înregistrare conform celor indicate RAC-47 0100 (3), însemnele vor
avea dimensiuni care să asigure identificarea rapidă a aeronavei.
RAC-47 0105

Tipuri de caractere utilizate la inscripţionarea însemnelor
naţionale şi de înregistrare

(1) Pentru însemnele compuse din litere se vor utiliza litere de tipar ale alfabetului latin, iar
pentru însemnele compuse din cifre se vor utiliza cifre arabe. La aplicarea însemnelor naţionale şi
de înregistrare nu se vor utiliza ornamente.
(2) Lăţimea fiecărui caracter şi lungimea cratimei, cu excepţia literei „I” şi cifrei „1” va constitui
2/3 din înălţimea caracterelor aplicate.
(3) Toate caracterele şi cratimele se aplică prin linii neîntrerupte şi cu o culoare, care să
asigure contrastarea cu fonul. Lăţimea liniilor va constitui 1/6 din înălţimea însemnelor aplicate.
(4) Fiecare caracter se separă de cel precedent printr-un spaţiu care să constituie 1/4 din
lăţimea caracterului. În aceste situaţii cratima este considerată ca un caracter separat.
RAC-47 0110

Vopsirea exterioară a aeronavei

(1) Culoarea exterioară a aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova trebuie să fie
aprobată de către A.A.C.
(2) Pentru aprobarea culorii exterioare a aeronavei (marca de firmă, inscripţiile etc.),
solicitantul/operatorul aerian prezintă către A.A.C. o cerere în formă liberă însoţită de două
exemplare a pozei color a aeronavei, cu toate elementele colorate, dispusă pe o coală de hîrtie
densă de formatul A4, indicîndu-se şi scara de reprezentare.
(3) În scopul asigurării observării, distingerii şi detectării aeronavei pe fon de nuanţe diferite şi
pe relieful suprafeţei pămîntului, se va utiliza colorarea de contrast a aeronavei. Aceasta se referă
prioritar la aeronavele care execută zboruri în regiuni greu accesibile şi puţin populate.
(4) La vopsirea externă a aeronavelor să vor păstra toate inscripţiile şi însemnele tehnologice
şi de exploatare aplicate pe aeronavă de către constructor.
(5) În cazul în care se închiriază o aeronavă civilă fără ca aceasta să fie radiată din Registrul
Aerian al Republicii Moldova şi/sau se încheie un contract de amplasare pe aeronavă a
elementelor de publicitate, simbolica persoanei ce ia cu chirie aeronava, precum şi elementele de
publicitate vor fi amplasate pe aeronavă numai cu autorizarea A.A.C. Aceste elemente vor fi
şterse de pe aeronavă la expirarea contractului de închiriere sau a contractului de publicitate.
(6) Vopsirea aeronavei nu trebuie să constituie impediment în operarea şi deservirea tehnică a
aeronavei.
(7) Vopsirea aeronavei trebuie să corespundă normelor etice unanim acceptate.
(8) Denumirea operatorului aerian care operează aeronava se aplică în conformitate cu
denumirea acestuia înscrisă în Certificatul/Autorizaţia de operator aerian.
(9) Nu se admite aplicarea concomitentă pe aeronavă a însemnelor de identificare a diferitor
state.
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(10) În cazul planificării modificării culorii exterioare a aeronavei, mărcii de firmă şi inscripţiilor,
operatorul aerian care exploatează aeronava va prezenta către A.A.C. documentele
corespunzătoare în conformitate cu RAC-47 0110 (2).

RAC-47 0115

Atribuirea adresei aeronavei civile înmatriculate în Republica Moldova

(1) Adresa aeronavei este compusă din 24 biţi.
(2) Republicii Moldova i-au fost atribuite de către O.A.C.I. 1024 de adrese în diapazonul
010100000100110000000001 – 010100000100111111111111 biţi.
(3) Adresa i se atribuie aeronavei numai după înscrierea acesteia în Registrul Aerian al
Republicii Moldova.
(4) Adresa se atribuie aeronavei în conformitate cu următoarele principii:
(a) una şi aceeaşi adresă nu poate fi atribuită decît unei singure aeronave;
(b) aeronavei i se atribuie doar o adresă, indiferent de echipamentul instalat la bordul
aeronavei;
(c) adresa aeronavei se schimbă numai în situaţii excepţionale şi nu poate fi modificată în
timpul zborului;
(d) la schimbarea statului de înmatriculare a aeronavei, prima adresă atribuită aeronavei se
anulează şi i se atribuie o adresă nouă de către noua autoritate de înmatriculare;
(e) adresa aeronavei se acordă în scopul identificării aeronavei şi ea nu poate fi utilizată
pentru transmiterea unei oarecare informaţii concrete;
(f) aeronavei nu i se atribuie adrese compuse din 24 zerouri sau 24 unităţi;
(g) adresa aeronavei se atribuie în funcţie de numărul concret acordat de către A.A.C.
Numărul atribuit, înscris în sistem zecimal, se transformă în calcul binar şi se înscrie în
cele 10 categorii libere acordate de către O.A.C.I.
(5) La instalarea pe aeronave a transponderelor sau altui echipament care funcţionează în
regim S, operatorul aerian va depune către A.A.C. o cerere pentru atribuirea adresei individuale a
aeronavei conform specimenului prezentat în anexa nr.8 la prezenta reglementare.
(6) Cererea pentru atribuirea adresei individuale a aeronavei se examinează de către A.A.C. în
termen de 5 zile din momentul înregistrării acesteia. Decizia de atribuire a adresei aeronavei se
comunică operatorului aerian conform specimenului prezentat în anexa nr.9 la prezenta
reglementare.
(7) Informaţia despre atribuirea adresei aeronavei se înscrie în Registrul Aerian al Republicii
Moldova şi în varianta electronică a acestuia la rubrica „Date suplimentare”.
(8) La cererea A.A.C. operatorul aerian va demonstra existenţa adresei electronice de 24-biţi
pentru echipamentele de la bordul aeronavei.
RAC-47 0120

Anularea adresei aeronavei civile

(1) La radierea aeronavei, conform procedurilor stabilite de prezenta reglementare, adresa
aeronavei se anulează, iar în Registrul Aerian al Republicii Moldova se face înscrierea
corespunzătoare.
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(2) Dacă pe aeronava care urmează să fie radiată din Registrul Aerian al Republicii Moldova
sînt instalate transpondere sau echipamente care funcţionează în regim S, operatorul aerian,
pînă la radiere, va prezenta către A.A.C. o notificare referitoare la anularea adresei aeronavei din
echipamentul de bord respectiv.
(3) Operatorul aerian, la cererea A.A.C., trebuie să asigure posibilitatea verificării anulării
adresei aeronavei de pe echipamentul de bord.
RAC-47

0123

Anularea codului hexadecimal ELT a aeronavei civile

(1) La radierea aeronavei conform procedurilor stabilite de prezenta reglementare, codul
hexadecimal ELT а aeronavei se anulează, despre ce se face înscrierea corespunzătoare în
Registrul Aerian al Republicii Moldova.
(2) Dacă pe aeronava care urmează să fie radiată din Registrul Aerian al Republicii Moldova
este instalat codul hexadecimal ELT, operatorul aerian, pînă la radiere, trebuie să notifice A.A.C.
despre anularea codului hexadecimal ELT a aeronavei de pe echipamentul de bord respectiv.
(3) Operatorul aerian, la cererea A.A.C., trebuie să asigure posibilitatea verificării anulării
codului hexadecimal ELT al aeronavei de pe echipamentul de bord.
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SECŢIUNEA D
RAC-47 0125

REGISTRUL AERIAN AL REPUBLICII MOLDOVA

Informaţii ce se înscriu în Registrul Aerian al Republicii Moldova

Registrul Aerian al Republicii Moldova va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
1.1 informaţii corespunzătoare despre aeronavă la data înmatriculării:
1.1.1 însemnul naţional şi de înregistrare;
1.1.2 categoria şi tipul aeronavei;
1.1.3 clasa şi greutatea maximă de zbor;
1.1.4 constructorul şi adresa acestuia;
1.1.5 numărul de serie (fabricaţie);
1.1.6 proprietarul aeronavei şi adresa acestuia;
1.1.7 operatorul aerian şi adresa acestuia;
1.1.8 aerodromul de dislocare a aeronavei;
1.1.9 semnătura persoanei care a făcut înscrisurile în registru;
1.1.10 semnătura persoanei care a primit Certificatul de înmatriculare.
1.2 O zonă de dimensiunea 9x12 cm, destinată fixării fotografiei aeronavei, cu efectuarea
descrierii sumare a aeronavei şi culorii acesteia.
1.3 Modificări ulterioare referitoare la:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

schimbarea operatorului aerian;
schimbarea deţinătorului legal al aeronavei;
modificări caracteristicilor şi culorii aeronavei;
schimbarea adresei aeronavei;
date suplimentare;
radierea din Registrul Aerian al Republicii Moldova;
schimbarea aerodromului de dislocaţie.

RAC-47 0130

Certificarea înscrierii în Registrul Aerian al Republicii Moldova

Înscrierea aeronavei în Registrul Aerian al Republicii Moldova va fi certificată prin eliberarea
Certificatului de înmatriculare.
RAC-47 0135

Modificarea înscrisurilor în Registrul Aerian al Republicii Moldova

(1) Modificarea înscrisurilor în Registrul Aerian al Republicii Moldova are loc în următoarele
cazuri:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

schimbarea proprietarului aeronavei, a denumirii sau adresei acestuia;
schimbarea operatorului aeronavei, a denumirii sau adresei acestuia;
modificarea aeronavei (modificarea tipului, categoriei, greutăţii maxime de zbor);
modificarea însemnului de înregistrare a aeronavei;
modificarea adresei aeronavei;
schimbarea aerodromului de dislocaţie;
modificării culorii aeronavei.

(2) Modificarea înscrisurilor în Registrul Aerian al Republicii Moldova se face în baza cererii
depuse de către operatorul aerian sau proprietarul aeronavei şi a documentelor de însoţire.
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(3) Cererea privind modificarea înscrisurilor în Registrul Aerian al Republicii Moldova se va
depune către A.A.C. în termen de cel mult 10 zile din momentul survenirii situaţiilor indicate la
RAC-47 0135 (1) (a), (b), (c).
(4) În cazul în care modificarea înscrisurilor în Registrul Aerian al Republicii Moldova se
efectuează din iniţiativa A.A.C. conform RAC-47 0135 (1), (d) şi (e), cererea din partea
operatorului aerian sau proprietarului nu este necesară.
(5) A.A.C. va face modificările în Registrul Aerian al Republicii Moldova la rubricile respective
afectate de modificări. Ca rezultat al modificării înscrisurilor, A.A.C. va substitui Certificatul de
înmatriculare în conformitate cu prevederile RAC-47 0075.
RAC-47 0140

Prezentarea informaţiei referitoare la aeronavele înmatriculate
Republica Moldova

(1) În situaţia în care A.A.C. înmatriculează pentru prima dată o aeronavă de tip nou, ea va
notifica statul proiectantului tipului respectiv de aeronavă despre faptul înregistrării acesteia în
Registrul Aerian al Republicii Moldova, conform specimenului prezentat în anexa nr.5 la prezenta
reglementare.
(2) Pentru asigurarea evidenţei şi controlului asupra aeronavelor înmatriculate în Republica
Moldova, operatorii aeronavelor vor prezenta către A.A.C., pînă la data de 25 a lunii
calendaristice curente, informaţii conform specimenului indicat în anexa nr.7 la prezenta
reglementare.
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SECŢIUNEA E
RAC-47 0145

RADIEREA AERONAVEI

Situaţii care conduc la radierea aeronavei din Registrul Aerian al
Republicii Moldova

(1) O aeronavă se radiază din Registrul Aerian al Republicii Moldova în următoarele situaţii:
(a) aeronava este transferată, în modul stabilit de legislaţie, către autorităţile militare,
vamale sau de poliţie ale Republicii Moldova;
(b) aeronava a fost distrusă şi nu poate fi restabilită;
(c) aeronava este declarată dispărută;
(d) aeronava este scoasă din folosinţă sau casată în modul stabilit;
(e) operatorul aerian (titular al Certificatului de înmatriculare), cu acordul proprietarului
aeronavei, a depus, în modul stabilit, o cerere de radiere a aeronavei;
(f) proprietarul aeronavei, cu notificarea operatorului aerian, a depus, în modul stabilit, o
cerere de radiere a aeronavei;
(g) este adoptată o decizie corespunzătoare a comisiei A.A.C.
(h) lipsa certificatului de navigabilitate pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive, cu
excepţia cazului în care aeronava este în proces de reparaţie şi se află la producător
sau la o întreprindere autorizată sau acceptată de către A.A.C., dacă perioada de
reparaţie nu depăşeşte 2 ani consecutivi.
(2) Temeiuri pentru depunerea cererii de radiere a aeronavei din Registrul Aerian al Republicii
Moldova pot constitui următoarele:
(a) termenul de acţiune al contractului de posesie şi folosinţă a aeronavei între proprietarul
aeronavei şi operator a expirat sau contractul a fost reziliat de către părţi cu respectarea
clauzelor de reziliere stipulate în contract;
(b) aeronava civilă înmatriculată în Republica Moldova se dă în posesie şi folosinţă unui
operator aerian din alt stat în modul stabilit de legislaţie;
(c) aeronava civilă înmatriculată în Republica Moldova se vinde unui cumpărător străin în
baza unui contract de vînzare - cumpărare;
(d) hotărîrea definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată din Republica Moldova, prin
care aeronava este declarată dispărută.
(2) În situaţia aplicării prevederilor RAC-47 0145 (2), (a), (b) şi (c) este necesară confirmarea
acordului autorităţilor competente privind înmatricularea aeronavei respective în alt stat.
RAC-47 0150

Procedura de radiere a aeronavei din Registrul Aerian
al Republicii Moldova

(1) Cererea de radierea a aeronavei se depune către A.A.C. de către solicitant în conformitate
cu specimenul cuprins în anexa nr. 4 la prezenta reglementare.
(2) În situaţiile prevăzute la RAC-47 0145 (1), odată cu depunerea cererii de radiere a
aeronavei, solicitantul va anexa acele documente care confirmă temeiul depunerii cererii (vezi
RAC-47 0145 (2)), documentele emise de A.A.C. aflate la bordul aeronavei (Certificatul de
înmatriculare a aeronavei, Certificat de navigabilitate, Certificatul acustic (de zgomot), Autorizaţia
de exploatare a radioemiţătoarelor şi alte documente), precum şi copia documentului ce confirmă
radierea aeronavei din Anexa la Certificatul /Autorizaţia Operatorului Aerian (AOC/AOA) al
Republicii Moldova.
(3) A.A.C. examinează cererea de radiere a aeronavei şi documentele anexate la aceasta în
termen 7 zile din data înregistrării cererii. În cazul în care aeronava se radiază din Registrul
Aerian, A.A.C. va efectua înscrisurile corespunzătoare în Registrul Aerian al Republicii Moldova şi
în baza electronică de date şi va elibera solicitantului Certificatul de radiere. Specimenului
Certificatului de radiere este cuprins în anexa nr.6 la prezenta reglementare.
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(4) După radierea aeronavei din Registrul Aerian al Republicii Moldova în toate documentele
aflate la bordul aeronavei, eliberate de către A.A.C., se fac înscrisuri de revocare a acestora, se
pune data la care aeronava a fost radiată şi semnătura persoanei responsabile a A.A.C. care a
efectuat înscrisul de revocare.
(5) A.A.C. este în drept să solicite, pînă la emiterea Certificatului de radiere, efectuarea unei
verificări a aeronavei în scopul confirmării radierei de pe aceasta a însemnelor naţionale şi de
înregistrare.
(6) În cazul în care aeronava este inclusă în Anexa la Certificat /Autorizaţie al Operatorului
Aerian (AOC/AOA) al Republicii Moldova, ea nu poate fi radiată din Registrul Aerian pînă nu va fi
finalizată procedura excluderii acestei aeronave din Anexa la Certificat /Autorizaţie al Operatorului
Aerian (AOC/AOA).
(7) Pentru cazurile prevăzute de RAC-47 0145 lit.(g) şi (h), radierea aeronavelor din Registrul
Aerian se va efectua la iniţiativa A.A.C. în conformitate cu procedura stabilită.
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Anexa nr.1
REPUBLICA MOLDOVA
AUTORITATEA AERONAUTICĂ
CIVILA

REPUBLIC OF MOLDOVA
CIVIL AVIATION
AUTHORITY

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE
CERTIFICATE OF REGISTRATION

No./Nr. 0xxx
1. Însemne de naţionalitate
şi de înregistrare
Nationality & Registration Marks

2. Constructorul şi identificarea aeronavei
de către fabricant
Manufacturer & Manufacturer’s Designation of
Aircraft

3. Numărul de serie
(fabricaţie) al aeronavei
Aircraft Serial No

............... ER-xxx.....................

.............………………………..................…….

……………………………......

………………………...............

……………………………..................…………

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

4. Denumirea proprietarului .....................................................................................................................................................
Name of Owner

5. Adresa proprietarului ...........................................................................................................................................................
Address of the Owner

6. Prin prezentul se certifică că aeronava sus menţionată a fost înmatriculată în Registrul Aerian al Republicii
Moldova în conformitate cu Convenţia privind aviaţia civilă internaţională din 7 decembrie 1944 şi Reglementarea
aeronautică civilă a Republicii Moldova RAC-47.
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Aeronautical Register of the Republic of Moldova in
accordance with the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944 and the Civil Aviation Regulation of the Republic of
Moldova RAC-47.

Data eliberării: _______________
Date of issue:

Vicedirector control şi supraveghere
siguranţă aeronautică:___________________
Deputy for flight safety control /Numele, Name./
and oversight

L.Ş.
Stamp

Operatorul şi adresa
Air operator and operator’s address

Data_____________

L.Ş./Stamp

Date

Operatorul şi adresa
Air operator and operator’s address

Data_____________

L.Ş./Stamp

Date

Operatorul şi adresa
Air operator and operator’s address

Data_____________

L.Ş./Stamp

Date

Operatorul şi adresa
Air operator and operator’s address

Data_____________

L.Ş./Stamp

Date

Operatorul şi adresa
Air operator and operator’s address

Data_____________

L.Ş./Stamp

Date

Operatorul şi adresa
Air operator and operator’s address

Data_____________

L.Ş./Stamp

Date
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Anexa nr.2
Către Autoritatea Aeronautică
Civilă a Republicii Moldova
Cerere de înmatriculare a aeronavei/modificare a înscrisurilor în
Registrul Aerian al Republicii Moldova
Заявка на регистрацию ВС / внесение изменений в Авиационный Реестр РМ
1.

Proprietarul:
Собственник:
Adresa:
Адрес:

2.

Operatorul aerian/solicitantul
Эксплуатант/Заявитель:
Adresa:
Адреc:

Tel/fax:

Tel/fax:
3.

Proiectantul:
Разработчик:
Adresa:
Адрес:
Tel/fax:

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12,

13.

Ediţia 01

Constructorul:
Изготовитель:
Adresa:
Адрес:

Tel/fax:

Tipul aeronavei:
Тип ВС:
Numărul de fabricaţie/serie a
aeronavei:
Серийный номер ВС:
Însemnul naţional şi de
înregistrare anterior:
Прежний национальный и
регистрационный знак:
Data fabricaţiei:
Дата изготовления:
Categoria:
Категория:
Certificatul de tip:
Сертификат типа:
Certificatul acustic (de
zgomot):
Сертификат по шуму:
Certificatul de emitere a
substanţelor nocive:
Сертификат по эмиссии
вредных веществ:
Numărul de motoare:
Количество двигателей:
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14.

Tipul motorului:
Тип двигателя:
Documentul de radiere din
Registrul altui stat:
Документ о снятии с реестра
другого государства:
Greutatea maximă la decolare:
Максимальный взлетный вес:
Greutatea maximă la aterizare:
Максимальный посадочный
вес:
Locul unde va fi supusă
inspecţiei aeronava:
Место где может быть
осмотрено ВС:
Locul de dislocare a aeronavei:
Место базирования ВС:

15

16.
17.

18.

19.

Confirm că informaţiile şi datele prezentate în cuprinsul prezentei cereri sînt veridică.
Подтверждаю, информация и данные указанные в заявке являются достоверной.

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

Data: ______________
Дата

L.Ş.
М.П.

Numele, prenumele
Имя, фамилия
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Подпись
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Reguli de completare a cererii indicate la Anexa nr. 2
Правила заполнения заявки, указанной в Приложении 2.
În preambul se indică scopul: înmatricularea aeronavei sau
modificarea Registrului Aerian

В оглавлении подчеркнуть цель: регистрация ВС или
изменение Авиационного Реестра

În punctul 1:
denumirea completă a proprietarului
aeronavei, statutul juridic şi adresa acestuia;

В пункте 1:
полное наименование собственника ВС, его
юридический статус и адрес;

În punctul 2: denumirea completă a operatorului aerian
(solicitantului), adresa juridică şi telefonul; pentru
întreprinderile de stat se indică denumirea ministerului sau
departamentului, căruia se subordonează întreprinderea;

В пункте 2:
полное
наименование
эксплуатанта
(заявителя), его юридический адрес и телефон; для
государственных
предприятий
указать
название
министерства или ведомства, которому подчинено
предприятие;

În punctul 3: denumirea completă a proiectantului (statul
proiectantului), telefonul şi adresa juridică a acestuia;

В пункте 3:
полное
наименование
Разработчика
(государство Разработчика), его телефон и юридический
адрес;

În punctul 4: denumirea completă a uzinei, companiei şi
ţării unde este situată uzina, la care a fost fabricată
aeronava, adresa juridică completă;

В пункте 4:
полное наименование завода, компании и
страны, где расположен завод на котором произведено ВС,
его полный юридический адрес;

În punctul 5: identificarea completă a aeronavei, inclusiv şi
modificaţia sa;

В пункте 5:
полное обозначение ВС, учитывающее в
т.ч. его модификацию;

În punctul 6: numărul de serie/fabricaţie al aeronavei,
indicat în formularul aeronavei;

В пункте 6:
серийный/заводской номер ВС, указанный в
формуляре ВС;

În punctul 7: însemnele de naţionalitate şi de înregistrare
anterior (dacă au fost atribuite);

В пункте 7:
прежний национальный и регистрационный
знак (если он был);

În punctul 8:
aeronavei;

В пункте 8:
ВС;

data fabricaţiei indicată în formularul

дату изготовления, указанную в формуляре

În punctul 9: de pasageri, cargou, de cargou şi pasageri,
de lucrări agricole, administrativ, sanitar, de incendiu etc.

В пункте 9:
пассажирский,
грузовой,
грузопассажирский,
сельскохозяйственный,
административный, санитарный, пожарный и др;

În punctele 10, 11, 12: denumirea
documentului, numărul şi data aprobării;

a

В пунктах 10,11,12: полное название документа, его номер
и дату утверждения;

În punctul 13: numărul total al motoarelor de croazieră,
instalate pe aeronavă;

В пункте 13: общее количество маршевых двигателей,
установленных на ВС;

În punctul 14: identificarea completă a motorului de
croazieră, inclusiv modificaţiile acestuia;

В пункте 14: полное обозначение маршевого двигателя,
учитывающее в т.ч. его модификацию;

În punctul 15: documentul de radiere a aeronavei din
registrul statului de înmatriculare anterior;

В пункте 15: документ о снятии ВС с реестра прежнего
государства-регистрации;

În punctul 16: greutatea maximă la decolare indicată în
limitările din Manualul de Zbor al aeronavei. Dacă în Manual
sînt indicate mai multe tipuri de greutate maximă, se va
indica
acea
greutate
pentru
care
este
emis
certificatul acustic (de zgomot);

В пункте 16: тот максимальный взлетный вес, который
указан в ограничениях в Руководстве по летной
эксплуатации ВС /РЛЭ/, если в РЛЭ указано несколько указать тот, на который получен сертификат по шуму на
местности;

În punctul 17: greutatea maximă la aterizare indicată în
Manualul de Zbor al aeronavei. Dacă în Manual sînt indicate
mai multe tipuri de greutăţi pentru diferite situaţii, se va
indica greutatea pentru care este emis certificatul acustic
(de zgomot);

В пункте 17: тот максимальный посадочный вес, который
указан в ограничениях в РЛЭ, если в РЛЭ указаны
несколько для разных условий, указать тот, на который
получен Cертификат по шуму на местности;

În punctul 18: Se va indica oraşul şi aeroportul;

В пункте 18:

указать город и аэропорт;

În punctul 19:

В пункте 19:

указать город и аэропорт.

completă

Se va indica oraşul şi aeroportul.

Cererea se semnează de către conducătorul operatorului
aerian (solicitantului).

Заявку
подписывает
ответственный
Эксплуатанта (заявителя).

Notă: Se recomandă perfectarea cererii la imprimantă.

Примечание:
Заполнять
печатающем устройстве.
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Anexa nr. 3
Către Autoritatea Aeronautică
Civilă a Republicii Moldova
Cerere de substituire/eliberare a duplicatului Certificatului de înmatriculare
Заявка на замену/выдачу дубликата Свидетельства о регистрации ВС
1.

Proprietarul:
Собственник:
Adresa:
Адрес:

2.

Tel/fax:

Operatorul aerian/solicitantul
Эксплуатант/Заявитель:
Adresa:
Адрес:
Tel/fax:

3.

Tipul aeronavei:
Тип ВС:
Numărul de serie al aeronavei:
Серийный номер ВС:
Însemnul naţional şi de
înregistrare al aeronavei:
Национальный и
регистрационный знак ВС:
Categoria:
Категория:
Numărul şi data eliberării
Certificatului de înmatriculare:
Номер и дата выдачи
Свидетельства о
регистрации:
Locul unde va fi supusă
inspecţiei aeronava:
Место где может быть
осмотрено ВС:
Motivul substituirii/eliberării
duplicatului Certificatului:
Причина замены/выдачи
дубликата Свидетельства:

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Confirm că informaţiile şi datele prezentate în cuprinsul prezentei cereri sunt autentice.
Подтверждаю, информация и данные указанные в заявке являются достоверной.

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

Data: ______________
Дата

____________________
Semnătura
Подпись

L.Ş.
М.П.

Numele, prenumele
Имя, фамилия
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Anexa nr. 4
Către Autoritatea Aeronautică
Civilă a Republicii Moldova
Cerere de radiere a aeronavei din Registrul Aerian al Republicii Moldova
Заявка об исключении ВС из Авиационного Реестра Республики Молдова
1.

Solicitantul:
Заявитель:
Tipul aeronavei:
Тип ВС:
Numărul de fabricaţie/serie al
aeronavei:
Серийный номер ВС:
Însemnul naţional şi de
înregistrare al aeronavei:
Национальный и
регистрационный знак ВС:
Locul unde va fi supusă
inspecţiei aeronava:
Место где может быть
осмотрено ВС:
Motivul radierii din Registrul
Aerian:
Причина исключения ВС из
реестра:
Statul în care se presupune să
fie înmatriculată aeronava:
Государство, где
предпологается
зарегистрировать ВС

2.
3

4.

5.

6.

7.

Certificatul de înmatriculare nr. ________, Certificatul de navigabilitate nr. _______,
Certificatul de zgomot nr. ________, Autorizarea pentru exploatarea radioemiţătoarelor nr.
________, precum şi alte documente de bord eliberate de către A.A.C. se anexează.
Свидетельства о регистрации №______ , Удостоверение о годности к полетам № ______ ,
Удостоверение о годности к полетам по шуму на местности № ______ , Разрешение на
право эксплуатации радиопередающих объектов № ______ , а также другие судовые
документы, выданные ОГА прилагаются.
Confirm că informaţiile şi datele prezentate în cuprinsul prezentei cereri sunt autentice.
Подтверждаю, информация и данные указанные в заявке являются достоверной.

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

Data: ______________
Дата

L.Ş.
М.П.

Numele, prenumele
Имя, фамилия

Ediţia 01

____________________
Semnătura
Подпись
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Anexa nr. 5

For :

NOTICE OF REGISTRATION

It is hereby certified that the aircraft ER .......................... type …………..., serial /factory No:
................……., has been duly entered on the Aircarft Register of the Republic of Moldova
since „___” _____________200__ .

Head of Airworthiness Division
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Anexa nr. 6

REPUBLICA MOLDOVA
AUTORITATEA
AERONAUTICĂ CIVILĂ

REPUBLIC OF MOLDOVA
CIVIL AVIATION
AUTHORITY

CERTIFICAT DE RADIERE A ÎNMATRICULĂRII
CERTIFICATE OF DEREGISTRATION
Nr./No: ______
Prin prezentul se certifică că aeronava de tipul _____________, nr. de serie
__________ , cu înmatriculare anterioară ER - __________, a fost radiată din Registrul
Aerian al Republicii Moldova, iar însemnele de înmatriculare ER - ___________ au
fost anulate.
This is to certify that the aircraft type _________, serial number _______, formerly bearing
nationality and registration marks ER - _______ has been removed from the Aviation
Register of the Republic of Moldova and the marks ER - ________ have been cancelled.
Data eliberării:

Vicedirector control şi supraveghere:
siguranţă aeronautică__________________

Date of issue:

/Numele, Name/
Deputy for flight safety control and oversight:

L.Ş.
Stamp:
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Anexa nr. 7

Către Autoritatea Aeronautică
Civilă a Republicii Moldova
Informaţia cu privire la aeronavele înmatriculate în Registrul Aerian al Republicii Moldova
Информация о ВС, внесенных в Авиационный Реестр Республики Молдова
Operatorul aerian:
Эксплуатант ВС:

Tipul aeronavei
Тип ВС

Tel /fax:

Însemnele de
naţionalitate şi de
înregistrare
Национальный и
регистрационный
знак ВС

Locul de dislocare
Дислокация

Componenţa
echipajelor
Состав
экипажей

Informаţii
suplimentare
Дополнительн
ые сведения

Confirm că informaţiile şi datele prezentate în cuprinsul prezentei cereri sunt autentice.
Подтверждаю, что информация и данные указанные в заявке являются достоверной.

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

Data: ______________
Дата

____________________
Semnătura
Подпись

L.Ş.
М.П.

Numele, prenumele
Имя, фамилия
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Anexa nr. 8
Către Autoritatea Aeronautică
Civilă a Republicii Moldova
Cerere de atribuire a adresei aeronavei
Заявка на присвоение адреса ВС
1.

Operatorul aerian:
Эксплуатант ВС:
Adresa:
Адрес:
Tipul aeronavei:
Тип ВС:
Însemnele de naţionalitate şi de
înregistrare ale aeronavei:
Национальный и
регистрационный знак ВС:
Tipul transponderului sau altui
echipament:
Тип ответчика или другой
апаратуры:

2.
3
4.

5.

(a) Regimul de lucru:
Режим работы:
(b) Fabricantul:
Изготовитель:
(c) Certificatul echipamentului,
numărul şi emitentul.
Сертификат изделия, № и
кем выдан.
Confirm că informaţiile şi datele prezentate în cuprinsul prezentei cereri sunt autentice.
Подтверждаю, что информация и данные указанные в заявке являются достоверной.

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

Data: ______________
Дата

L.Ş.
М.П.

Numele, prenumele
Имя, фамилия

Ediţia 01

____________________
Semnătura
Подпись
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Anexa nr. 9

REPUBLICA MOLDOVA
AUTORITATEA
AERONAUTICĂ CIVILĂ

REPUBLIC OF MOLDOVA
CIVIL AVIATION
AUTHORITY

NOTIFICARE
Notification
Nr./No____
1.

Aeronava de tipul:
Aircraft type:
2.
Numărul de serie:
Serial number:
3.
Însemnele de naţionalitate şi de
înregistrare ale aeronavei:
Nationalty and Registration mark:
4.
Adresa atribuită:
The given address:
Decimal
Binar
Decimal
Binary

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

Octav
Octal

Data: ______________
Date

____________________
Semnătura
Signature

L.Ş.
Stamp

Numele, prenumele
Name, surname

Ediţia 01
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Hexadecimal
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Anexa nr. 10
Act de predare-primire
Приемо-сдаточный акт
„_____” _____________ 20___

oraşul (aeroportul) ______________
город (аэропорт)

Partea care transmite _________________________________________________________________
(funcţia, numele şi prenumele /должность, имя и фамилия)
Сдающая сторона
___________________________________________________________________________________
Partea care primeşte _________________________________________________________________
Принимающая сторона
(funcţia, numele şi prenumele /должность, имя и фамилия)
___________________________________________________________________________________
au întocmit prezentul Act prin care se confirmă că în baza __________________________________
составили настоящий акт посредством которого подтверждается, что на основании

___________________________________________________________________________
(ordinului, dispoziţiei, contractului de transmitere sau vînzare sau altui document /
приказа, распоряжения, договора о передачи или продаже, или другого документа)

__________________________________________________________________________________
din „____” ____________ 200 ____ ______________________________________________ a primit,
от
(partea care primeşte / принимающая сторона)
приняла,
iar _________________________________________________________________________ a predat
(parеea care transmite /передающая сторона)
передала
а
aeronava
воздушное судно

_________________________________________________________

nr. de serie _________________________________________________________________
серийный №
însemnele de naţionalitate şi de înmatriculare ____________________________________
национальный и регистрационный знак
fabricată de
изготовленное

_________________________________________________________

Ore de zbor:
Налет часов

din momentul punerii în funcţie: ____________ ore __________ min
с момента начала эксплуатации
ч.
мин.
după ultima reparaţie:
после последнего ремонта

Reparaţia:
Ремонт

____________ ore __________ min
ч.
мин.

numărul reparaţiilor:
_____________
количество ремонтов
data ultimei reparaţii: ________________________
дата последнего ремонта

Ediţia 01
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Pe aeronavă sînt instalate motoarele:
На воздушном судне установлены двигатели
Motor, elice
Двигатель, воздушный винт

1
1-й

2
2-й

3
3-й

4
4-й

Instalaţia auxiliară
de putere
Вспомогательная
силовая установка

Tipul motorului
Тип двигателя
Nr. de fabricaţie
Заводской номер
A funcţionat de la punerea în
funcţiune, ore
Наработал с начала
экплуатации, ч.
Numărul de reparaţii
Колличество ремонтов
Data ultimei reparaţii
Дата последнего ремонта
A funcţionat după ultima
reparaţie
Наработал после последнего
ремонта
Tipul elicei
Тип воздушного винта
Nr. de fabricaţie
Заводской номер воздушного
винта
A funcţionat de la punerea în
funcţiune, ore
Наработка с начала
экплуатации, в часах
A funcţionat după ultima
reparaţie
Наработал после последнего
ремонта, в часах
Numărul de reparaţii
Колличество ремонтов

Ultima întreţinere tehnică regulamentară a aeronavei a fost efectuată la „____” ___________ 20___
Последнее регламентное обслуживание воздушного судна произведено
conform _________ ore regulamentare.
по
часовому регламенту.
Aeronava este completată conform listei de primire-predare cu excepţia ______________________
Воздушное судно укомплектовано согласно приемо-сдаточной ведомости, за исключением
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Cu aeronava se transmite setul complect de documente (formulare) pentru aeronavă, motoare,
aparate şi echipamente speciale.
C воздушным судном передается полный пакет документов (формуляров) на воздушное судно,
двигатели, приборы и спецоборудование
Rezervoarele sînt alimentate cu:
В баках заправлено:

Ediţia 01

carburanţi
топливо
lubrifiant
масло
lichid de frînă
тормозная жидкость
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Lista defecţiunilor depistate
Перечень обнаруженных дефектов
Pe parcursul verificării aeronavei au fost depistate următoarele defecţiuni:
При осмотре воздушного судна были обнаружены следующие дефекты:
Nr.
№
1.

Denumirea defecţiunii
Наименование дефектов

Note referitoare la remedierea defecţiunilor
Отметки об устранении дефектов

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
910.

Aeronava a transmis-o:
Воздушное судно сдал

_______________________________
(numele şi prenumele/имя и фамилия)

_______________________________
(semnătura/подпись)

Aeronava a primit-o:
Воздушное судно принял

L.Ş.
М.П.

_______________________________
(numele şi prenumele/имя и фамилия)

_______________________________
(semnătura/подпись)

Ediţia 01
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