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Proceduri suplimentare ATS pentru ACC Chi~inau 
privind utilizarea minimelor reduse de e~alonare 
pe verticala (RVSM) 

1. Prezenta Directiva Operationala este emisa In scopul respectarii cerintelor programului 
RVSM privind pregatirea §i conform area procedurilor referitoare la serviciile de trafic aerian 
pentru executa rea zborurilor In zona ACC Chi§inau prin utilizarea minimelor reduse de 
e§alonare pe verticala . 

2. Prezenta Directiva Operationala stabile§te proceduri suplimentare de prelucrare a 
planurilor de zbor, proceduri privind utilizarea de catre controlorii de trafic aerian a informatiei de 
radioloca~ie , precum §i interactiunea cu centrele ATS adiacente. 

3. Activitatea aeronautica , precum §i oricare alte activitati , afectate de prezenta Directiva , pot 
fi efectuata numai In conformitate cu prezenta Directiva. 

4. Conducatorii Intreprinderilor aeronautice trebuie sa asigure modificarea corespunzatoare a 
documentelor sale interne, precum §i aplicarea prezentei Directive. 

Prim-vicedirector general 

Vladimir PETRA~ 

Editia 01/1ulie 2001 



16/07/2001 DO 

DO 001 Prevederi generale 

Prezenta Directiva Operationala este elaborata in baza avizului grupului de experti RVSM al 
Eurocontrol §i stabile§te procedurile de control referitoare la asigurarea serviciilor de trafic aerian 
in ACC Chi§inau in situatia aplicarii minimelor reduse de e§alonare pe verticala. 

DO 002 Proceduri de prelucrare a planului de zbor 

(1) Toate planurile de zbor trebuie sa fie expediate de catre IFPS. Datele cuprinse in planul de 
zbor trebuie sa fie verificate de catre controlorul de trafic aerian al ACC. Datele cuprinse Tn 
sectiunea 8 al planului de zbor trebuie indicate in strip - Flight Progress Strip (FPS). Datele 
cuprinse in planul de zbor, referitoare la statutul aeronavei (aeronava de stat, aeronava 
neaprobata pentru zboruri in zona RVSM) se introduce in strip in mod automat §i se marcheaza 
prin indicele M. 

(2) In situatia in care in sectiunea 10 a planului de zbor este marcat indicele W, sistemul va stabili 
Tn FPS indicele S, care semnifica ca aeronava este aprobata pentru executa rea zborurilor in zona 
RVSM. In situatia in care in sectiunea 10 a planului de zbor indicele W lipse§te, controlorul de 
trafic aerian trebuie sa inscrie, in mod manual, NONRVSM §i sa noteze cu marcher galben 
cimpul strip-ului, in care se specifica echipamentul aeronavei §i indicativul acesteia . Strip-ul 
respectiv va fi inclus Tn stripul suport de culoare galben. 

DO 003 Procedurile de interactiune cu ACC Kiev 
J 

(1) In conformitate cu scrisoarea-acord intre ACC Chi§inau §i ACC Kiev, controlorul de trafic 
aerian al ACC Kiev, in timpul transmiterii informatiei cu privire la timpul estimat de intrare in zona 
ACC Chi§inau, trebuie sa transmita informatia cu privire la statutul aeronavei respective. Cerinta 
respectiva este aplicabila fata de informatia privind toate aeronavele care executa zboruri la 
nivelul de zbor 290 §i mai sus. 

(2) Procedura respectiva este aplicabila, de asemenea, §i in timpul transmiterii informatiei de 
catre toate ACC adiacente despre toate aeronavele de stat, care nu sTnt aprobate pentru 
executa rea zborurilor in zona RVSM. 

DO 004 Reprezentarea radio a statutului aeronavei ~i procedurile utilizate 

pentru reprezentarea respectiva 


(1) Tn situatia receptionarii de la controlorul de trafic aerian al ACC Kiev a informatiei despre 
timpul estimat pentru intrarea in ACC Chi§inau a unei aeronave care nu este aprobata pentru 
zboruri in zona RVSM, controlorul de trafic aerian al ACC Chi§inau trebuie sa desemneze codul 
local SSR (A0024 - A0027) §i sa expedieze acest cod catre controlorul de trafic aerian al ACC 
Kiev. 

(2) In conformitate cu scrisoarea-acord intre ACC Chi§inau §i ACC Kiev, controlorul de trafic 
aerian al ACC Kiev transmite echipajului aeronavei indicatia de stabilire a codului desemnat SSR 
pina la intrarea in zona ACC Chi§inau. 

(3) Inainte de ie§irea aeronavei respective din ACC Chi§inau, controlorul de trafic aerian 
trebuie sa modifice codul local SSR, sUbstituind-ul cu codul desemnat anterior conform ORCAM 
sau cu codul coordonat cu ACC adiacente. 

Edilia 01 1 lulie 2001 



16/07/2001 DO 

DO 005 Verificarea statului aeronavei 

La stabilirea comunicatiei cu aeronava , controlorul de trafic aerian trebuie sa efectueze 0 

verificare suplimentara a statutului aeronavei , utilizlnd fraza "CONFIRM RVSM APPROVED". 
Daca aeronava nu este aprobata pentru zboruri in zona RVSM, controlorul de trafic aerian trebuie 
sa determine aeronavei respective nivelul de zbor 280 sau mai jos, sau sa dea indicatii pentru 
ascensiune mai sus de nivelul de zbor 410, conform nivelului de zbor sol icitat . 

DO 006 Decolarea de pe aerodromul Chi~inau 

Controlorul de trafic aerian al ACC 2 Tn situatia acordarii autorizarii A TS la decolarea 
aeronavei , trebuie sa efectueze verificarea suplimentara a statutului aeronavei utilizTnd fraza 
"CONFIRM RVSM APPROVED" . Pentru aeronavele neaprobate pentru zboruri Tn zona RVSM, 
dar care solicita nivelul de zbor 290 §i mai sus, autorizarea pentru nivelul de zbor mai sus de 280 
nu se acorda . 

DO 007 Procedurile de ie~ire la RIMEX 

Pentru aeronavele neaprobate pentru zboruri Tn zona RVSM §i care urmeaza la nivelul de zbor 
280 sau mai jos la punctul de ie§ire RIMEX, §i care solicita un nivel de zbor mai sus de nivelul 
280 , autorizarea pentru nivelul de zbor solicitat nu se acorda pTna la survolarea punctu lui RIMEX. 
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