
DO - 02 - 10/11/2004 

ADMINISTRATIA DE STAT A AVIATIEI CIVILE , 	 , 
A REPUBLICII MOLDOVA 

DIRECTIVA. OPERATIONALA. , 

DO - 02 - 10/11/2004 

Cu privire la efectuarea observarilor pe aerodromurile, care nu 
dispun de aparate de vizibilitate 

1. 	 Prezenta Directiva operationala este emlsa In conformitate cu Legea aviatiei civile a 
Republicii Moldova nr.1237-XIII din 09.07.1997. Regulamentul Administratiei de Stat a 
Aviatiei Civile. aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 1057 din 
19.1 0 .1998 ~i Reglementarile aeronautice civile RAC-11 . 

2. 	 Prezenta Directiva operationala stabile~te modul de efectuare a observarilor pe 
aerodromurile care nu dispun de aparate de vizibilitate. conform Anexer. 

3. 	 Directorul general al Is .. MoldATSA". domnul Valerian VARTIC. Tn termen de pan a la data 
de 30.11.2004 va introduce modificarile corespunzatoare Tn Instructiunea privind efectuarea 
observarilor meteorologice . 

4. 	 Prezenta Directiva intra Tn vigoare din 30.11.2004. 

Prim-vicedirector general 	 Vadim $ABALI N 
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Anexa la Directiva operationala 
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Modul de efectuare a observarilor pe aerodromurile care nu dispun de aparate de 
vizibilitate 

1. 	 Tn lipsa observarilor instrumentale asupra vizibilitatii pe aerodrom se efectueaza observari 
vizuale asupra vizibilitatii scuturilor-repere, instalate de-a lungul pistei de decolare-aterizare 
?i reperelor selectate de zi ?i de noapte. 

2. 	 Observarile asupra scuturilor-repere se efectueaza Tn conditii de vizibilitate de 2000 metri ?i 
mai putin. Tn conditii de vizibilitate mai mult de 2000 metri observarile se efectueaza prin 
intermediul reperelor selectate de zi ?i de noapte. 

3. 	 Scuturile-repere ale vizibilitatii urmeaza a fi instalate de-a lungul pistei de decolare-aterizare 
pe sectorul de la locul special stabilit pentru observari in regiunea pragului pistei de 
decolare-aterizare catre centrul pistei de decolare-aterizare la distante de 400, 800, 1000, 
1500 ?i 2000 metri ?i la alte distante, care asigura efectuarea observarilor cu luarea in 
considerare a minimului corespunzator de decolare ?i aterizare a aeronavelor, care 
efectueaza zboruri pe aerodromul dat. Locul de desfa?urare a activitatii de observare este 
stab ilit de catre organul meteorologic aeronautic imputernicit la coordonarea cu operatorul 
aerodromului, tinind cont de factorii climaterici, meteorologici ?i aeronautici, de exemplu 
lungimea pistei de decolare-aterizare ?i zonele generatoare de ceata, la 0 distanta de minim 
300 m de la pragul pistei de decolare-aterizare in direqia centrului pistei de decolare
aterizare. 

4. 	 Parametrii scuturilor-repere vor fi nu mai mici de: 

- pentru cele instalate la distante de pana la 800 metri -1,sx1,sm: 
- pentru cele instalate la distante de la 800 pana la 1500 metri - 2,5 x 2,0 m: 
- pentru cele instalate la distante de 1500 metri ?i mai mult -3,Ox2.0m. 

5. 	 Scuturile-repere vor fi vopsite astfel: 
a. 	 Tn culoare alb-negru in forma de patru patrate, situate Tn carouri, in cazul in care 

scuturile de la locul efectuarii observarilor vizibilitatii sunt proiectate asupra Tnaltimii, 
padurii sau altor obiecte: . 

b. 	 in culoare neagra, Tn cazul in care de la locul efectuarii observarilor vizibilitatii 
scuturile sunt proiectate pe fundalul cerului. 

6. 	 Pentru stabllirea razei de vizibilitate Tn orele nocturne pe scuturile-repere trebuie sa fie 
instalate surse de iluminare individuale (becuri electrice cu tensiunea de 60 Wt) cu conectare 
separata a acestora din locul de observare a vizibilitatii. Tn conditii de vizibilitate de 2000 
metri ?i mai putin vizibilitatea se stab ile?te reie?ind din ultima sursa individuala de 
iluminare, vazuta de observator, instalata pe scutul-reper cu ajutorul tabelului de transfer: 
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Tabelul de transfer al indicilor de 
vizibilitate a sursei individuale de 
iluminare, instalata pe scutul-reper 
de vizibilitate, in raza de vizibilitate 
meteorologica (RVM) in orele 
nocturne. 

Vizibilitatea 
sursei 

individuale de 
iluminare 

(60 Wt) , m 

RVM, m 

Vizibilitatea 
surse i 

individuale de 
iluminare 

(60 Wt), m 

RVM, 
m 

Vizibilitatea 
sursei 

individuale de 
iluminare 

(60 Wt), m 

RVM. 
m 

Vizibilitatea 
sursei 

individuale de 
iluminare 

(60 Wt), m 

RVM . m 

300 125 800 450 1300 900 1800 1400 

400 150 900 500 1400 1000 1900 1600 

500 200 1000 600 1500 /100 2000 1800 

600 300 1100 700 1600 1200 2100 1900 

700 350 1200 800 1700 1300 2200 2000 

7, 	 Raza de vizibilitate pe pista de decolare-aterizare (RVR) se determina Tn baza marimii RVM 
obtinute din tabel ?i tabelul de transfer a marimilor indicilor RVM Tn distanta de vizibilitate 
a sistemului de semnalizare optica, instalata pe aerodrom (LIT sau LIM) . 

noiembrie 2004 	 pag, 3 din 3 


