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REGULI DE AMENDARE
Prevederile prezentelor reglementări se pot modifica prin amendare sau prin emiterea
unei noi ediţii (în cazul în care sunt necesare modificări care afectează mai mult de 30
% din conţinutul reglementării). Următoarele reguli sunt aplicabile:
1. Amendamentul/ediţia nouă se aprobă numai prin Ordinul emis de Administraţia
de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova.
2. În cazul amendamentului, textul modificat va fi marcat cu o linie verticală situată
în stânga paginii, iar paginile afectate vor fi identificate corespunzător (ediţie, lista
paginilor efective).
3. După primirea amendamentului aprobat corespunzător, fiecare deţinător al
reglementării va introduce noile pagini emise, va distruge paginile înlocuite şi va
completa corespunzător tabelul „INDEXUL AMENDAMENTELOR”.
4. În cazul emiterii unei noi ediţii fiecare deţinător al reglementării va lua măsuri
necesare pentru scoaterea din uz a ediţiei înlocuite.
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Nr.
Crt.

1

Numărul
amendamentului

Amendamentul 01

Data intrării în
vigoare şi
nr. Ordinului

Denumirea instituţiei
/numele, prenumele
persoanei care a introdus
amendamentul

Semnătura

23.09.2008,
nr.81/GEN
din 16.09.2008
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Capitolul 1
Capitolul 1
RAC-APL 3.001

RAC-APL 3
GENERALITAŢI
Definiţii si abrevieri

RAC-APL 3.001(a) Definiţii
În sensul prezentelor Reglementări termenii de mai jos vor avea următorul conţinut:
(1) Acceptat/acceptabil (Accepted/acceptable) - aviz pozitiv despre anumite subiecte
şi propuneri pe care Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile le consideră compatibile cu
scopul propus.
(2) Centrul de Medicină Aeronautică (Aviation Medical Center) (AMC) - Unitate
medicala dotată cu facilitaţi şi aparatutura medicală capabilă să satisfacă necesităţile
tehnice ale domeniilor relevante din medicina aeronautică, prevazută cu specialişti în
medicină aeronautică, autorizaţi să efectueze examinări medicale în concordanţa cu
standardele medicale si cerinţele stabilite de AMS.
(3) Certificarea Centrului de Medicină Aeronautică (Aviation Medical Center
Certification) - procedură oficială efectuată în scopul constatării îndeplinirii de către un
centru de medicină a cerinţelor generale în vederea obţinerii Certificatului Centrului de
Medicină Aeronautică.
(4) Certificatul Centrului de Medicină Aeronautică (Aviation Medical Center
Certificate) – documentul eliberat de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, care
confirmă corespunderea Deţinătorului normelor stabilite pentru prestarea serviciilor
medicale în domeniul aviaţiei civile, pe durata termenului indicat în el.
(5) Control metrologic (Metrological control) – verificarea exactităţii funcţionării
echipamentului efectuată de către Serviciul Metrologic de Stat.
(6) Deţinătorul Certificatului (Holder) – persoană fizică sau juridică, pe numele căreia
a fost eliberat Certificatul / autorizaţia.
(7) Evaluare (Valuation) - constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor stabilite
solicitantului pentru obţinerea Certificatului.
(8) Examinarea aeromedicală – evaluarea medicală a personalului aeronautic
efectuată în scopul stabilirii aptitudinii fizice şi mintale corespunzătoare pentru îndeplinirea
în siguranţă a atribuţiilor de serviciu care îi revin.
(9) Examinator Medical Autorizat (AME) - Medic cu pregatire / experienta in medicina
aeronautică, autorizat de AMS să efectueze examinari medicale in vederea emiterii
Certificatului medical.
(10) Informaţie confidenţială (Confidential information) – Informaţie ce poartă un
caracter personal, inclusiv informaţia despre starea sănătăţii a persoanelor concrete care
poate fi oferită strict doar în condiţiile prevăzute de legislaţie.
(11) Neconformitate (Nonconformity) - nesatisfacerea condiţiilor speciale, stabilite în
reglementările aplicabile.
________________________________________________________________________
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(12) Reînnoirea (exemplu: un Certificat Medical) - Acţiunea administrativă întreprinsă
după încetarea perioadei de valabilitate a unui Certificat Medical, care permite
deţinatorului să-şi exercite drepturile conferite de Certificatul Medical pentru o perioadă
ulterioară, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor specifice.
(13) Revalidarea (exemplu: un Certificat Medical) - Acţiunea administrativă întreprinsă
în timpul perioadei de valabilitate a unui Certificat Medical, care permite deţinătorului să
continue să-şi exercite drepturile conferite de Certificatul Medical pentru o perioadă
ulterioară, ca urmare a îndeplinirii cerinţelor specifice.
(14) Revocarea Certificatului (Revocation) - retragerea de către Administraţia de Stat
a Aviaţiei Civile a Certificatului Centrului de medicină aeronautică. În acest caz, toate
drepturile acordate prin Certificat sînt retrase, iar după revocare instituţia nu mai poate
desfăşura activităţi în domeniul medicinii aeronautice, emite documente în acest sens sau
alte declaraţii în baza Certificatului Centrului de medicină aeronautică, fiind obligată să
excludă din documentele sale toate referinţele respective.
(15) Serviciul Medicină Aeronautică (AMS) - Subdiviziunea structurală a Autorităţii
Aeronautice (ASAC), responsabilă de implementarea şi aplicarea standardelor şi cerinţelor
medicale în aviaţia civilă, autorizarea Centrelor aeromedicale şi a Examinatorilor medicali.
(16) Solicitant (Applicant) - persoană fizică sau juridică care solicită acordarea,
prelungirea valabilităţii, modificarea, completarea sau eliberarea duplicatului Certificatului /
autorzaţiei.
(17) Suspendarea valabilităţii Certificatului / autorizaţiei – măsura, care constă în
suspendarea totală sau parţială pentru o perioadă determinată, ce nu depăşeşte 6 luni, a
dreptului de a desfăşura activităţi în domeniul medicinii aeronautice.
(18) Supraveghere continuă (Continued surveillance) – ansamblul de măsuri cu
caracter de control care au ca scop constatarea corespunderii tuturor parametrilor
activităţii centrului de medicină aeronautică standardelor şi cerinţelor stabilite pentru
asigurarea calităţii serviciilor.

RAC-APL 3.001(b) Abrevieri
Anexa 1 ICAO
Anexa 1 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională
Licenţierea personalului aeronautic
ASAC
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
AMC
Centru de Medicină Aeronautică
AME
Examinator medical autorizat
AMS
Serviciul Medicina Aeronautică (AMS a ASAC)
ATC
Control al traficului aerian
ATPL
Licenţa de pilot de linie
CPL
Licenţa de pilot comercial
FCL
Licenţierea personalului navigant
FE
Mecanic navigant
JAR
Reglementări Aeronautice Unice (Joint Aviation Requirements);
________________________________________________________________________
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Reglementări Aeronautice Unice Licenţierea echipajelor de zbor
(Cerinţe medicale)

Eurocontrol
RAC-APL 3
ICAO
IEM
JAA
JAR
OML
OSL
PPL
RAC
EMCR (ATC)
SAPA

Organizaţia europeană pentru siguranţa navigaţiei aeriene
Reglementări aeronautice civile RAC-APL 3 Autorizarea personalului
aeronautic (Cerinţe medicale)
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation
Organization)
Material Interpretativ şi Explicativ
Autorităţile Aeronautice Unite
Cerinţa Comuna de Aviaţie (a Autorităţilor Reunite)
Limitare operaţională in echipaj multiplu
Limitare operaţională cu pilot de siguranţă
Licenţa de pilot particular
Reglementari Aeronautice Civile
Cerinţe pentru Certificarea medicală Europeana Cl.3 a CTA
Secţia autorizare personal aeronautic

RAC-APL 3.005 Scopul
Prezentul RAC-APL 3 stabileşte proceduri cu privire la examinarea medicală, eliberarea şi
perioada de valabilitate a Certificatelor Medicale, revalidarea / reînnoirea acestora, precum
şi modalitatea de contestare în cazul refuzului de acordare a certificatului medical de către
examinatorul medical.
RAC-APL 3.010 Domeniul de aplicabilitate
Prezentul RAC-APL 3 conţine proceduri şi instrucţiuni privind examinarea medicală a
personalului aeronautic civil, ce solicită sau deţine un Certificat Medical de tip Clasa 1,2
sau 3 de certificare medicală, prevederi referitoare la AMS, certificarea AMC şi autorizarea
AME.
RAC-APL 3.015 Prevederi generale
RAC-APL 3.015(a) Aptitudinea medicală (vezi JAR FCL 3.035)
(1) Personalul aeronautic care deţine/solicită un certificat de personal aeronautic civil, este
supus examinării şi evaluării medico-aeronautice la un AMC sau la un AME, în vederea
obţinerii aptitudinii medicale, ca o condiţie preliminară obligatorie în exercitarea sigură a
drepturilor acordate prin certificat.
(2) Personalul aeronautic care solicită /deţine un certificat aeronautic îşi poate exercita
drepturile acordate prin certificat numai dacă:
(i)
este apt din punct de vedere psihic şi fizic să-şi îndeplinească atribuţiile în
deplină siguranţă.
(ii)
nu are nici o afecţiune despre care are cunoştinţa şi care să-i poată reduce
capacitatea ori sa-l pună in incapacitate de a-şi îndeplini îndatoririle sub nivelul
de siguranţa cerut, în intervalul de valabilitate al certificatului;

________________________________________________________________________
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(3) Dispoziţie aeromedicală.
După efectuarea examinării, solicitantul va fi considerat apt sau inapt. Medicul examinator
autorizat (AME) va informa solicitantul de condiţiile (medicale, operaţionale sau de alt fel)
care pot restricţiona pregătirea de zbor şi/sau drepturile oricărui certificat eliberat.
(4) Limitare OML (numai pentru Clasa 1)
(i)

Limitarea OML - “valid numai ca sau numai cu copilot calificat” trebuie să fie
folosită numai atunci cînd posesorul unui certificat CPL sau ATPL nu satisface în
totalitate cerinţele unui certificat medical Clasa 1, dar este considerat în limitele
unui risc de incapacitate acceptat (vezi JAR-FCL 3, IEM FCL A, B şi C). Această
limitare poate fi aplicată, iniţiată sau revocată, numai de catre AMS, în contextul
unor operaţiuni cu echipaj multiplu.

(ii)

Celălalt pilot trebuie să fie calificat pe acel tip de avion, să nu aibă mai mult de 60
de ani şi să nu fie limitat OML.

(5) Limitare OSL (numai pentru Clasa 2).
Pilotul de siguranţă este pilotul calificat să opereze ca pilot comandant pe un tip/clasă de
avion care este dotat cu dublă comandă, în scopul preluării comenzilor în cazul în care
pilotul comandant posesor al acestei restricţii medicale specifice devine incapabil din punct
de vedere medical, să-şi exercite atribuţiunile de pilotaj (vezi IEM FCL 3.035). Limitarea
OSL poate fi iniţiată sau revocată numai de către AMS
Alte condiţii şi limitări sînt descrise în JAR FCL 3.100 (IEM FCL 3.100 (c)).
RAC-APL 3.015 (b) Deteriorarea stării de sănătate (vezi JAR FCL 3.040)
(1) Posesorii de certificate aeronautice nu vor exercita drepturile certificatului/calificării
aeronautice atât timp cât ei sunt conştienţi de orice deteriorare a stării lor de sănătate.
Aceştia vor anunţa angajatorul şi vor informa în scris AMS despre:
(i) orice internare în spital pentru o perioada mai mare de 12 ore;
(ii) orice leziune importantă care antrenează incapacitatea de funcţionare ca
membru al echipajului;
(iii) orice îmbolnăvire care implică incapacitatea de funcţionare ca membru al
echipajului pe o perioada de 21 de zile sau mai mult;
(iv) orice intervenţie chirurgicală sau proces invaziv;
(iv) sarcină.
(2) In aceste situaţii, AMS va lua în consideraţie suspendarea Certificatului Medical şi
informarea prompta a SAPA.
(i)

Suspendarea poate fi ridicată, la sfarşitul perioadei de imbolnavire, urmînd ca
deţinătorul să fie examinat medical şi să fie declarat apt de a funcţiona ca
membru al echipajului de zbor,

(ii)

In caz de sarcină, suspendarea poate fi ridicată pentru o anumită perioadă şi
supusă anumitor condiţii (vezi JAR FCL 3.195 (c) şi JAR FCL 3.315 (c)) şi va
înceta din momentul în care persoana va fi examinată medical după terminarea
sarcinii şi va fi declarată aptă să-şi reia atribuţiunile funcţionale ca membru al
echipajului de zbor.
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(3) Posesorii unui Certificat medical nu vor folosi nici un fel de medicatie prescrisa sau
neprescrisa sau nu vor urma nici un alt tratament, daca nu sint siguri ca medicatia sau
tratamentul nu va avea efecte negative asupra capacitatii lor de a exercita in siguranta
atributiunile de pilotaj. Oaca exista dubii sunt in drept sa solicite consultatii la AMS, AMC
sau AME (vezi IEM FCL 3.040).
(4) Posesorii I solicitantii unl,Ji Certificat medical nu vor fi admi~i la zbor sau in activitatea
de dirijare ~i control a traficului aerian sau alte activitati de care depinde siguranta zborului,
daca sint dependenti de folosirea substantelor psihoactive, alcool, sedative,
hipnotice, opiu, cocaina, canabis, marijuana, alte stimulente, halucinogene si solventi
volatili.
(5) Toate procedurile medicale ce includ folosirea unui anestezic general sau spinal vor
produce incapacitate pentru cel putin 48 de ore. Toate procedurile medicale ce includ
folosirea unui anestezic local sau regional vor produce incapacitate pentru cel putin 12
ore.
RAC-APL 3.015(c) Confidentialitatea medicala (vezi JAR FCL 3.080 (b))
Toate informatiile medicale rezultate din examinari, evaluari ~i expertize (rapoarte scrise,
verbale sau inmagazinate electronic), care stau la baza eliberarii Certificatului medical,
sint confidentiale,
la ele avind acces, sub rezerva confidentialitatii,
,
,
, medicii care efectueaza
evaluarea, medicii AMS din Republica Moldova ~i a unei alte tari, daca este necesar.
RAC-APL 3.015(d) Examinarile medicale
(1) Examinarile medicale initiale, in vederea obtinerii unui Certificat Medical Clasa 1,2
sau 3, se efectueaza conform reglementarilor in vigoare, la un AMC .
Examinarile medicale de revalidare sau rein noire, in vederea obtinerii unui Certificat
Medical Clasa 1, 2 sau 3, se efectueaza la un AMC sau la un AME.
(2) Tn afara termenelor stabilite conform reglementarilor in vigoare, examinarea medico
aeronautica se efectueaza ~i in urmatoarele situatii:
la recomandarea Operatorului aerian sau ASAC, dupa fiecare eveniment de
(i)
zbor, chiar daca nu s-au exteriorizat manifestari clinice,
(ii)
dupa ie~irea din spital a celor accidentati in urma unui eveniment de zbor,
(iii)
dupa intreruperea activitatii de zbor consecutive unor imbolnaviri [vezi RAC-APL
3015(b)]
Tn cazurile Tn care AMS are dubii intemeiate cu privire la starea fizica ~i/sau
(iv)
psihica a persoanei pentru a identifica orice deteriorare a starii de sanatate a
solicitantului, in cazul in care acesta ar putea sa-I faca inapt temporar sau
permanent de a-~i indeplini indatoririle ..
(4) Examinarea ~i evaluarea medico-aeronautica pentru obtinerea aptitudinii medicale, se
efectueaza folosind numai documentele standard IEM FCL 3.095 (c) (1), (4), (6), (8) cf.
JAR-FCL 3 in original (in engleza), doar documentul standard IEM FCL 3.095 (c) (1) in
engleza, moldoveneasca sau in rusa (anexa 8).

RAC-APL 3.015(e) Certificarea Medicala
(1) Tn baza rezultatului examinarii medicale, se elibereaza "Certificatul medical" (Anexa I)
corespunzator Glasei 1,2 sau 3 (care se ata~eaza la certificat), ~i care va avea semnatura,
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şi ştampila AME. În cazul în care este necesar (în conformitate cu RAC-FCL 3). Certificatul
medical se vizează de către medicul din AMS.
Certificatul medical va fi eliberat persoanei examinate atunci cînd examinarea şi evaluarea
sînt finalizate şi aptitudinea stabilită.
(2) „Certificatele medicale” iniţiale Clasa 1,2 si 3 sînt eliberate de AMS.
(3) Revalidarea sau reînnoirea „Certificatelor medicale” Clasa 1,2 sau 3 este facută de
AMS, AMC sau AME.
(4) Solicitantul unui „Certificat medical” corespunzător clasei 1, 2 sau 3, căruia în urma
examinării medicale i s-a respins cererea privind acordarea Certificatului medical in
conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, are dreptul de a contesta aceasta
decizie şi de a solicita o analiza a situaţiei de câtre AMS (vezi JAR-FCL 3.100(f)(1) şi Cap.
5‚ „Proceduri de Contestaţie si Analiză”
RAC-APL 3.015(f) Serviciul Medicină Aeronautică (AMS)
(1) Serviciul Medicină Aeronautică (AMS) este o subdiviziune structurală a Autorităţii
Aeronautice, care include în componenţa sa unul sau mai mulţi medici cu experienţă în
medicină aeronautică. Conducătorul serviciului va fi un medic calificat în medicina
generală, sau chirurgie, sau boli interne, pregătit în medicina aeronautică de bază şi
avansată în conformitate cu JAR-FCL 3.090 şi care are cel puţin 10 ani de experienţă în
medicina aeronautică.
(2) AMS trebuie să menţină cunoştinţele şi experienţa în medicina aeronautică şi aviaţie ca
AME prin pregătire relevantă în conformitate cu JAR-FSL 3. 090 (Vezi AMC FCL 3.090 şi
Anexa E a prezentului document).
(3) Serviciul este responsabil de implementarea şi aplicarea standardelor şi cerinţelor
medicale in aviaţia civilă, autorizarea Centrelor aeromedicale şi a Examinatorilor medicali.
RAC-APL 3.015(g) Centrul de Medicină Aeronautică şi examinatorii medicali (vezi
JAR FCL 3.085, 3.090 şi Capitolul 6 - Procedura de autorizare a AMC şi AME)
(1) Centrul de Medicină Aeronautică (AMC) este unitatea medicală care desfăşoară
activităţi de examinare şi evaluare medicală a personalului aeronautic ce deţine sau
solicită eliberarea unui Certificat Medical de aptitudine corespunzător Clasei 1, 2 si 3 de
certificare medicală.
(2) Centrul de Medicină Aeronautică este desemnat şi autorizat / reautorizat de câtre
ASAC conform cerinţelor RAC-AMC şi JAR FCL 3.085 şi anume :
va fi în interiorul graniţelor naţionale şi ataşat la/sau în legatură cu un spital sau
un institut medical;
implicat in activităţi de medicina clinică aeronautica şi activităţi înrudite;
condus de un Examinator Medical Autorizat (AME), responsabil cu coordonarea
rezultatelor evaluarii, care semnează rapoartele şi certificatele medicale, şi care
va avea în echipă medici cu pregatire avansată şi experienţă în medicina
aeronautică.
dotat cu utilităţi (aparatură) tehnico-medicală pentru examinări aeromedicale
extinse.
(3) Perioada de autorizare a unui AMC este de 1-3 ani, la decizia ASAC.
(4) Medic Examinator Autorizat (AME) este persoana fizică ce deţine o calificare medicală
superioara, este absolvent al unui curs de medicina aeronautică şi este autorizat să
efectueze examinări medicale personalului aeronautic ce deţine sau solicită eliberarea
_______________________________________________________________________
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unui Certificat Medical de aptitudine corespunzătoare Clasei 1, 2 şi 3 de certificare
medicală.
(5) Medicul Examinator este autorizat de câtre ASAC pe o perioada de 1-3 ani conform
Cap. 8 al prezentului regulament.
(6) Pregătirea de bază şi avansată a medicilor examinatori se execută in conformitate cu
programa de pregătire prevăzut de JAR-FCL 3.090 (traducerea este in Anexele C, D, si E
la prezentele proceduri).

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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CAPITOLUL 2

EXAMINAREA MEDICALĂ A PERSONALULUI AERONAUTIC
NAVIGANT CIVIL (vezi IEM FCL 3.095(a) şi (b) din JAR FCL 3 –
cerinţe minime de examinare)

RAC-APL 3.020

EXAMINĂRI MEDICALE CLASA 1

Pentru solicitanţii sau titularii de certificat:
- pilot de linie - avion sau elicopter
- pilot comercial - avion sau elicopter
- navigator
- inginer navigant
se efectuează în conformitate cu Cerinţele medicale Clasa 1 (vezi JAR-FCL 3,
Capitolul B + Anexe şi RAC-APL 3 Anexa A)
NOTA:
(i)

Orice examinare / analiză de laborator poate fi extinsă / suplimentată,
interdisciplinar cu alte investigaţii medicale, daca există indicaţie clinică, pînă
la stabilirea aptitudinii sau inaptitudinii medicale a solicitantului;

(ii)

Examinarea medicală iniţială / reînnoire se efectuează la AMC. Examinarea
medicala pentru revalidare se efectuează la AMC sau AME;

(iii)

Eliberarea iniţială a Certificatului Medical se face de către AMS, în alte
cazuri – de către AMC sau AME.

RAC-APL 3.020(a)

Perioada de valabilitate a Certificatelor Medicale Clasa 1
(vezi JAR FCL 3.105 )

(1) Certificatele Medicale Clasa 1 vor fi valabile de la data examinării medicale 12 luni, cu
excepţia acelor ale căror posesori:
(i)

au împlinit vîrsta de 40 de ani şi sînt angajaţi în operaţiuni de transport aerian
comercial pe o aeronavă de pasageri cu un singur pilot;

(ii)

au împlinit vîrsta de 60 de ani

pentru care intervalul este redus la 6 luni. Această reducere a intervalului nu se aplică
mecanicilor de bord (F/E) şi navigatorilor.
(iii) perioada de valabilitate a unui Certificat Medical poate fi redusă cînd este indicat
clinic.
(2) Valabilitatea examenului medical periodic se extinde pe durata menţionată, după care
solicitantul este considerat fără certificat medical sau cu certificat medical invalid, până la
un nou control medical.
________________________________________________________________________
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(3) Revalidare. Dacă revalidarea medicală este facută cu pînă la 45 de zile înainte de data
expirării calculate în conformitate cu punctul (1), valabilitatea noului certificat se întinde de
la data de expirare a certificatului medical anterior pe perioada statuată în punctul (1) care
se aplică.
(4) Reînnoire. Dacă examinarea medicală nu este efectuată în perioada de 45 zile la care
se referă pct. (3), data expirării va fi calculată în concordanţă cu punctul (1) cu efect de la
data următoarei examinări medicale generale. (Vezi Appendix 1 (1) la JAR FCL 3.105 )
(5) Cerinţele medicale care trebuie satisfăcute pentru revalidarea sau reînnoirea
Certificatelor Medicale sînt aceleaşi ca şi pentru eliberarea iniţială a certificatului,
exceptând situaţiile unde se specifică altfel.
(6) Daca exceptional, necesităţi/situaţii operaţionale o cer, avînd in vedere antecedentele
privind aptitudinea medicală individuală, perioada de valabilitate a unui Certificat Medical
poate fi extinsă, numai la decizia AMS.
(7) În cazul în care AMS are dubii justificate privind continuitatea aptitudinilor deţinătorului
unui Certificat medical, AMS poate solicita deţinătorului să se supună unor examinări,
investigaţii sau teste suplimentare. Rapoartele acestor examinări, investigaţii sau teste vor
fi transmise la AMS.
RAC-APL 3.025 EXAMINĂRI MEDICALE CLASA 2.
Pentru solicitanţii sau titularii de certificat:
- de pilot particular - avion sau elicopter
- de pilot de planor
- de pilot de balon liber
- de pilot aeronave ultra-uşoare
- de paraşutist profesionist
- de operator de bord
se efectuează în conformitate cu Cerinţele medicale Clasa 2 (vezi JAR-FCL 3,
Capitolul B + Anexe şi RAC-APL 3 Anexa A)
NOTA:
(i)

Orice examinare / analiza de laborator poate fi extinsă / suplimentată,
interdisciplinar cu alte investigaţii medicale, daca există indicaţie clinică,
pană la stabilirea aptitudinii sau inaptitudinii medicale a solicitantului.

(ii)

Examinarea medicală iniţială / reînnoire se efectuează la AMC. Examinarea
medicală pentru revalidare se efectuează la AMC sau AME.

(iii)

Eliberarea iniţială a Certificatului Medical se face de către AMS, în alte
cazuri – de către AMC sau AME.
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Perioada de valabilitate a Certificatelor Medicale Clasa 2
(vezi JAR FCL 3.105)

(1) Certificatele medicale Clasa 2 (pilot particular, pilot planor, pilot balon liber, pilot de
aeronave ultra-uşoare, paraşutist profesionist, operator de bord) vor fi valabile de la data
examinării medicale, astfel : 60 luni pînă la vîrsta de 30 ani, 24 luni intre 40 – 49 de ani şi
12 luni la 50 de ani şi peste.
(2) Valabilitatea examenului medical periodic se extinde pe durata menţionată, după care
personalul aeronautic navigant respectiv este considerat fără certificat medical sau cu
certificat medical invalid, pînă la un nou control medical.
(3) Revalidare. Dacă revalidarea medicală este facută cu pînă la 45 de zile înainte de data
expirării calculate în conformitate cu pct. (1) sau (2), valabilitatea noului certificat se întinde
de la data de expirare a certificatului medical anterior pe perioada stabilită în pct.(1) sau
(2) care se aplică.
(4) Reînnoire. Dacă examinarea medicală nu este efectuată în perioada de 45 zile la care
se referă pct. (3), data expirării va fi calculată în concordanţă cu pct. (1) sau (2) cu efect de
la data următoarei examinări medicale generale.(Vezi Appendix 1 (2) la JAR FCL 3.105 )
(5) Cerinţele medicale care trebuie satisfăcute pentru revalidarea sau reînnoirea
Certificatelor Medicale sînt aceleaşi ca şi pentru eliberarea iniţială a licenţei, exceptând
situaţiile unde se specifică altfel.
(6) Perioada de valabilitate a unui Certificat Medical poate fi redusă cînd există indicaţie
clinică.
(7) În cazul în care AMS are dubii justificate privind continuitatea aptitudinilor deţinătorului
unui Certificat medical, AMS poate solicita deţinătorului să se supună unor examinări,
investigaţii sau teste suplimentare. Rapoartele acestor examinări, investigaţii sau teste vor
fi transmise la AMS.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

________________________________________________________________________
Ediţia 02

2-3

iulie 2008

Capitolul 3

RAC-APL 3

CAPITOLUL 3

EXAMINAREA MEDICALĂ A PERSONALULUI AERONAUTIC
NENAVIGANT CIVIL (vezi Capitolul 6)

RAC-APL 3.030

EXAMINĂRI MEDICALE CLASA 3.

Pentru solicitanţii şi titularii de:
- licenţe de controlor de trafic aerian,
- certificat de însoţitor de bord
se efectuează in conformitate cu Cerinţele medicale Clasa 3 (vezi Capitolul 6 şi
RAC-APL 3 Anexa A) :
NOTA:
(i)

Orice examinare / analiză de laborator poate fi extinsă / suplimentată,
interdisciplinar cu alte examene medicale, daca exista indicaţie clinică, pînă
la stabilirea aptitudinii sau inaptitudinii medicale.

(ii)

Examinarea medicală iniţială / reinnoire se efectuează la AMC. Examinarea
medicală pentru revalidare se efectuează la AMC sau AME.

(iii)

Eliberarea iniţială a Certificatului Medical se face de către AMS, în alte
cazuri – de către AMC sau AME

RAC-APL 3.035

Perioada de valabilitate a Certificatelor Medicale Clasa 3

(1) Certificatele Medicale Clasa 3 vor fi valabile de la data examinării medicale 12 luni.
(2) Valabilitatea examenului medical periodic se întinde pe durata menţionată, (data la
data) după care solicitantul este considerat fără certificat medical sau cu certificat medical
invalid, pînă la un nou control medical.
(3) Revalidare. Dacă revalidarea medicală este facută cu pînă la 45 de zile înainte de data
expirării calculate în conformitate cu pct. (1), valabilitatea noului certificat se întinde de la
data de expirare a certificatului medical anterior pe perioada statuată în pct. (1) care se
aplică.
(4) Reînnoire. Dacă examinarea medicală nu este efectuată în perioada de 45 de zile la
care se referă pct. (3), data expirării va fi calculată în concordanţă cu pct. (1) cu efect de la
data următoarei examinări medicale (data la data).
(5) Cerinţele medicale care trebuie satisfăcute pentru revalidarea sau reînnoirea
Certificatelor Medicale sînt aceleaşi ca şi pentru eliberarea iniţială a certificatului,
exceptînd situaţiile unde se specifică altfel.
(6) Perioada de valabilitate a unui Certificat Medical poate fi redusă cînd este indicat
clinic.
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(7) În cazul în care AMS are dubii justificate privind continuitatea aptitudinilor deţinătorului
unui Certificat medical, AMS poate solicita deţinătorului să se supună unor examinări,
investigaţii sau teste suplimentare. Rapoartele acestor examinări, investigaţii sau teste vor
fi transmise la AMS.
(8) Deţinătorii certificatului de CTA, declaraţi medical „Inapt clasa a III a” pentru dirijare in
trafic real pot obţine, la cerere, acordarea sau prelungirea calificării de Instructor
Simulator, cu menţiunea “ Apt clasa a III a numai Instructor Simulator”.
Aptitudinea medicală pentru aceasta categorie se obţine după o analiza secundară a
fiecărui caz in parte, ţinînd seama de :
deficienţa medicală în legătura cu mediul de activitate;
pregătirea şi experienţa profesională a solicitantului.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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PROCEDURĂ PRIVIND VALIDAREA, RECUNOAŞTEREA ŞI
ACCEPTAREA CERTIFICATELOR MEDICALE EMISE DE
AME/AMC AUTORIZATE ÎN ALTE STATE

RAC-APL 3.040 Certificatele medicale emise de autoritatea competentă din statele
membre JAA
(1) Certificatele medicale emise de autorităţile competente din statele membre JAA (cu
drepturi depline sau cu statut de membru-candidat), şi aceasta numai în măsura în care
emiterea lor a fost făcută în strică conformitate cu standardele medicale prevăzute în JARFCL3, sînt acceptate şi recunoscute în forma prezentată de autoritatea emitentă, fiind o
condiţie suficientă pentru eliberarea de către ASAC a unei validări de certificat pentru
personalul aeronautic navigant.
(2) In orice alte condiţii în care Certificatul medical emis de autorităţile competente nu fac
obiectul unei recunoaşteri şi acceptări, acesta necesită o validare.
RAC-APL 3.040(a) Certificatele medicale emise de state care nu sunt membre JAA,
dar care aplică pentru emiterea acestora standardele JAR-FCL 3
(1) Certificatele medicale emise de autorităţile competente din statele care nu sunt
membre JAA dar care aplică standardele JAR-FCL3 pot fi recunoscute şi acceptate numai
în măsura în care există o dovadă clară sau o declaraţie scrisă a autorităţii competente
privind aplicarea acestor standarde şi numai pentru Certificatele emise conform acestor
standarde.
(2) Chiar şi în această situaţie, atunci cînd se impune, ASAC îşi rezervă dreptul de a
organiza vizita unei delegaţii de specialişti la autoritatea competentă a statului respectiv, în
scopul evaluării procedurilor aplicate şi de a concluziona referitor la compatibilitatea
standardelor şi procedurilor aplicate de acea autoritate cu cele practicate de ASAC (JARFCL 3)
(3) În condiţiile în care din compararea standardelor JAR FCL3 cu standardele aplicate de
către AMC/AME autorizate corespunzător de către autoritatea competentă a statului care
a stabilit standardele pentru emiterea certificatului, rezultă compatibilitate deplină,
certificatele medicale emise sub autorizarea autorităţii competente sunt recunoscute şi
acceptate în conţinutul lor, pentru validarea unei licenţe de personal aeronautic navigant în
Republica Moldova şi emiterea de câtre ASAC (AMS) a certificatului medical
corespunzător.
(4) În condiţiile în care din compararea standardelor JAR FCL3 cu standardele aplicate de
către AMC/AME autorizate corespunzător de către autoritatea competentă, rezultă
diferenţe în minus faţă de JAR FCL3, certificatele medicale emise sub autorizarea
autorităţii competente urmează procedura de validare.
(5) Prin procedura de validare sînt recunoscute şi acceptate examinările şi rezultatele care
se conformează standardelor stabilite prin JAR FCL3 sau le exced pe acestea , sau sunt
cerute a fi expuse examinări suplimentare, în cadrul unui AMC autorizat ori recunoscut de
către ASAC.
(6) Dacă rezultatele acestor examinări suplimentare se încadrează in limitele standardelor
JAR FCL 3, pe baza acestor examinări şi a examinărilor recunoscute ca valabile, este
eliberat de către ASAC (AMS) un certificat medical de clasă corespunzătoare.
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(7) Pentru stabilirea compatibilităţii standardelor aplicate cu standardele aplicabile conform
cu JAR-FCL3 echipa de specialişti, numită de către Directorul General al ASAC, care
efectuează vizita de evaluare, la încheierea misiunii, întocmeşte un Raport de evaluare
prin care propune procedura de recunoaştere/validare a certificatelor medicale emise în
statul de referinţă.
RAC-APL 3.040(b) Certificatele medicale emise de autorităţi competente din state
membre ICAO
Certificatele medicale emise de autorităţile competente din state care nu sînt membre JAA
(cu drepturi depline sau membre-candidat) sînt membre ale ICAO, având în vedere
posibilele diferenţe dintre standardele aplicabile sînt tratate după cum urmează:
(1) Deţinătorii de certificate medicale efectuează examinarea medicală integrală la AMC/AME autorizat în Republica Moldova sau în alt stat membru JAA şi în această situaţie i se
eliberează un certificat medical corespunzător, prin acesta încadrându-se în prevederile
aplicabile la punctele (1.1), (2.1) sau (2.4).
(2) Echipa de specialişti numită prin Ordinul Directorului General al ASAC efectuează o
vizită de evaluare în scopul stabilirii compatibilităţii standardelor medicale aplicate în statul
de referinţă cu standardele JAR-FCL3; în urma vizitei, pe baza raportului scris al echipei
de specialişti şi a propunerilor conţinute în acesta, sînt stabilite examinările care se
conformează sau exced standardelor JAR-FCL3 şi care, prin urmare, pot fi recunoscute în
Republica Moldova, precum şi examinările care trebuie parcurse integral sau parţial pentru
a se asigura conformitatea cu JAR-FCL3.
(3) Orice solicitant de validare în Republica Moldova a unei licenţe de personal aeronautic
navigant, pentru eliberarea căreia este necesar un certificat medical, va prezenta alăturat
cererii o copie a acestuia, în clasa corespunzătoare, eliberat de un AMC/AME autorizat /
recunoscut de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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RAC – APL 3
PROCEDURĂ DE CONTESTAŢIE şi ANALIZĂ în cazul respingerii
acordării certificatului medical de către un examinator medical
autorizat (AME)

RAC-APL 3.050 Prevederi generale (vezi JAR-FCL 3.100)
Daca un solicitant / deţinător al unui certificat medical clasa 1, 2 sau 3, nu întruneşte in
totalitate prevederile JAR-FCL 3, Subpartea B şi C sau Standardele de certificare
medicală Clasa 3 (ATC) şi căruia, în urma examinării medicale de către un AME, i s-a
respins cererea privind acordarea certificatului medical, are dreptul de a contesta această
decizie şi de a solicita o analiză a situaţiei medicale de câtre ASAC (AMS).
RAC-APL 3.050(a) Notificarea solicitantului despre respingerea acordării
certificatului medical
(1) Examinatorul medical autorizat trebuie să transmită în scris solicitantului certificatului
medical, precum şi în copii la ASAC – AMS (Serviciului Medicina Aeronautică) - decizia de
neacordare a certificatului medical în termen de 2 zile lucrătoare de la examinarea
acestuia, utilizînd formularul „Notificare de refuz de Certificat Medical”, Anexa F. Acestuia i
se va ataşa „Formularul – Cerere pentru certificat medical” şi „Raportul de examinare
medicală”, precum şi o copie a rezultatului examenului medical care a stat la baza
respingerii certificatului medical.
RAC-APL 3.050(b) Transmiterea contestaţiei petiţionarului către ASAC
(1) Persoana care contestă decizia AME (numit în continuare “petiţionar”) poate depune o
contestaţie scrisă către ASAC (AMS) în termen de 5 zile lucrătoare de la data respingerii
solicitării privind acordarea certificatului medical, utilizînd formularul din Anexa 1 la
prezenta procedură.
(2) Informaţiile referitoare la un asemenea refuz, vor fi analizate de câtre AMS cu
prezentarea răspunsului în scris intr-un interval de 5 zile lucratoare.
(3) În cazul în care petentul nu este de acord cu decizia luată de AMS, el se poate adresa
la Comisia de apel a ASAC.
RAC-APL 3.050(c) Comisia de apel a ASAC
Comisia de apel a ASAC se constituie prin Ordinul Directorului General al ASAC,,
funcţionează sub autoritatea ASAC şi include medici specialişti cu experienţa în medicină
aeronautică.
Din Comisia de apel nu pot face parte persoane care au fost implicate în examinarea
petentului urmare căreia i-a fost refuzat certificatul medical.
RAC-APL 3.050(d) Procedura de lucru a Comisiei de apel
(1) ASAC va solicita Centrului de Medical al Aviaţiei Civile unde a avut loc examinarea
iniţială a petentului punerea la dispoziţie a sintezei situaţiei psiho-fizice a petentului.
Centrului de Medical al Aviaţiei Civile este obligat ca în termen de 2 zile lucrătoare de la
________________________________________________________________________
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primirea cererii ASAC să pună la dispoziţia acesteia documentele relevante solicitate;
asigurînd confidenţialitatea acestor documente.
(2) Comisia de apel va examina problema expusă de petent şi îl va invita să participe la
şedinţa Comisiei de apel.
(3) Şedinţa Comisiei de apel va fi convocată în termen de 10 zile lucrătoare de la data
depunerii contestaţiei.
(4) Anterior şedinţei, Comisia de apel poate să adune şi alte materiale relevante, în
vederea efectuării unei evaluări pertinente a cazului respectiv în conformitate cu JAR-FCL
3.125 (b).
(5) În cadrul şedinţei Comisia va audia petentul care prezintă argumente, documente şi
alte date prin care să susţină solicitarea. Urmare audierii, Comisia de apel poate să
stabilească măsuri suplimentare de investigare în scopul unei evaluări obiective şi
relevante a situaţiei petentului, cum ar fi, de exemplu, trimiterea acestuia pentru
efectuarea analizelor şi testelor suplimentare, în măsura în care acestea sunt necesare.
(6) În urma audierii şi analizei tuturor datelor, Comisia va lua decizia finală şi va întocmi un
proces-verbal (anexa 3 la procedura). Membrii comisiei îşi vor exprima opinia, în rezultatul
căreia va fi adoptată o decizie asupra problemei.
RAC-APL 3.050(e) Comunicarea deciziei finale, termenul şi acţiuni ulterioare luării
Deciziei
(1) Decizia finală a Comisiei de apel trebuie comunicată petentului în termen de 2 zile
lucrătoare de la data luării acesteia.
(2) În cazul în care Comisia de apel consideră ca neîntemeiată contestaţia petentului,
această decizie este finală şi definitivă la nivel naţional (ASAC va informa AME, alte
Autorităţi şi angajatorul de aceasta decizie) şi ea poate fi contestată doar făcînd apel la
comisia de specialitate internaţională, după caz. Informaţiile medicale care susţin refuzul
pot fi comunicate numai cu acordul petentului.
(3) În cazul în care Comisia de apel decide rezolvarea cazului în favoarea petentului,
aceasta va întocmi o recomandare scrisă către medicul ASAC în vederea eliberării
certificatului medical corespunzător. Recomandarea trebuie redactată utilizând formularul
din Anexa 2 la prezenta procedură şi aplicată corespunzător.
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Anexa 1
la Procedura de Contestaţie

Nr……………../………………..

Câtre : Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
CERERE
pentru admiterea contestaţiei ca urmare a neacordării certificatului medical
solicitat
Numele şi prenumele
Data naşterii
Unitatea unde îşi desfăşoară activitatea
Certificat tip / număr
Certificat medical deţinut anterior / Clasa /
data eliberării
Data ultimei examinări medicale
AMC / AME unde a avut loc examinarea
medicala
Motivele contestării

Documente anexate în sprijinul cererii:

Data
Semnătura
NOTĂ: Cererea trebuie transmisă la ASAC în termen de 5 zile lucrătoare de la data respingerii
acordării certificatului medical
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Anexa 2
la Procedura de Contestaţie

Nr.……………/……………

DECIZIA COMISIEI DE APEL
privind admiterea / respingerea contestaţiei
Decizia Directorului General ASAC privind
înfiinţarea comisiei de apel / data
Numele şi prenumele petentului
Numărul şi data depunerii contestaţiei
Proces verbal al Comisiei de apel nr. /
data
Decizia Comisiei de apel
Respinge contestaţia
Admite contestaţia şi
recomandă eliberarea
Certificatului medical
Data
Semnătura Preşedintelui Comisiei de apel
Semnătura de luare la cunoştinţă a
petiţionarului / data
(Se completează în cazul admiterii contestaţiei)
Certificatului medical / Clasa / data
eliberarii
Perioada de valabilitate
Limitări

Semnătura persoanei care a
certificatul medical
Semnătura petiţionarului / data

eliberat
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Anexa 3
la Procedura de Contestaţie

ADMINISTRAŢIA DE STAT A AVIAŢIEI CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA
Nr………….din……………………

PROCES VERBAL DE ANALIZĂ A COMISIEI DE APEL
NUME / PRENUME.............................................
ÎNTREPRINDERE............................................................
DATA NAŞTERII..................................................
SUBIECT............................................................ inaptitudine şi refuz de eliberare Certificat Medical
DATA EXAMINĂRII MEDICALE...........................
DATA NOTIFICĂRII DE REFUZ...........................
DATA CERERII PETENTULUI CĂTRE ASAC..............
DATA ANALIZEI SECUNDARE............................
CERTIFICAT MEDICAL CLASA ……..................
CERTIFICAT Nr...........................................................
COD :....................................................................
JAR-FCL 3, Paragraful (-ele) nr...........................
ALTE REGLEMENTĂRI , Paragraful (-ele) nr.........
CONDIŢII DESCALIFICATOARE..........................

DOCUMENTE SUPUSE ANALIZEI COMISIEI DE APEL;
-notificarea de refuz pentru eliberarea Certificatului Medical
-cerere (tip) a petentului
-copie a fisei de examinare medicala;
-examinarea psiho-fizica a petentului, eliberată de centrul de medicina de aviaţie civilă autorizată sau
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medicul examinator autorizat;
-documente suplimentare de susţinere a contestaţiei petentului (de la conducerea întreprinderii unde
activează, membrii de echipaj, colegi de serviciu, medic de familie etc.).
AUDIEREA PETENTULUI :

TESTE / ANALIZE SUPLIMENTARE (daca este cazul ) :

VOTUL COMISIEI DE APEL, (dupa analiza documentelor prezentate si audierea petentului)
a- respinge contestaţia ( nr. voturi )………….
b- admite contestaţia şi
recomandă eliberarea
CM corespunzător ( nr. voturi )……………
REZULTATUL FINAL AL VOTULUI :

se admite contestaţia
se respinge contestaţia

MEMBRII COMIISIE DE APEL PARTICIPANTI :

SEMNĂTURA :

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

Data:

Semnătura Presedintelui Comisiei de
Apel
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Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
Republica Moldova
Comisia de Apel

Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
Republica Moldova
Comisia de Apel
Data………………Buletin nr. 1

Data………………Buletin nr. 2

Numele şi prenumele petiţionarului :

Numele şi prenumele petiţionarului :

Certificat nr…………………

Certificat nr…………….

Resping contestaţia ……………..

Resping contestaţia ……………..

Admit contestaţia şi
recomand eliberarea
Certificatului Medical………….

Admit contestaţia şi
recomand eliberarea
Certificatului Medical………….

Stampila AMS

Stampila AMS
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Capitolul 6
CERINTE PENTRU CERTIFICAREA MEDICALĂ CLASA 3 (ATC)
CERINŢE

VARIAŢII
ALE
CERINŢELOR
ŞI
ÎNDRUMĂRI
EMCR (ATC) 1: General-Certificarea EMCR (ATC) 1: General-Certificarea
medicală europeană: Examinarea
medicală europeană: Examinarea
1.1(a)
Un
solicitant
al
unei
licenţe/certificat de competenţă trebuie să
se supună unei examinări medicale
iniţiale pentru emiterea unui Certificat
Medical European Clasa 3. Vîrsta minimă
pentru emiterea unui certificat medical
european clasa 3 trebuie să fie de 17 ani.
Examinarea iniţială trebuie să fie
condusă de către un AMC, şi certificarea
iniţială trebuie să fie emisă de către AMS.
Examinarea medicală pentru reînnoire şi
revalidare poate fi, la discreţia AMS,
realizată de către un AME sau un AMC.
Emiterea certificatului medical poate fi, la
discreţia AMS, delegată unui AMC sau
unui AME.

1.1.1 Certificatul medical va fi valid
începînd din ziua emiterii până în ziua
echivalentă (aceeaşi zi) a lunii în care
expiră).

1.1(b) Exceptând situaţiile enunţate altfel
în această secţiune, deţinătorii unor
licenţe
de
controlri
de
trafic
aerian/certificate de competenţă trebuie
să aibă Certificate Medicale Europene
Clasa 3 care au fost reînnoite sau
revalidate la fiecare an.
1.1(c) Solicitantul unui Certificat Medical
European Clasa 3 trebuie să furnizeze
AME autorizat un extras personal al
antecedentelor personale, familiale şi
ereditare. Solicitantul trebuie să fie
conştient de necesitatea ca relatarea cu
privire la antecedentele sale să fie cît mai
completă şi corectă.
1.1(d) AME autorizat trebuie să raporteze
AMS desemnat orice caz individual unde
există dubii privind îndeplinirea cerinţelor
de către un solicitant. În aceste
circumstanţe AMS poate decide dacă
Certificatul medical va fi eliberat sau
refuzat (vezi paragraful 1.1.3).
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1.1.3 Un Certificat medical poate fi
eliberat cu condiţia ca aptitudinea
solicitantului de a-şi exercita privilegiile
licenţei/certificatului de competenţă la
nivelul cerut de siguranţă nu reprezintă
nici un risc.
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1.1(e) Certificatul Medical European
Clasa 3 poate fi eliberat unui solicitant
atunci cînd AMS este satisfăcut de
respectarea cerinţelor menţionate în
această secţiune.
1.1(f)
Cerinţele
necesare
pentru
reînnoirea
unui
Certificat
Medical
European Clasa 3 sunt identice cu acelea
pentru obţinerea unui certificat iniţial, cu
excepţia situaţiilor specificate.
CERINŢE

VARIAŢIILE
CERINŢELOR
ÎNDRUMĂRI
EMCR(ATC) 2:
Sistemul cardiovascular
2.1: Examinare

EMCR(ATC) 2:
Sistemul cardiovascular
2.1: Examinare

ŞI

2.1(a) Un solicitant sau un deţinător al
unui Certificat Medical European Clasa 3
nu trebuie sa aibă nici o afecţiune a
sistemului cardiovascular congenitală sau
dobîndită care să afecteze siguranţa
exercitării privilegiilor
licenţei(lor)/certificatului(lor) de
competenţă deţinute.
2.1(b) Electrocardiograma (EKG)
standard cu 12 derivaţii în repaus precum
şi raportul aferent sunt cerute la
examinarea pentru prima eliberare a unui
Certificat Medical European Clasa 3, apoi
la un interval de 4 ani pînă la vârsta de
30 de ani, la un interval de 2 ani după
aceea şi de cîte ori indicaţiile clinice o
impun ( vezi paragraful 2.1.1).
2.1(c) O EKG de efort este cerută numai
cînd există indicaţii clinice în acord cu
paragrful 2.1.2.
2.1(d) Raportul privitor la interpretarea
EKG în repaus sau de efort trebuie
efectuat de către un specialist cardiolog
acceptat de către AMS
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2.1.1 Paragraful 1.1.2 recomandă ca
deţinătorii de licenţă ATCO/certificate de
competenţă care au vîrsta peste 40 de
ani îşi vor reînnoi/revalida Certificatul
Medical European Clasa 3, anual. O EKG
poate fi cerută ca parte a examinării
anuale.

2.1.2 O EKG de efort sau alte investigaţii
cardiologice specifice trebuie cerute:
2.1.2(a) atunci cînd semne sau simptome
sugestive
indică
o
afecţiune
cardiovasculară;
2.1.2(b) pentru clarificarea unei EKG de
repaus;
2.1.2(c) la discreţia unui AME acceptat
de către AMS ;
2.1.2(d) la vîrsta de 65 de ani şi la 4 ani
interval pentru recertificările pentru clasa
3 europeană.
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2.1.3(a) În cadrul testelor de sînge
recomandate a fi efectuate de către
autoritatăţile
abilitate
ale
statului
respectiv conform paragrafului 6.1(b),
estimarea lipidelor serice/plasmatice
incluzînd colesterolul uşurează evaluarea
riscului şi este la discreţia AMS (vezi
paragraful 6.1.1).
2.1.3(b) Dacă estimarea lipidelor serice
evidenţiază modificări semnificative se va
cere continuarea investigaţiilor sub
supravegherea unui specialist acceptat
de AMS.
2.1.3(c) O acumulare de factori de risc
(fumat, antecedente familiale, modificări
ale lipidelor serice, hipertensiune arterială
(HTA)
etc)
impune
o
evaluare
cardiovasculară de către şi o urmărire
sub supravegherea unui specialist
cardiolog acceptat de AMS, şi cînd este
cazul în colaborare cu AMC sau AME.

2.1(e) La vîrsta de 65 de ani, deţinătorul
unui Certificat Medical European Clasa 3
trebuie să fie examinat în cadrul unui
AMC de către un cardiolog acceptat de
AMS. Această examinare trebuie să
includă EKG de efort sau alte teste care
să furnizeze informaţii echivalente şi care
trebuie repetate la indicaţia clinică. .
2.2: Tensiunea arterială
2.2(a)
Tensiunea
arterială
înregistrată
cu
mijloacele
specificate în paragraful 2.2.1.

2.2: Tensiunea arterială
va
fi 2.2.1
tehnice

2.2(b) Atunci cînd tensiunea arterială
sistolică depăşeşte 160 mmHg şi/sau
tensiunea arterială diastolică depăşeşte
95 mmHg în mod constant, cu sau fără
tratament, solicitantul trebuie să fie
evaluat ca inapt.

2.2(c) Tratamentul pentru controlul
tensiunii arteriale trebuie să fie compatibil
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Tensiunea arterială sistolică
trebuie înregistrată la apariţia
zgomotelor Korotkoff (faza I) iar
tensiunea arterială diastolică
trebuie înregistrată la dispariţia
lor (faza a V-a), înregistrările
putînd fi efectuate şi prim
măsurători
electronice
echivalente. Dacă în repaus
tensiunea arterială este ridicată
şi/sau pulsul în repaus este
accelerat
sunt
necesare
observaţii
suplimentare.
Înregistrările tensiunii arteriale
făcute în ocazii separate
trebuie efectuate în acelaşi
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cu siguranţa exercitării privilegiilor
licenţei(lor)/certificatului
(lor)
de
competenţă (vezi paragraful 2.2.2).
Iniţierea unei terapii medicamentoase
impune o perioadă de suspendare a
certificatului medical pentru a fi convinşi
de absenţa unor efecte secundare
semnificative.

mod pentru a obţine rezultate
uniforme.

2.2.2
Tratamentul anti-hipertensiv
trebuie să fie agreat de către AMS.
Medicaţia acceptată de către AMS poate
să includă:
2.2.2(a) diuretice neciclice ;
2.2.2 (b) anumiţi agenţi beta-blocanţi (în
general hidrofili);
2.2.2(c) inhibitori ai enzimei de conversie
a agiotensinei ;
2.2.2(d) blocanţi lenţi ai canalelor de
calciu ;
2.2.2(e) agenţi blocanţi ai receptorului
2 al angiotensinei ;
2.2.2(f) la începutul tratamentului antihipertensiv persoana în cauză va fi
2.2(d)
Solicitanţii
diagnosticaţi
cu evaluată
inaptă
temporar
datorită
hipotensiune arterială simptomatică vor fi efectelor secundare potenţiale pînă cînd
presiunea sîngelui va fi controlată
evaluaţi ca inapţi.
satisfăcător în afară acestora.
2.3: Boala arterelor coronariene

2.3: Boala arterelor coronariene

2.3(a) Un solicitant suspectat de o boală
a arterelor coronariene trebuie să fie
investigat. Un solicitant cu o boală a
arterelor coronariene, asimptomatică,
minoră poate fi considerat apt de către
AMS în conformitate cu prevederile
paragrafului 2.3.1.

2.3.1 În cazurile de suspiciune a unei boli
asimptomatice a arterelor coronariene
trebuie să fie cerută efectuarea unei EKG
de efort urmată, dacă este necesar, de
efectuarea unor alte teste (scanarea
perfuziei miocardice, ecocardiografia de
efort, angiografia coronariană, sau
investigaţii echivalente acceptate de
către AMS) care să demonstreze lipsa
evidenţelor de ischemie miocardică sau
de stenoze semnificative ale arterei
coronare.

2.3(b) Solicitanţii cu o boală a arterelor
coronariene
simptomatică
sau
cu
simptome cardiace controlate prin
medicaţie trebuie să fie consideraţi inapţi.
2.3(c) Solicitanţii care au suferit un infarct
de miocard trebuie să fie consideraţi
inapţi. Aptitudinea medicală poate fi luată
în considerare de către AMS în
conformitate cu prevederile paragrafului
2.3.2.
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2.3.2 Un solicitant asimptomatic care are
factorii de risc (dacă există) controlaţi
satisfăcător şi care nu necesită tratament
pentru durere ischemică precordială timp
de şase luni după un astfel de eveniment
(infarct miocardic) trebuie să efectueze
investigaţii
complete
care
să
demonstreze:

6-4

iulie 2008

Capitolul 6

RAC – APL 3
2.3.2(a) EKG de efort fără modificări
patologice semnificative;
2.3.2(b) fracţia de ejecţie a ventriculului
stîng mai mare de 50 % fără existenţa
unor modificări patologice semnificative
ale motilităţii peretelui precum şi funcţia
ventriculară dreaptă normală;
2.3.2(c) o înregistrare satisfăcătoare
ambulatorie EKG timp de 24 ore; şi
2.3.2(d) angiografia coronariană să arate
stenoze mai mici de 30% sau, alte teste
imagistice să arate modificări ischemice
reversibile nesemnificative pe oricare
dintre vasele distale infarctului de
miocard şi fără deteriorarea funcţională a
peretelui miocardic cuprins intre astfel de
vase.
Conduita medicală ulterioară necesită o
reexaminare
anuală
a
aparatului
cardiovascular care să includă EKG de
efort sau scintigrafia de efort.
Într-o perioadă de cel mult cinci ani de la
producerea
evenimentului
trebuie
efectuată o angiografie coronariană sau
alte teste imagistice cu excepţia cazului
în care testele non-invazive, de exemplu
EKG de efort/eco stres, sunt impecabile.

2.3(d) Solicitanţii care după şase luni de
la o intervenţie chirurgicală pentru bypass coronarian sau angioplastie ş/sau
stent, pot demonstra o vindecare
satisfăcătoare pot fi consideraţi apţi de
către AMS în conformitate cu paragraful
2.3.3.

Ediţia 02

2.3.3 Un solicitant asimptomatic care are
factorii de risc controlaţi satisfăcător şi
care foloseşte, dacă este necesar, betablocanţi, inhibitori ACE, statine şi aspirină
şi care nu are nevoie de tratament pentru
durere ischemică precordială, poate fi
reevaluat. Această reevaluare trebuie să
includă următoarele investigaţii care să
demonstreze:
2.3.3(a) EKG de efort cu simptome
limitate la Stadiul IV Bruce sau
echivalent;
2.3.3(b) fracţia de ejecţie a ventriculului
stîng mai mare de 50 % fără existenţa
unor modificări patologice semnificative
ale motilităţii peretelui precum şi funcţia
de ejcţie ventriculară dreaptă normală;
2.3.3(c) o înregistrare satisfăcătoare
ambulatorie EKG timp de 24 de ore; şi
2.3.3(d) o angiografie coronariană posttratament care să demonstreze o irigare
bună. Nu trebuie să existe stenoze mai
mult de 50% pe oricare din vasele majore
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netratate, în nicio venă sau arteră grefată
sau la locul unei angioplastii/stent cu
excepţia vasului din apropierea unui
infarct. Nu sunt acceptate mai mult de
două stenoze între 30% şi 50% în
arborele vascular.
Un cardiolog acceptat de către AMS
trebuie să evalueze arborele vascular, în
totalitate, ca satisfăcător. O atenţie
specială ar trebui să fie acordată
stenozelor
multiple
şi/sau
revasularizărilor multiple.
O stenoză netratată, mai mare de 30%,
în ramura principală stîngă sau proximală
stîngă în artera coronariană descendentă
anterioară nu trebuie să fie acceptată.
Conduita medicală ulterioară necesită o
reexaminare
anuală
a
aparatului
cardiovascular care să includă EKG de
efort sau scintigrafia de efort.
Într-o perioadă de cel mult cinci ani de la
producerea
evenimentului
trebuie
efectuată o angiografie coronariană sau
alte teste imagistice cu excepţia cazului
în care testele non-invazive, de exemplu
EKG de efort/eco stres, sunt impecabile.

2.4:Tulburări de ritm/conducere

2.4: Tulburări de ritm/conducere

2.4(a) Solicitanţii cu tulburări clinice
semnificative ale ritmului supraventriculal
paroxistice sau stabilizate trebuie să fie
declaraţi inapţi. Revizuirea poate fi luată
în considerare de către AMS funcţie de
rezultatul satisfăcător al unei evaluări
cardiologice în conformitate cu paragraful
2.4.1.

2.4.1 Orice tulburare semnificativă de
ritm sau conducere impune o evaluare de
către un cardiolog acceptat de către
AMS şi o supraveghere medicală
corespunzătoare în cazul unei decizii de
apt.

Ediţia 02

(a) O astfel de evaluare trebuie să
includă :
(1) EKG de efort conform protocolului
Bruce sau echivalent. Testul trebuie să
se facă în condiţii de efort maxim sau
limitat la simptome. Stadiul IV Bruce
trebuie să fie obţinut şi trebuie să
demonstreze lipsa oricărei anomalii
semnificative de ritm sau conducere sau
a evidenţelor de ischemie miocardică.
Înainte de efectuarea testului trebuie să
fie luată în considerare întreruperea
medicaţiei cardioactive.
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(2) o înregistrare ambulatorie EKG
continuă timp de 24 ore (tip Holter) care
nu trebuie să evidenţieze perturbări
semnificative de ritm sau de conducere.
(3)ecocardiogramă Doppler 2D care
trebuie să demonstreze lipsa dilatării
semnificative selective a camerei cordului
sau lipsa anomaliilor structurale sau
funcţionale semnificative şi o fracţie de
ejecţie ventriculară stîngă de cel puţin
50%.
(b) Evaluarea suplimentară poate să
includă:
(1) Înregistrare EKG repetată la 24 de
ore;
(2) investigare electrofiziologică;
(3) scanarea perfuziei miocardice sau
teste echivalente;
(4) testul de rezonanţă magnetică (RMN)
sau un test echivalent;
(5) angiogramă coronariană sau un test
echivalent

2.4(b) Solicitanţii cu bradicardie sau
tahicardie sinusală asimptomatică pot fi
declaraţi apţi în absenţa altor anomalii
semnificative.
2.4(c) Solicitanţii cu o afecţiune
sinoatrială evidentă necesită o evaluare
cardiologică in conformitate cu paragraful
2.4.1.
2.4(d) Solicitanţii prezentînd complexe
ectopice ventriculare izolate uniforme,
asimptomatici, nu vor fi evaluaţi ca inapţi,
dar apariţia frecventă sau complexitatea
formei impun o evaluare cardiologică
completă in conformitate cu paragraful
2.4.1. (vezi paragraful 2.4.2)

2.4.2
Un
complex
ectopic
supraventricular sau ventricular pe o
EKG de repaus poate să nu necesite o
evaluare suplimentară cu condiţia ca
frecvenţa sa să nu fie mai mare de unul
pe minut.

2.4(e) În absenţa altor modificari
patologice, solicitanţii cu un bloc
incomplet de ramură sau care prezintă o
deviaţie stabilă a axei la stînga pot fi
evaluaţi ca apţi. Solicitanţii cu bloc
complet de ramură dreaptă sau stîngă
necesită o evaluare cardiologică la prima
prezentare conform paragrafului` 2.4.1.
(vezi paragraful 2.4.3)

2.4.3(a) Solicitanţii care dezvoltă un bloc
complet de ramură dreaptă după vîrsta
de 40 de ani ar trebui să demonstreze o
perioadă de stabilitate, în mod normal
timp de 12 luni, inainte de a se lua în
discuţie o evaluare pentru acordarea
aptitudinii.

Ediţia 02

2.4.3(b) Blocul de ramură stîngă este mai
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frecvent asociat cu boala coronariană şi
necesită astfel investigaţii aprofundate
care pot căpăta chiar caracter invaziv. Un
solicitant, la examinarea iniţială, căruia
investigarea completă nu a pus în
evidenţă nici un aspect patologic poate fi
considerat apt. În cazul unui bloc de
ramură stîngă depistat la examinarea în
vederea
revalidării
sau
reînnoirii
evaluarea în vederea acordării aptitudinii
poate fi luată în considerare la sfîrşitul
unei perioade de supraveghere şi de
stabilitate de cel puţin 12 luni.

2.4(f) Solicitanţii cu bloc atrioventricular
de gradul unu şi de tip Mobitz 1 pot fi
consideraţi apţi în absenţa unor anomalii
de
bază.
Solicitanţii
cu
bloc
atrioventricular de tip Mobitz 2 sau
complet vor fi consideraţi inapţi. O
evaluare pentru aptitudine poate fi luată
în considerare de către AMS în
conformitate cu paragraful 2.4.1.
2.4(g)
Solicitanţii
cu
manifestări
tahicardice extinse şi/sau limitate vor fi
declaraţi inapţi. Aptitudinea medicală
poate fi luată în considerare de către
AMS în conformitate cu paragraful 2.4.1.
2.4(h) Solicitanţii care au primit terapie de
ablaţie trebuie să fie consideraţi inapţi.
Aptitudinea medicală poate fi luată în
considerare de către AMS în conformitate
cu paragraful 2.4.1. (vezi paragraful
2.4.4).

2.4.4 Evaluarea în vederea acordării
aptitudinii poate fi efectuată
pentru
solicitanţii care au suferit o ablaţie de
cateter reuşită după cel puţin un an, cu
excepţia cazurilor în care investigaţia
electrofiziologică, efectuată la un interval
de cel puţin două luni după ablaţie,
demonstrează rezultate satisfăcătoare.

2.4(i) Solicitanţii care prezintă un sindrom
de preexcitaţie ventriculară , cum este de
exemplu
sindrormul Wolf-ParkinsonWhite, vor fi evaluaţi ca inapţi in afară de
cazul în care solicitantul îndeplineşte
cerinţele paragrafului 2.4.5.

2.4.5(a) Evaluarea în vederea acordării
aptitudinii poate fi luată în considerare de
către AMS în condiţile unor rezultate
satisfăcătoare ale unei investigaţii
cardiologice conforme paragrafului 2.4.1.
2.4.5(b) Solicitanţii asimptomatici cu
sindrom de pre-excitaţie pot fi luaţi în
considerare de către AMS dacă
investigarea electrofiziologică incluzînd
stimulare
autonomă
indusă
prin
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medicament, adecvată, nu relevă o
reintrare în tahicardie şi exclude existenţa
căilor de conducere multiple.
2.4.5(c) O inregistrare Holter trebuie să
demonstreze că nu există tendinţă către
tahiaritmie
simptomatică
sau
asimptomatică.

2.4(j) Solicitanţii care au un pace-maker
endocardiac trebuie evaluaţi ca inapţi, in
afară de cazul în care o examinare
cardiologică confirmă că cerinţele
paragrafului 2.4.6 pot fi respectate.

2.4.6 Solicitanţii care au un pace-maker
endocardiac pot fi luaţi în considerare
pentru recertificare după trei luni de la
montare dacă :
(1) nu există o altă afecţiune
descalificantă ;
(2) sistemele bipolare de conducere au
fost utilizate ;
(3) solicitantul nu este dependent de
pace-maker, de exemplu : încetarea
activităţii cardiace este improbabilă ;
(4) modificările evidenţiate de EKG de
efort pot fi incadrate in stadiul IV Bruce
sau echivalent şi nu evidenţiază semne
de ischemie miocardică. Scintigrafia
poate fi utilă atunci cînd tulburările de
conducere/ritm
sînt
prezente
pe
electrocardiograma de repaus ;
(5) pot fi efectuate examinări periodice la
şase luni, de către un cardiolog acceptat
de către AMS, cu verificarea pace-makerului şi monitorizare Holter ;
(6) experienţa demonstrează că în
general defecţiunile în funcţionarea unui
pace-maker apar în primele trei luni după
implantare. Din acest motiv, recertificarea
ar trebui luată în considerare după ce
această
perioadă s-a încheiat. Este
cunoscut că anumite echipamente
operaţionale pot să interfereze cu
performanţele pace-maker-ului. Tipul
pace-maker-ului folosit trebuie să fie
testat pentru a fi siguri că nu suferă
interferenţe cu mediul operaţional. Datele
privind funcţionarea şi performanţele
acestor echipamente trebuie să fie la
dispoziţia furnizorului.
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2.5: General

2.5: General

2.5(a) Solicitanţii cu boală vasculară
periferică vor fi evaluaţi ca inapţi, înainte
sau după operaţie. În condiţiile în care nu
există nici o deteriorare semnificativă, o
evaluare în vederea acordării aptitudinii
poate fi luată în considerare de către
AMS în conformitate cu paragraful
2.5.1(a).

2.5.1(a) Un solicitant poate fi evaluat apt
dacă nu există nici un semn al unei
afecţiuni importante a arterelor coronare,
sau a unui aterom important în altă parte
şi nu există nicio deteriorare funcţională a
organului irigat. Evaluarea va include o
investigaţie
duplex
cu
ultrasunete
(Doppler).

2.5(b) Solicitanţii cu anevrism al aortei
toracice sau abdominale, înainte sau
după operaţie,trebuie evaluaţi ca inapţi.
Aptitudinea medicală poate fi luată în
considerare de către AMS, pentru
solicitanţii cu anevrism al aortei
abdominale infrarenale, la examinările
pentru revalidare sau reînniore în
conformitate cu paragraful 2.5.1(b).

2.5.1(b) După o intervenţie chirurgicală,
fără complicaţii, pentru anevrism aortic
abdominal infrarenal şi în cazurile în care
nu există o boală a carotidei sau a
circulaţiei coronariene, o evaluare în
vederea acordării aptitudinii poate fi luată
în considerare de către AMS.

Zgomotele
cardiace
2.5(c) Solicitanţii cu anomalii clinice 2.5.1(c)
semnificative ale oricăreia dintre valvele neidentificate necesită o evaluare de
către un cardiolog acceptat de către AMS
inimii vor fi declaraţi inapţi.
şi confirmarea diagnosticului de către
AMS.
Dacă
este
considerată
semnificativă, ecocardiografia Doppler 2D
trebuie să fie inclusă în investigaţiile
ulterioare.
2.5(d) Solicitanţii cu afecţiuni valvulare
cardiace minore pot fi evaluaţi ca apţi de
către
AMS
urmărind
evaluarea
cardiologică
în
conformitate
cu
paragrafele 2.5.1(a) şi (b).

2.5.1(d) Stări ale valvelor
(1) Valva aortică bicuspidă este
acceptabilă fară restricţii dacă nu există
alte afecţiuni cardiace sau aortice,precum
şi cu revederea cerinţelor la doi ani
incluzînd şi ecocardiografia.
(2) Stenoza aortică uşoară (cu tensiunea diferenţială mai mică de 25 mm Hg
sau cu o rată de curgere Doppler mai
mică de 2m/secundă) poate fi acceptată.
Reexaminarea anuală, realizată de către
un cardiolog acceptat de către AMS,
trebuie să cuprindă o ecocardiografie
Doppler 2D.
(3)
Regurgitaţia
aortică
este
acceptată pentru o certificare fără
restricţii numai dacă este minoră, fără
o evidenţiere a depăşirii volumului.
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Ecocardiografia Doppler 2D nu
trebuie să evidenţieze modificări ale
aortei
ascendente.
Examinarea
anuală trebuie efectuată de către un
cardiolog acceptat de AMS.
(4) Afecţiunea valvei mitrale (stenoza
mitrală reumatică) este în mod normal
descalificantă. Prolapsul manifest al
valvei mitrale şi regurgitaţia uşoară pot fi
acceptate. Solicitanţii cu click mediu
sistolic izolat nu este nevoie să fie
restricţionaţi. Solicitanţii cu regurgitaţie
minoră fără complicaţii pot fi acceptaţi
fiind necesar un control cardiologic
periodic.
(5) Solicitanţii cu evidenţe de mărire a
volumului
ventriculului
stîng
prin
creşterea diametrului end-diastolic al
ventriculului stîng vor fi evaluaţi ca inapţi.

2.5(e) Solicitanţii cu valve cardiace
înlocuite/corectate vor fi evaluaţi ca
inapţi. Cazurile favorabile pot fi evaluate
ca apţi de AMS in urma unei evaluări
cardiologice în conformitate cu paragraful
2.5.1(e).

2.5(f)
Tratamentul
sistemic
cu
anticoagulante pentru embolie pulmonară
sau pentru tromboze venoase este
descalificant. Medicaţia anticoagulantă
pentru un posibil tromboembolism arterial
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2.5.1(e) Chirurgia valvulară
(1) Solicitanţii asimptomatici pot fi
evaluaţi apţi de AMS la 6 luni de la
intervenţia chirurgicală dacă :
(i) funcţia valvulară şi ventriculară este
evaluată ca fiind normală cu ajutorul unei
ecocardiografi Doppler 2D ;
(ii) EKG de efort este satisfăcătoare ;
(iii) nu există o boală a aterelor coronare,
în afară de cazul cînd aceasta a fost
tratată satisfăcător prin revascularizare ;
(iv) nu este necesară medicaţie
cardioactivă ;
(v) se efectuează o reevaluare cardiacă
anuală (incluzînd o EKG de efort şi o
ecocardiografie Doppler 2D) de către un
cardiolog acceptat de către AMS.
(2) Solicitanţii cu implanturi de valve
mecanice pot fi declaraţi apţi pe baza
unui raport riguros, documentat, al
terapiei lor anticoagulante. Vîrsta ar
trebui să constituie un factor important în
evaluarea riscului.
2.5.2 După o evaluare completă şi odată
ce
terapia
anticoagulantă
pentru
embolism pulmonar sau pentru tromboze
venoase este stabilă, pe baza unui
control riguros, solicitantul poate fi
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este descalificantă. Embolia pulmonară
reclamă evaluare completă. Solicitanţii
pot fi consideraţi apţi de către AMS în
conformitate cu paragraful 2.5.2.

considerat apt în urma unui rapor al unui
specialist acceptat de către AMS.
Tratamentul cu heparină administrată
subcutanat poate fi acceptat după un
raport satisfăcător al unui specialist
acceptat de AMS.

2.5(g) Solicitanţii cu afecţiuni ale
pericardului,
miocardului
sau
endocardului trebuie evaluaţi ca inapţi
pînă la vindecarea completă sau pînă la
efectuarea unei examinări cardiace în
concordanţă cu paragraful 2.5.3.

2.5.3
Afecţiuni
ale
pericardului,
miocardului şi endocardului, primare sau
secundare trebuiesc evaluate în general
ca inaptitudine înainte ca o evaluare
clinică să fie efectuată. Examinarea
cardiovasculară efectuată de către un
cardiolog acceptat de AMS trebuie să
includă ecocardiografia Doppler 2D, EKG
de efort, monitorizare ambulatorie Holter
24h,
scintigrafie
miocardiacă
şi
angiografie coronariană.

2.5(h) Solicitanţii cu afecţiuni congenitale
de cord, înainte sau după intervenţiile
chirurgicale corective ,trebuie în general
evaluaţi ca inapţi. Solicitanţii cu afecţiuni
minore pot fi evaluaţi ca apţi de către
AMS după investigaţii cardiologice în
concordanţă cu paragraful 2.5.4.

2.5.4. Afecţiunile congenitale cardiace
Incluzîndu-le pe cele corectate chirurgical
trebuie în mod normal evaluate ca inapt
,mai puţin cele funcţional neimportante şi
care nu necesită medicaţie. Evaluarea
cardiologică trebuie efectuată de către
AMS. Investigaţiile trebuie să includă
ecocardiografia Doppler, EKG de efort şi
monitrorizare ambulatorie Holter 24h.
Este necesară o reevaluare cardiologică
regulată.
Periodicitatea
acestei
reevaluări trebuie să fie la discreţia
cardiologului acceptat de AMS.

2.5(i) Un solicitant care a suferit un
transplant cardiac sau de inimă/plămîn
trebuie să fie evaluat ca inapt.
2.5(j) Solicitanţii care au suferit episoade
recurente de sincopă trebuie să fie
evaluaţi inapţi. O evaluare în vederea
acordării aptitudinii poate fi luată în
considerare de către AMS în cazul
solicitanţilor cu o istorie nuanţată, în
conformitate cu paragraful 2.5.5.

2.5.5 Solicitanţii care au suferit episoade
recurente de sincopă trebuie să fie
investigaţi astfel :
(a) EKG de efort stadiul IV Bruce sau
echivalent, interpretată de către un
cardiolog acceptat de către AMS, care să
nu pună în evidenţă anomalii. În cazul în
care EKG de repaus nu este normală vor
fi necesare : scintigrafie miocardică/EKG
de efort.
(b) ecocardiogramă Doppler 2D care să
nu pună în evidenţă nici o dilatare
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selectivă, semnificativă a camerelor inimii
nici anomalii funcţionale sau structurale
ale inimii, valvelor şi miocardului.
(c) o înregistrare EKG ambulatorie,
continuă, timp de 24 de ore (Holter) care
să nu pună în evidenţă nici perturbări
semnificative
de
conducere,
nici
complexe, nici perturbări de ritm
confirmate, nici evidenţe de ischemie
miocardică.
(d) şi poate include un test de efort,
obligatoriu
conform
unui
protocol
standard, efectuat de către un cardiolog
acceptat de către AMS care să nu pună
în evidenţă instabilitate vasomotorie.
În mod normal, va fi
reevaluare neurologică.

CERINŢE

necesară

o

MODIFICĂRI LA CERINŢE ŞI
ÎNDRUMĂRI
EMCR (ATC) 3: Sistemul respirator
3.1: Generalităţi

EMCR (ATC) 3: Sistemul respirator
3.1: Generalităţi
3.1 (a) Un solicitant sau un posesor de
Certificat Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă nici o anormalitate a
sistemului respirator, congenitală sau
dobîndită, care ar putea să interfereze cu
exercitarea în siguranţă a privilegiilor din
licenţa/certificatul de competenţă.
3.1(b) Radiografia toracelui posterioară /
anterioară va fi necesară la indicaţie
clinică.

3.1 (c) Testele funcţiei pulmonare (vezi
paragraful 3.1.1) sînt necesare la
examinarea iniţială. Solicitanţii cu
afecţiuni semnificative ale funcţiei 3.1.1 Examinarea spirometrică este necesară
pentru examinarea iniţială Europeană Clasa 3.
pulmonare vor fi declaraţi inapţi.
Un raport FEV1/FVC sub 70% va necesita
3.1 (d) Orice anormalitate semnificativă evaluarea de către un specialist în boli
va necesita evaluarea ulterioară de către pulmonare.
un specialist în boli respiratorii.
3.2: Afecţiuni

3.2: Afecţiuni

3.2 (a) Solicitanţii cu afecţiune cronică

Ediţia 02

6-13

iulie 2008

Capitolul 6

RAC – APL 3

semnificativă
obstructivă
a
căilor
respiratorii vor fi declaraţi inapţi. Cînd
este cazul, solicitanţii vor fi trimişi la un
specialist în boli respiratorii pentru
evaluare.
3.2 (b) Solicitanţii cu afecţiune reactivă a
căilor respiratorii (astm bronşic) care
necesită medicaţie vor fi evaluaţi în
conformitate cu criteriile de la paragraful
3.2.1.

3.2.1 Solicitanţii care suferă atacuri de
astm repetate vor fi declaraţi inapţi.
Certificarea Medicală Europeană Clasa 3
poate fi luată în considerare de către
AMS dacă pacientul are astm redus, cu
teste acceptabile ale funcţiei pulmonare
şi medicaţie compatibilă cu exercitarea
funcţiilor
din
licenţa/certificatul
de
competenţă.

3.2 (c) Solicitanţii cu boli inflamatorii
active ale sistemului respirator vor fi
declaraţi temporar inapţi.
3.2 (d) Solicitanţii cu sarcoidoză vor fi 3.2.2 Certificarea poate fi luată în
considerare de către AMS dacă boala
declaraţi inapţi (vezi paragraful 3.2.2).
este:
(a) investigată complet în ce priveşte
posibilitatea implicării sistemice, şi
(b) limitată la limfadenopatie hilară, iar
solicitantul nu ia medicamente.
3.2 (e) Solicitanţii cu pneumotorax
spontan vor fi declaraţi inapţi în
aşteptarea unei evaluări complete (vezi
paragraful 3.2.3).

3.2.3 Pneumotorax spontan
3.2.3 (a) Certificarea care urmează după
un singur pneumotorax spontan complet
refăcut poate fi acceptabilă ca urmare a
unei perioade de evaluare după
eveniment, cu evaluare respiratorie
completă, inclusiv Rezonanţă Magnetică
(RMN) sau echivalent.
3.2.3 (b) Recertificarea poate fi luată în
considerare de către AMS dacă
solicitantul se reface complet dintr-un
singur pneumotorax spontan după şase
săptămâni.
3.2.3 (c) Un pneumotorax spontan
recurent este descalificant. Certificarea
poate fi luată în considerare după o
intervenţie chirurgicală cu refacere
satisfăcătoare.

3.2 (f) Solicitanţii care necesită o
intervenţie chirurgicală majoră la torace
vor fi declaraţi inapţi după operaţie şi atît
timp cît efectele operaţiei mai pot să

3.2.4 Evaluarea în vederea revalidării
sau reînnoirii după pneumonectomie sau
operaţie chirurgicală minoră la nivelul
trunchiului poate fi luată în considerare
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interfereze cu exercitarea în siguranţă a de către AMS după o refacere
privilegiilor licenţei / certificatului de satisfăcătoare şi o evaluare respiratorie
competenţă aplicabile (vezi paragraful completă, incluzînd RMN sau echivalent.
3.2.4). Patologia care a necesitat
chirurgie trebuie să fie luată în
considerare în procesul de evaluare
pentru revalidare sau reînnoire.
3.2 (g) Solicitanţii cu emfizem pulmonar 3.2.5 O evaluare în vederea certificării
vor fi declaraţi inapţi (vezi paragraful poate fi luată în considerare de către
AMS dacă starea nu determină simptome
3.2.5).
semnificative.
3.2(h)
Solicitanţii
cu
tuberculoză 3.2.6 Solicitanţii cu leziuni pasive sau
pulmonară activă trebuie să fie declaraţi vindecate pot fi declaraţi apţi.
inapţi (vezi paragraful 3.2.6).
3.2(i) Solicitanţii care suferă de
somnolenţă diurnă excesivă inclusiv de
sindromul de apnee în somn trebuie să
fie declaraţi inapţi (vezi paragraful 3.2.7).

3.2.7 Solicitanţii care suferă de apnee în
somn pot fi declaraţi apţi în funcţie de
amploarea simptomelor, tratamentul
satisfăcător şi evaluarea funcţională în
mediul de lucru, în conformitate cu
îndrumările de la punctul 1 din Anexa 1 la
prezentul document.

CERINŢE

MODIFICĂRI LA CERINŢE ŞI
ÎNDRUMĂRI
EMCR (ATC) 4: Sistemul digestiv
4.1: Generalităţi

EMCR (ATC) 4: Sistemul digestiv
4.1: Generalităţi

4.1 Un solicitant sau deţinător al
Certificatului Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă nici o boală funcţională sau
structurală a traseului gastro-intestinal sau
a anexelor acestuia, care ar putea să
interfereze cu exercitarea în siguranţă a
privilegiilor licenţei / certificatului de
competenţă aplicabil.

4.2: Afecţiuni

4.2: Afecţiuni

4.2 (a) Solicitanţii cu afecţiuni dispeptice
recurente care necesită medicaţie sau cu
pancreatite vor fi declaraţi inapţi (totuşi, vezi
paragraful 4.2.1 (a) şi (c)).

4.2.1 (a) Dispepsia recurentă care necesită
medicaţie va fi investigată prin examinare
internă (radiologic sau endoscopic). Testele
de laborator trebuie să includă evaluarea
hemoglobinei şi examinarea fecalelor. Orice
ulceraţie demonstrată sau inflamare
semnificativă necesită dovedirea refacerii
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înainte de revalidare sau reînnoire de către
AMS.

4.2(b) Pancreatita este descalificantă 4.2.1 (b) Certificarea poate fi luată în
considerare de către AMS atunci cînd
(totuşi, vezi paragraful 4.2.1 (b) şi (c)).
cauza sau obstrucţia (de exemplu, drog,
calculi biliari) este eliminată.
4.2.1 (c) Alcoolul poate fi o cauză a
dispepsiei şi pancreatitei. Dacă se
consideră potrivit, este necesară o evaluare
completă a folosirii / abuzului de alcool.
4.2.2 Un singur calcul biliar mare poate fi
4.2 (c) Solicitanţii care prezintă calculi biliari compatibil cu certificarea după luarea în
multipli sau un singur calcul biliar mare vor considerare de către AMS. Un individ cu
fi declaraţi inapţi pînă când se aplică calculi biliari multipli asimptomatici, în
perioada în care aşteaptă evaluarea sau
tratamentul eficient (vezi paragraful 4.2.2).
tratamentul, poate fi considerat apt în
funcţie de rezultatele investigaţiei.
4.2 (d) Un solicitant care are un istoric
medical stabilit sau diagnostic clinic de
boală inflamatorie acută sau cronică de
intestine (ileită regională, colită ulceroasă,
diverticulită) vor fi declaraţi inapt (vezi
paragraful 4.2.3).

4.2.3 Evaluarea în vederea certificării poate
fi luată în considerare de către AMS dacă
boala este în remisie dovedită şi este
stabilizată şi dacă medicaţia, dacă este
indicată, este minimală. Este necesară
supravegherea în mod regulat.

4.2 (e) Un solicitant cu hernie care poate da
naştere la complicaţii ce duc la incapacitare
va fi declarat inapt.
4.2 (f) Solicitanţii care prezintă sechele ale
unor boli sau intervenţii chirurgicale la
nivelul tractului digestiv sau a anexelor sale
care pot fi cauză de incapacitate, în special
obstrucţiile datorate unor stricturi sau
compresiuni, vor fi declaraţi inapţi.
4.2 (g) Un solicitant care a suferit o
intervenţie chirurgicală la nivelul tractului
digestiv sau a anexelor sale, care a
implicat o rezecţie totală sau parţială sau o
deviere a oricăruia din aceste organe, va fi
declarat inapt (vezi paragraful 4.2.4).
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4.2.4 Urmare a unei intervenţii chirurgicale
majore, este improbabil ca un individ să fie
în măsură să revină la muncă înainte de
trecerea a cel puţin trei luni. AMS poate lua
în considerare certificarea mai timpurie la
revalidare sau la reînnoire dacă refacerea
este
completă,
solicitantul
este
asimptomatic, există un risc minim de
complicaţii secundare sau de recurenţă şi
dacă este puţin probabil ca efectele
intervenţiei să interfereze cu exercitarea în
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siguranţă a privilegiilor
certificatelor de competenţă.

CERINŢE

licenţelor

/

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR
EMCR (ATC) 5: Boli metabolice,
nutriţionale şi endocrine

EMCR (ATC) 5: Boli metabolice,
nutriţionale şi endocrine
5.1 (a) Un solicitant sau deţinător al
Certificatului Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă nici o afecţiune funcţională
sau structurală metabolică, nutriţională sau
endocrină, care ar putea să interfereze cu
exercitarea în siguranţă a privilegiilor
licenţei / certificatului de competenţă
aplicabile.

5.1 (b) Un solicitant cu disfuncţiuni 5.1.1 Certificarea iniţială şi recertificarea pot
metabolice, nutriţionale sau endocrine va fi fi luate în considerare de către AMS dacă
starea
este
asimptomatică,
clinic
declarat inapt ( vezi paragraful 5.1.1).
compensată şi stabilă, cu sau fără terapie
de înlocuire, şi solicitantul este regulat
revăzut de un specialist corespunzător.
5.1 (c) Chirurgia endocrină atrage după
sine inaptitudinea. Evaluarea în vederea
certificării va fi luată în considerare de către
AMS după recuperarea completă, aşa cum
este specificat în paragraful 5.11.
5.1 (d) Solicitanţii cu diabet zaharat vor fi
declaraţi inapţi (vezi paragrafele 5.1.2 şi 5.1.2 Glicozuria şi nivelurile anormale de
glucoză în sînge necesită investigaţie.
5.1.3).
Certificarea poate fi luată în considerare de
către AMS dacă se demonstrează toleranţa
normală a glucozei (prag renal redus) sau
toleranţa necorespunzătoare a glucozei
fără patologie diabetică este complet
controlată prin dietă şi analizată regulat.
5.1. (e) Solicitanţii cu diabet zaharat
insulinodependenţi vor fi declaraţi inapţi.
5.1 (f) Folosirea medicaţiei antidiabetice 5.1.3 Folosirea biguanidelor, a inhibitorilor
de alfaglucozidază şi a glitazonelor poate fi
este descalificantă (vezi paragraful 5.1.3).
acceptabilă pentru boala diabetică de tip 2
deoarece
acestea
nu
provoacă
hipoglicemie.
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CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR

EMCR (ATC) 6: Hematologie

EMCR (ATC) 6: Hematologie

6.1 (a) Un solicitant sau deţinător al
Certificatului Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă nici o boală hematologică
care ar putea să interfereze cu exercitarea
în siguranţă a privilegiilor licenţei /
certificatului de competenţă aplicabile.
6.1 (b) Testul de sînge va forma parte a
examinării pentru emiterea iniţială a unui 6.1.1 Analizele specifice care se efectuează
certificat medical, la revalidare sau pot fi determinate de către AMS din fiecare
reînnoire la intervale de patru ani până la Stat Membru.
vîrsta de 40 de ani, apoi la doi ani şi la
indicaţie clinică (vezi paragraful 6.1.1).
6.1.2 Anemiile demonstrate prin nivelul
redus al hemoglobinei necesită investigare.
Anemia care nu răspunde la tratament este
descalificantă. Certificarea poate fi luată în
considerare de către AMS în cazurile în
care cauza principală a fost tratată
satisfăcător (de exemplu, deficienţa de fier
sau deficienţa de B12) iar hemoglobina s-a
stabilizat (limite recomandate 11 g/dl la 17
g/dl), sau cînd se diagnostichează
talasemie sau hemoglobinopatie fără un
istoric de crize şi cînd se demonstrează
capacitate funcţională completă.
6.1 (c) Solicitantul care prezintă o mărire
semnificativă localizată sau generalizată a
ganglionilor limfatici şi solicitantul cu boli
ale sîngelui vor fi declaraţi inapţi (vezi
paragraful 6.1.3).

6.1.3 Mărirea ganglionilor limfatici necesită
investigaţie. Certificarea poate fi luată în
considerare de către AMS în cazurile unui
proces infecţios acut care este complet
refăcut sau în cazul limfomului Hodgkin
care a fost tratat şi este în remisie
completă. Datorită efectelor secundare
potenţiale pe termen lung ale unor agenţi
chemoterapeutici, regimul precis utilizat
trebuie avut în vedere.

6.1.4 În cazurile de leucemie cronică,
recertificarea poate fi luată în considerare
de către AMS dacă este diagnosticată ca
6.1 (d) Un solicitant cu leucemie acută va fi leucemie limfatică în fazele O, I (şi posibil
declarat inapt. Solicitanţii iniţiali cu leucemii II) fără anemie şi cu tratament minim, sau
cronice vor fi declaraţi inapţi (pentru este vorba despre leucemie cu „celule
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evaluare la revalidare sau reînnoire, vezi ciliate” care sînt stabile, cu hemoglobina şi
trombocitele normale. Este necesară
paragraful 6.1.4).
supravegherea în mod regulat.
6.1.5 Splenomegalia necesită investigaţie.
AMS poate lua în considerare certificarea
cînd mărirea este minimă, stabilă şi nu se
6.1 (e) Un solicitant care prezintă demonstrează o patologie asociată (de
splenomegalie semnificativă va fi declarat exemplu, malaria cronică tratată) sau dacă
mărirea este minimă şi asociată cu altă
inapt (vezi paragraful 6.1.5).
condiţie acceptabilă (de exemplu, limfomul
Hodgkin în reducere). Splenectomia poate
să nu împiedice certificarea, dar trebuie
analizată individual.
6.1.6 Policitemia necesită investigaţie. AMS
poate lua în considerare certificarea dacă
starea este stabilă şi nu s-a demonstrat nici
o patologie asociată.
6.1 (f) Un solicitant cu policitemie
semnificativă va fi declarat inapt (vezi
paragraful 6.1.6). Certificarea poate fi luată
în considerare de către AMS dacă starea 6.1.7 Defectele de coagulare semnificative
este complet controlată şi au fost primite necesită investigare. AMS poate lua în
considerare certificarea dacă nu există
rapoarte de monitorizare bune.
antecedente de episoade hemoragice sau
semnificative, iar datele
6.1 (g) Un solicitant cu defect de coagulare trombotice
va fi declarat inapt (vezi paragrafele 6.1.7 şi hematologice indică faptul că este indicat
să se procedeze astfel.
6.1.8).
6.1.8 În cazurile în care este prescrisă
terapie anticoagulantă sau medicaţie,
trebuiesc respectate indicaţiile din 2.5.2

CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR

EMCR (ATC) 7: Sistemul urinar

EMCR (ATC) 7: Sistemul urinar

7.1 (a) Solicitantul sau posesorul unui
Certificat Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă nici o boală funcţională sau
structurală a sistemului urinar sau ale
anexelor acestuia, care ar putea să
interfereze cu exercitarea în siguranţă a
privilegiilor licenţei / certificatului de
competenţă aplicabile.
7.1 (b) Un solicitant care prezintă orice 7.1.1 Orice date anormale în urma analizei
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semne de boală organică a rinichilor va fi urinei necesită investigaţie. Investigaţia şi
declarat inapt. Analiza urinei va face parte analiza vor include proteinuria, hematuria şi
din fiecare examinare medicală. Urina nu glicozuria.
trebuie să conţină nimic ce poate fi
considerat ca avînd semnificaţie patologică.
O atenţie deosebită trebuie acordată bolilor
care afectează căile urinare şi organele
genitale (vezi paragraful 7.1.1).
7.1 (c) Orice solicitant care prezintă calculi
în tractul urinar va fi declarat inapt (vezi 7.1.2 Antecedentele de colică renală sau de
calculi asimptomatici, necesită investigare
paragraful 7.1.2).
de specialitate. După tratament, certificarea
poate fi luată în consideraţie cu
supraveghere corespunzătoare, ceea ce
urmează a se decide de către un specialist
acceptat de către AMS. Calculii reziduali
sînt descalificanţi cu excepţia cazurilor în
care sunt localizaţi astfel încît este puţin
probabil să se deplaseze şi să provoace
simptome.
7.1 (d) Un solicitant care prezintă sechele
ale unor boli sau ale unor intervenţii
chirurgicale la nivelul rinichilor sau ale
tractului urinar care pot cauza incapacitate
trebuie să fie declarat inapt. Un solicitant cu
nefrectomie compensată fără hipertensiune
sau uremie poate fi declarat apt (vezi
7.1.3).

7.1.3 Intervenţia chirurgicală majoră este, în
mod normal, descalificantă. Totuşi, AMS
poate lua în considerare certificarea dacă
solicitantul este complet asimptomatic şi
există un risc minim de complicaţii
secundare sau recurenţă.

7.1 (e) Un solicitant care a suferit o
intervenţie chirurgicală majoră la nivelul
tractului urinar sau a aparatului urinar care
a implicat o rezecţie totală sau parţială sau
o deviere a oricăruia din aceste organe, va
fi declarat inapt atîta timp cît efectele
intervenţiei
ar
putea
să
provoace
incapacitarea (vezi paragrafele 7.1.3 şi
7.1.4).

7.1.4 Transplantul renal sau cistectomia
totală sunt descalificante pentru certificarea
iniţială. La reînnoire sau la revalidare,
evaluarea în vederea certificării poate fi
luată în considerare de către AMS în cazul:
7.1.4 (a) transplantului renal care este
complet compensat şi tolerat cu terapie
imuno-supresivă minimă după cel puţin 12
luni, şi
7.1.4
(b)
cistectomiei
totale
care
funcţionează satisfăcător fără recurenţa
patologiei primare.

CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR
EMCR (ATC) 8: Boli şi alte infecţii cu EMCR (ATC) 8: Boli şi alte infecţii cu
transmitere sexuală
transmitere sexuală
8.1 (a) Solicitantul sau posesorul unui 8.1.1 O atenţie deosebită trebuie acordată
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Certificat Medical European Clasa 3 nu antecedentelor sau semnelor clinice care
trebuie să aibă un istoric medical stabilit indică:
(1) HIV pozitiv;
sau diagnostic clinic al unei boli sau infecţii
(2) deteriorarea sistemului imunitar;
cu transmitere sexuală, care ar putea să
(3) hepatită infecţioasă sau
interfereze cu exercitarea în siguranţă a
(4) sifilis.
privilegiilor licenţei / certificatului de
competenţă aplicabile.
8.1 (b) Solicitantul HIV-pozitiv care prezintă
simptome ale bolii active, cum ar fi SIDA,
complexul legat de SIDA sau implicarea
sistemului nervos central, va fi declarat
inapt. Totuşi, o evaluare în vederea
certificării
indivizilor
HIV-pozitiv
asimptomatici poate fi luată în considerare
la reînnoire şi revalidare în conformitate cu
paragrafele 8.1.1 la 8.1.3).

8.1.2 Nu există o cerinţă pentru teste de
rutină ale stării HIV, dar testarea poate fi
efectuată la indicaţie clinică. După
confirmarea caracterului pozitiv, un proces
riguros de evaluare şi urmărire trebuie
introdus pentru a da posibilitatea indivizilor
să continue să muncească, cu condiţia să
nu fie afectată capacitatea lor de a-şi
exercita privilegiile licenţei la nivelul de
siguranţă cerut. Tratamentul trebuie evaluat
de către un specialist acceptat de AMS, în
mod individual, în ce priveşte corectitudinea
acestuia şi efectele secundare. Îndrumări
referitoare la regimurile de testare sunt la
punctul 2 din Anexa 1 la prezentul
document.
8.1.3 Întrucît incapacitarea bruscă prin
apoplexie sau incapacitarea subtilă datorită
disfuncţiei cognitive sunt manifestări
cunoscute ale bolii HIV, examinarea
neurologică amănunţită trebuie să facă
parte din evaluarea regulată a astfel de
indivizi.

8.1 (c) Un diagnostic de sifilis nu este
descalificant.
Totuşi,
simptomele
şi
complicaţiile
bolii
care
afectează
exercitarea în siguranţă a privilegiilor
licenţei / certificatului de competenţă sunt
descalificante (vezi paragraful 8.1.4).

8.1.4 Certificarea poate fi luată în
considerare de către AMS în cazul celor
complet trataţi şi refăcuţi din fazele primare
şi secundare.

CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR

EMCR (ATC) 9: Ginecologie şi obstetrică

EMCR (ATC)
obstetrică

9:

Ginecologie

şi

9.1 (a) Solicitanta sau posesoarea unui
Certificat Medical European Clasa 3 nu
trebuie să prezinte nici o anomalie
funcţională sau morfologică de natură
obstetricală sau ginecologică, care ar putea
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să interfereze cu exercitarea în siguranţă a
privilegiilor licenţei / certificatului de
competenţă aplicabile.
9.1 (b) Dacă evaluarea obstetricală indică o
graviditate normală, solicitanta poate fi
declarată aptă cel mult până la sfîrşitul celei
de-a 34-a săptămîni de graviditate.

9.1.1 AMS sau AME, sub conducerea AMS
unde e cazul, trebuie să notifice solicitanta
şi medicul care o asistă, în scris, despre
orice complicaţii potenţiale semnificative ale
gravidităţii.
9.1.2 Privilegiile din licenţă pot fi reluate la
confirmarea satisfăcătoare a refacerii
complete după
naştere/lăuzie sau la
terminarea gravidităţii.

9.1 (c) O solicitantă care a suferit o
intervenţie ginecologică majoră va fi 9.1.3 Operaţia ginecologică majoră este, în
declarată inaptă (vezi paragraful 9.1.3).
mod normal, descalificantă. AMS poate lua
în considerare certificarea dacă posesoarea
este complet asimptomatică, există numai
un risc minim de complicaţii secundare sau
recurenţă şi nu mai este posibil ca efectele
operaţiei să interfereze cu exercitarea în
siguranţă a privilegiilor licenţei / certificatului
de competenţă.
CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR
EMCR (ATC) 10: Cerinţe privind sistemul EMCR (ATC) 10: Cerinţe privind sistemul
muscular şi osos
muscular şi osos
10.1 (a) Solicitantul sau posesorul unui
Certificat Medical European Clasa 3 nu
trebuie să prezinte nici o anomalie a
oaselor,
articulaţiilor,
tendoanelor
şi
muşchilor, congenitală sau dobîndită, care
ar putea să interfereze cu exercitarea în
siguranţă a privilegiilor din licenţa /
certificatul de competenţă aplicabile (vezi
paragraful 10.1.1 şi 10.1.2).

10.1.1
Anormalitatea
fizică
inclusiv
obezitatea, sau debilitatea musculară poate
necesita evaluare medicală (inclusiv cea
din mediul de lucru), după cum se aprobă
de către AMS.
10.1.2 Evaluarea disfuncţiilor aparatului
locomotor,
amputărilor,
malformaţiilor,
pierderii capacităţii funcţionale şi a bolilor
osteoartritice în evoluţie se va face în mod
distinct pentru fiecare caz individual.
Evaluarea se va realiza de către un AME în
colaborare cu un expert operaţional care
posedă cunştinţe cu privire la complexitatea
sarcinilor operaţionale implicate.

10.1 (b) Un solicitant care suferă de 10.1.3 AMS trebuie să ia în considerare
obezitate severă va fi declarat inapt (vezi vîrsta solicitantului şi indexul de masă
corporală în realizarea evaluării.
paragraful 10.1.3).
10.1

(c)
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osteoartritice sau musculo-tendinoase în musculo-tendinoase în evoluţie pot fi de
evoluţie care au ca urmare disfuncţionalităţi origine congenitală sau dobîndită. Orice
sînt descalificante.
disfuncţionalitate trebuie evaluată faţă de
impactul
acesteia
asupra
capacităţii
individului de a opera satisfăcător în mediul
de lucru. Este interzisă administrarea
medicamentelor care pot avea efecte
negative asupra capcităţii profesionale (vezi
paragraful 10.1.2).
10.1.5 Evaluarea aptitudinii, la revalidare
sau la reînnoire, în cazul unor deficienţe ale
membrelor, cu sau fără proteze, poate fi
luată în considerare de către AMS după o
evaluare satisfăcătoare în mediul de lucru
(vezi 10.1.2).
EMCR (ATC) 11: Cerinţe psihiatrice şi EMCR (ATC) 11: Cerinţe psihiatrice şi
psihologice
psihologice
11.1: Cerinţe psihiatrice
11.1: Cerinţe psihiatrice
11.1 (a) Solicitantul sau posesorul unui
Certificat Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă un istoric medical stabilit
sau diagnostic clinic al unei boli psihiatrice
sau dizabilităţi, stări sau afecţiuni, acute
sau cronice, congenitale sau dobîndite,
care ar putea să interfereze cu exercitarea
în siguranţă a privilegiilor din licenţa /
certificatul de competenţă aplicabile.

11.1.1 Problemele ridicate în această
secţiune sunt complexe. Unele îndrumări
pot fi găsite în capitolul referitor la Psihiatria
de Aviaţie din Manualul JAR FCL 3.

11.1 (b) O atenţie deosebită trebuie
acordată următoarelor (vezi paragrafele
11.1.1 la 11.1.6):
(1) simptome psihotice;
(2) tulburări afective;
(3) tulburări de personalitate, mai ales
dacă sunt suficient de grave pentru a
avea ca urmare acte evidente;
(4) tulburări mentale şi nevroze;
(5) folosirea drogurilor psihoactive sau a
altor substanţe, sau abuzul de
alcool, cu sau fără dependenţă.
11.1 (c) O stare instalată care include
simptome psihotice este descalificantă (vezi 11.1.2 Certificarea poate fi luată în
considerare numai dacă AMS poate fi
paragraful 11.1.2).
satisfăcută că diagnosticul original a fost
necorespunzător sau imprecis, sau ca
urmare a unui singur episod toxic.
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11.1 (d) O nevroză instalată este
11.1.3 AMS poate lua în considerare
descalificantă (vezi paragraful 11.1.3).
certificarea după analiza de către un
specialist psihiatru acceptat de către AMS
şi după ce medicaţia psihotropă a încetat
de o perioadă de timp coresunzătoare.
11.1 (e) O singură acţiune autodistructivă 11.1.4 Certificarea poate fi luată în
sau
acte
evidente
repetate
sunt considerare de către AMS după analiza
completă a unui caz individual şi va
descalificante (vezi paragraful 11.1.4).
necesita revizuire psihologică şi psihiatrică.
11.1 (f) Abuzul de alcool şi folosirea
medicaţiei psihoactive sau a altor substanţe
cu sau fără dependenţă sînt descalificante
(vezi paragraful 11.1.5).

11.1.5 Certificarea poate fi luată în
considerare de către AMS după o perioadă
de doi ani de sobrietate documentată sau
renunţarea
la
folosirea
drogurilor.
Certificarea mai devreme, la revalidare sau
la reînnoire, poate fi luată în considerare, la
discreţia AMS, după tratament şi revizuire
care poate să includă:
(a) tratament prin internare;
(b) analiza de către un specialist
psihiatru acceptat de către AMS;
(c) analiza în continuare, inclusiv testul
de sînge şi rapoarte amănunţite
pentru o perioadă de trei ani.

11.2 (a) Un solicitant care manifestă
imposibilitatea de a face faţă stresului sau
problemelor legate de stres într-o măsură în
care simptomele ar putea să interfereze cu
exercitarea în siguranţă a privilegiilor
licenţei / certificatului de competenţă va fi
declarat inapt (totuşi, vezi paragrafele
11.2.2 şi 11.2.3).

11.2.1 În cadrul activităţii psihiatrice,
evaluarea psihologică poate avea un rol
esenţial dînd posibilitatea psihiatrului să
facă o evaluare cuprinzătoare.
11.2.2 Dacă problemele legate de stres,
care ar putea să interfereze cu exercitarea
în siguranţă a privilegiilor licenţei /
certificatului de competenţă, sînt raportate
sau indicate, poate fi necesară o evaluare
psihologică de către un specialist acceptat
de către AMS.

11.2 (b) Un solicitant sau posesor al
Certificatului Medical European Clasa 3 nu 11.2.3 A face faţă stresului include
trebuie să aibă nici o deficienţă psihologică următoarele:
care ar putea să interfereze cu exercitarea
(a) a face faţă volumului de muncă
în siguranţă a privilegiilor licenţei /
crescut;
certificatului
de
competenţă
(vezi
(b) a face faţă plictiselii;
paragrafele 11.2.2 la 11.2.4).
(c) relaxarea după muncă;
(d) controlul anxietăţii şi furiei;
(e) gestionarea incidentelor critice.
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Dacă sunt indicaţii despre o lipsă a
deprinderilor sau despre incidente legate de
cele de mai sus, solicitantul trebuie trimis la
un specialist acceptat de către AMS (vezi
paragraful 11.2(c)).

11.2 (c) Cînd este indicată, evaluarea
psihologică, trebuie să fie efectuată de
către un psiholog sau de către un psiholog
care posedă cunoştinţe vaste despre
mediul profesional, acceptat de către AMS.
Evaluarea va fi condusă de un neurolog
sau psihiatru, după caz (vezi paragraful
11.2.2).

11.2.4 O evaluare psihologică poate fi
cerută de către AMS ca parte a, sau
complementar la examinarea neurologică
sau psihiatrică, atunci cînd AME sau
Autoritatea primeşte informaţii verificabile
de la o sursă identificabilă, care invocă
dubii referitoare la sănătatea mentală sau
personalitatea unui individ. Surse pentru
aceste informaţii pot fi accidentele sau
incidentele, problemele de pregătire sau
verificările de competenţă, delincvenţa sau
cunoştinţele relevante pentru exercitarea în
siguranţă a privilegiilor licenţelor aplicabile.
11.2.5 Evaluarea psihologică trebuie să
aibă o bază largă şi poate include istoricul
medical, istoricul evenimentelor din viaţă şi
testele de aptitudine, în plus faţă de testele
de personalitate şi interviul psihologic.

CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR
EMCR (ATC) 12: Cerinţe neurologice

EMCR (ATC) 12: Cerinţe neurologice
12.1 (a) Un solicitant sau posesor al
Certificatului Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă nici un istoric medical stabilit
sau diagnostic clinic neurologic care ar
putea să interfereze cu exercitarea în
siguranţă a privilegiilor licenţei / certificatului
de competenţă.

12.1.1 Orice boală progresivă a sistemului
nervos este descalificantă, dar pierderile
funcţionale minore asociate cu boala stabilă
(neprogresivă) pot fi acceptabile după
evaluarea completă de către un specialist
recunoscut de AMS.

12.1(b)
Următoarele
stări
sînt
descalificante:
(1) boala progresivă a sistemului
nervos;
(2) epilepsia;
(3) stări cu o mare înclinare spre
disfuncţii cerebrale.
(vezi paragrafele 12.1 la 12.1.5)

12.1.2 Un diagnostic de epilepsie este
descalificant. Unul sau mai multe episoade
convulsive după vîrsta de cinci ani sunt
descalificante.
Totuşi,
un
episod
demonstrat după o evaluare neurologică
completă ca avînd o cauză nerecurentă,
cum este o traumă sau toxină, poate fi
acceptabil.
12.1.3 Un episod de apoplexie benignă
Rolandic poate fi acceptabil, cu condiţia ca
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acesta să fie clar diagnosticat, cu un istoric
bine documentat şi rezultat tipic al EEG.
Pacientul trebuie să nu fi avut simptome
timp de zece ani.
12.1.4 Investigarea prin electroencefalografie este recomandată cînd este
indicat de istoricul solicitantului sau pe
motive clinice.
12.1.5 Anormalităţile EEG paroxistice sunt
descalificante.

12.1 (c) Următoarele pot fi acceptabile după
o investigare completă de către un
specialist acceptat de către AMS:
(1) tulburări sau pierderea conştienţei;
(2) traumatisme
cerebrale
(vezi
paragrafele 12.1.6 şi 12.1.7).

12.1.6 Un istoric cu unul sau mai multe
episoade de perturbări ale conştienţei este
descalificant. Astfel de episoade pot fi
acceptate de AMS cînd sînt explicate
satisfăcător printr-o cauză nerecurentă şi
după o evaluare neurologică completă.
12.1.7 Orice traumatism cerebral trebuie să
fie evaluat de către AMS şi trebuie să fie
investigat de un neurolog acceptat de către
AMS. O evaluare în vederea certificării este
posibilă numai după recuperarea completă
şi după ce riscul epilepsiei este apreciat
scăzut (în limitele acceptabile pentru AMS).

CERINŢE
EMCR (ATC) 13: Cerinţe oftalmologice
13.1 (a) Un solicitant sau un posesor al
Certificatului Medical European Clasa 3 nu
trebuie să aibă nici o anormalitate a
funcţiilor ochilor sau a anexelor acestora
sau
orice
stare
patologică
activă,
congenitală sau dobîndită, acută sau
cronică, sau orice sechele ale chirurgiei
ochilor (vezi paragraful 13.1.2) sau traume,
care ar putea să interfereze cu exercitarea
în siguranţă a privilegiilor licenţei /
certificatului de competenţă aplicabile.

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR
EMCR
(ATC)
13:
Cerinţe
oftalmologice
13.1.1 Specialiştii oftalmologi folosiţi de
AMS trebuie să aibă cunoştinţele de bază
despre funcţionalitatea solicitată pentru
controlorii de trafic aerian în exercitarea
privilegiilor licenţei / certificatului de
competenţă.

13.1(b)
La examinarea iniţială este 13.1.2 La examinarea iniţială pentru
necesară o investigare oftalmologică Certificatul Medical European Clasa 3, o
completă (vezi para. 13.1.2).
examinare oftalmologică completă va fi
efectuată de către, sau sub îndrumarea sau
supravegherea
unui
specialist
în
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oftalmologie pentru aviaţie, acceptat de
AMS, şi va cuprinde:
(1) Anamneză
(2) Acuitate vizuală, vedere la apropiere,
intermediară şi la distanţă: fără
corecţie şi dacă este nevoie, cu cea
mai bună corecţie;
(3) Refracţie obiectivă. Solicitanţii cu
hipermetropie cu vîrsta sub 25 de ani
în cicloplegie;
(4) Motilitate
oculară
şi
vedere
binoculară;
(5) Vedere cromatică;
(6) Cîmpuri vizuale;
(7) Tonometrie la indicaţie clinică sau
peste vîrsta de 40 ani;
(8) Examinare externă a ochiului,
anatomie, medii (examinare cu
biomicroscopul) şi examen fund de
ochi;
(9) Evaluare a sensibilităţii la contrast şi
la strălucire.
13.1 (c) Un examen de ochi obişnuit va 13.1.3 La fiecare examinare aeromedicală
face parte din toate examinările de de revalidare sau reînnoire, o evaluare a
revalidare sau reînnoire (vezi paragraful capacităţii vizuale a deţinătorului licenţei va
fi efectuată iar ochii vor fi examinaţi referitor
13.1.3).
la o posibilă patologie. Această evaluare va
cuprinde:
(1) Anamneză
(2) Acuitate vizuală, vedere la apropiere,
intermediară şi la distanţă: fără
corecţie şi dacă este nevoie, cu cea
mai bună corecţie;
(3) Morfologie prin oftalmoscopie;
(4) Examinări suplimentare la indicaţie
clinică. Toate cazurile anormale şi
dubioase vor fi îndreptate către un
specialist
în
oftalmologie
aeronautică, acceptat de către AMS.
13.1 (d) Atunci cînd, la examinarea pentru
revalidare sau reînnnoire, standardele
performanţei funcţionale sunt modificate în
mod semnificativ sau standardele (6/9 (0,7)
6/9 (0,7), 6/6 (0,1), N14, N5) pot fi atinse
numai cu lentile corectoare, solicitantul va
trebui să prezinte AME un raport de
examinare de la un oftalmolog acceptat de
către AMS. Dacă eroarea de refracţie se
încadrează între +5 la –6 dioptrii, această
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examinare trebuie să se efectueze într-un
interval de 60 de luni înainte de examinarea
medicală generală. Dacă eroarea de
refracţie este dincolo de aceste limite,
atunci, această examinare trebuie să se
efectueze într-un interval de 24 de luni
înainte de examinarea medicală generală
(vezi paragraful 13.1.4).

(7) Examinare externă a ochiului,
anatomie, medii (examinare cu
biomicroscopul) şi examen fund de
ochi.
Raportul va fi înaintat AMS. În cazul în care
este detectată vreo anormalitate care să
pună în dubiu sănătatea oculară a
solicitantului va fi cerută o examinare
oftalmologică suplimentară.

13.1 (e) Solicitantul Certificatului Medical
European Clasa 3 cu vîrsta de peste 40 ani
va efectua tonometrie la fiecare 2 ani sau
va prezenta un raport al unei tonometrii
efectuată într-un interval de 24 de luni
înainte de examinare.
13.1 (f) Chirurgia refracţiei atrage după sine 13.1.5 După chirurgia refracţiei, solicitanţii
inaptitudinea (vezi totuşi, paragraful 13.1.5). pot fi consideraţi apţi de către AMS cu
condiţia ca:
(a) refracţia pre-operatorie a fost mai mică
de +5 sau –6 dioptrii.
(b) s-a atins o stabilitate satisfăcătoare a
refracţiei (mai puţin de 0,75 dioptrii variaţie
diurnă);
(c) examinarea ochiului nu demonstrează
complicaţii post-operatorii;
(d) sensibilitatea la strălucire este în limite
normale;
(e) sensibilitatea contrastului mesopic nu
este afectată;
(f) analiza este efectuată de către un
13.1 (g) Alte intervenţii chirurgicale oftalmolog acceptat de către AMS la
oftalmologice sunt descalificante (vezi discreţia AMS.
totuşi, paragraful 13.1.6).
13.1.6
(a) Chirurgia cataractei. Certificarea poate fi
luată în discuţie de către AMS după 2 luni,
cu condiţia ca cerinţele oftalmologice să fie
satisfăcute, fie prin folosirea lentilelor de
contact
fie,
cu
lentile
intraoculare
(monofocale, incolore)
(b) Chirurgia retinei. Certificarea la
revalidare sau la reînnoire poate fi luată în
discuţie de către AMS, în mod normal, la 6
luni după o intervenţie chirurgicală reuşită.
Certificarea poate fi acceptată de către
AMS după Terapie Retinală cu Laser.
Solicitantul trebuie să fie reexaminat anual
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de către un oftalmolog.
(c) Chirurgia glaucomului. Certificarea
poate fi luată în discuţie de către AMS, în
mod normal, la 6 luni după o intervenţie
chirurgicală reuşită. Solicitantul trebuie să
fie reexaminat la fiecare 6 luni de către un
oftalmolog.
(d) Chirurgia musculaturii extraoculare.
Certificarea poate fi luată în discuţie de
către AMS după cel puţin 6 luni de la
intervenţia chirurgicală. Solicitantul trebuie
13.1 (h) Keratoconus este un diagnostic să fie examinat de către un oftalmolog
descalificant. AMS poate lua în discuţie acceptat de către AMS.
certificarea la revalidare sau la reînnoire
dacă solicitantul satisface cerinţele privind 13.1.7 AMS poate lua în discuţie
acuitatea vizuală (vezi paragraful 13.1.7).
certificarea la revalidare sau la reînnoire
după diagnosticarea keratoconus-lui cu
condiţia ca:
(a) cerinţele vizuale sînr satisfăcute prin
folosirea lentilelor corectoare;
(b) investigaţia, a cărei frecvenţă se află la
discreţia AMS, este efectuată de către un
oftalmolog acceptat de către AMS.
CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR

EMCR (ATC) 14: Cerinţe vizuale

EMCR (ATC) 14: Cerinţe vizuale

14.1 (a) Acuitatea vizuală la distanţă, după
corecţie dacă e necesar, trebuie să fie 7/10
(6/9) sau mai bună la fiecare ochi separat
folosindu-se
tabelele
Snellen
(sau
echivalente)
sub
iluminare
corespunzătoare, iar acuitatea vizuală
binoculară trebuie să fie 10/10 (6/6) sau
mai bună (vezi paragraful 14.1 (i) de mai
jos).

14.1.1 Cînd dovezile clinice sugerează că
Snellen poate să nu corespundă, se poate
folosi Landolt „C” pentru evaluarea acuităţii
vizuale.

14.1 (b) Vicii de refracţie. Viciul de refracţie
este definit ca deviere de la emetropia
măsurată în dioptrii pe cel mai ametrop
meridian. Refracţia trebuie să fie măsurată
prin metode standard. Solicitanţii vor fi
declaraţi apţi din punct de vedere al viciilor
de refracţie dacă satisfac cerinţele din
paragrafele de mai jos.
14.1 (c) La examinarea iniţială, un solicitant 14.1.2 La revalidare sau la reînnoire, un
cu un viciu de refracţie cuprins între +5.0/- solicitant cu vicii de refracţie de pînă la +5
dioptrii sau cu viciu de refracţie mare
6.0 dioptrii: poate fi declarat apt dacă:
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depăşind –6 dioptrii poate fi declarat apt de
către AMS , cu condiţia ca:
(1) să nu fie demonstrată nici o patologie
semnificativă;
(2) corecţia optimă a fost luată în
considerare.
(3) o investigaţie este realizată la fiecare 2
ani de către un medic oftalmolog acceptat
14.1 (d) La examinarea iniţială, viciul de de către AMS.
.
refracţie care include astigmatism nu
14.1.3 La revalidare sau la reînnoire, un
trebuie să depăşească 3.0 dioptrii.
solicitant cu un viciu de refracţie care
include astigmatism poate fi declarat apt de
către AMS pe baza unui raport satisfăcător
din partea unui medic oftalmolog acceptat
14.1 (e) Pentru solicitanţii iniţiali, diferenţa de către AMS
dintre viciile de refracţie între cei doi ochi
(anizometropia) nu trebuie să depăşească 14.1.4 La examinările de revalidare sau de
reînnoire, un solicitant avînd o diferenţă de
2,0 dioptrii. (vezi paragraful 14.1.4)
viciu de refracţie între cei doi ochi de pînă
14.1 (f) Progresul presbiopiei trebuie la 3.0 dioptrii poate fi declarat apt de către
verificat la fiecare examinare de revalidare AMS.
sau reînnoire. Solicitantul trebuie să fie
capabil să citească tabelul Perinaud 2, N5
(sau echivalent) la 30-50 cm şi tabelul
Perinaud 6, N14 (sau echivalent) la distanţa
de 100 cm, dacă e necesar cu un mijloc de
corecţie.
(1) nu este demonstrată nici o patologie
semnificativă;
(2) corecţia optimă a fost luată în
considerare.
(3) o investigaţie este realizată la fiecare 5
ani de către un medic oftalmolog acceptat
de către AMS. (vezi paragraful 14.1.2)

14.1 (g) Un solicitant cu diplopie va fi
declarat inapt. (vezi paragraful 14.1.5).
14.1.5 Testul de forie va identifica
anormalităţi semnificative în echilibrul
muşchiului ocular. Testul de stereoviziune
(TNO) poate fi efectuat dacă se consideră
potrivit. Totuşi, un rezultat anormal nu va fi
obligatoriu descalificant.
14.1 (h) Un solicitant cu convergenţă care
nu este normală va fi declarat inapt. (vezi
14.1.6 Convergenţa în afara limitelor
paragraful 14.1.6).
normale poate fi considerată acceptabilă
dacă nu interferează cu vederea la
apropiere (30-50 cm) şi cu vederea
intermediară (100 cm) cu sau fără corecţie.
14.1 (i) Un solicitant care prezintă
dezechilibru
al
muşchilor
oculari 14.1.7 Peste 12 dioptrii prismatice în
(heteroforie) care depăşeşte (măsurat cu exoforie, solicitanţii trebuie trimişi la un
corecţia obişnuită, dacă aceasta a fost oftalmolog pentru evaluarea rezervei
fuzionale.
prescrisă):
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2,0 dioptrii prismatice în hiperforie la 6
metri
10,0 dioptrii prismatice în esoforie la 6
metri
8,0 dioptrii prismatice în exoforie la 6
metri, şi
1,0 dioptrii prismatice în hiperforie la 33
cm
8,0 dioptrii prismatice în esoforie la 33 cm
12,0 dioptrii prismă în exoforie la 33 cm
va fi declarat inapt cu excepţia cazului în
care rezervele fuzionale sînt suficiente
pentru a preveni astnopia şi diplopia. (vezi
paragraful 14.1.7)
14.1(j) Un solicitant cu cîmpuri vizuale
binoculare anormale trebuie să fie declarat
inapt ( vezi totuşi, paragraful.14.1(l))
14.1 (k) Un solicitant iniţial la care, un
medic oftalmolog, ţinînd cont de mediul în
care îşi desfăşoară cotrolorul de trafic
activitatea, a constatat prezenţa unor
deficienţe funcţionale semnificative ale
vederii binoculare, va fi declarat inapt. (vezi
paragraful 14.1.8)

14.1.8 În cazul în care vederea centrală la
un ochi este redusă sub limitele stabilite
pentru Certificatul Medical European Clasa
3 recertificarea poate fi luată în discuţie
atunci cînd cîmpurile vizuale binoculare
sunt normale iar patologia respectivă este
acceptabilă pentru AMS din punctul de
vedere al evaluării făcute de un oftalmolog
14.1 (l) La examinarea iniţială, vederea acceptat de către aceasta.
monoculară atrage după sine inaptitudinea.
La revalidare sau la reînnoire, solicitantul 14.1.9 Examinarea la revalidare sau la
poate fi declarat apt cu condiţia ca reînnoire, în aceste circumstanţe, trebuie să
examinarea
oftalmologică
să
fie includă teste funcţionale efectuate în mediul
satisfăcătoare şi ca starea respectivă să de lucru corespunzător.
nu-l împidice pe solicitant să-şi exercite în
siguranţă privilegiile licenţei / certificatului
de competenţă (vezi paragraful 14.1.9).
14.1 (m) În cazul în care cerinţele
oftalmologice sunt satisfăcute numai cu
corecţie, ochelarii sau lentilele de contact
trebuie să asigure funcţiunea vizuală
optimă şi să corespundă scopurilor
controlului traficului aerian.
Lentilele de corecţie, cînd sunt purtate pe
timpul exercitării privilegiilor din licenţă,
trebuie să permită deţinătorului licenţei /
certificatului de competenţă să satisfacă
cerinţele vizuale la toate distanţele. Nu mai
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mult de o pereche de ochelari trebuie
folosiţi pentru a satisface cerinţa (totuşi,
vezi paragraful 14.1.12).
14.1.11 Cînd este necesară o corecţie
miopică puternică (peste –6 dioptrii),
indivizii trebuie să folosească fie lentile de
contact, fie ochelari cu lentile cu indice
crescut pentru a reduce distorsionarea
cîmpului periferic.
14.1.12 În cazul în care sunt folosite lentile
de contact acestea trebuie să fie
monofocale şi incolore şi nu trebuie să fie
ortokeratologice. Nu este permisă folosirea
lentilelor de contact monovizuale.

CERINŢE

MODIFICĂRI ALE
ÎNDRUMĂRILOR

EMCR (ATC) 15: Perceperea culorilor

EMCR (ATC) 15: Perceperea culorilor

15.1 (a) Este necesară perceperea normală
a culorilor. Aceasta este definită ca
abilitatea de a trece testul Ishihara sau de a
trece anomaloscopul ca un tricromatic
normal (vezi paragraful 15.1.1).

CERINŢELOR

ŞI

15.1.1 Testul Ishihara se consideră trecut
dacă planşele consecutive, sînt identificate
corect aşa cum este specificat în Manualul
de utilizare a testului Ishihara.
15.1.2 Cei care nu reuşesc să treacă testul
Ishihara trebuie să fie examinaţi prin:
anomaloscopie (Nagel sau echivalent).
Acest test este considerat trecut dacă
potrivirea culorilor este normal tricromatică.

15.1 (b) Un solicitant care nu poate trece
testele de percepţie a culorilor acceptate va
fi apreciat ca neavînd siguranţa culorilor şi
va fi declarat inapt. (vezi paragraful 15.1.2)
MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR
ÎNDRUMĂRILOR
EMCR (ATC) 16: Sistemul
otorinolaringologic

CERINŢE
EMCR(ATC)16: Sistemul
otorinolaringologic
16.1 (a) Un solicitant sau un posesor al
Certificatului Medical European Clasa 3 nu
va prezenta nici o anomalie funcţională a
urechilor, nasului, sinusurilor sau gîtului
(inclusiv a cavităţii bucale, dinţilor sau a
laringelui) sau nici o stare patologică
curentă, congenitală sau dobîndită, cronică
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16.1.1 Specialiştii otorinolaringologi folosiţi
de către AMS trebuie să aibă cunoştinţele
de bază despre funcţionalitatea necesară
controlorilor traficului aerian în exercitarea
funcţiilor pentru care deţin licenţă.
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sau acută, sau sechele chirurgicale şi
traume care ar putea să interfereze cu
exercitarea în siguranţă
a privilegiilor
licenţei / certificatului de competenţă
aplicabile.
16.1.2 La examinarea iniţială, o examinare
16.1 (b) O examinare otorinolaringologică ORL completă se efectuează de către sau
(ORL) completă este necesară la sub îndrumarea şi supravegherea unui
specialist în otorinolaringologie de aviaţie
examinarea iniţială.
recunoscut de către AMS.
16.1.3 La examinările de revalidare sau
reînnoire, toate cazurile anormale şi neclare
16.1 (c) O examinare otorinolaringologică din regiunea nas, gît, urechi vor fi trimise la
de rutină va face parte din toate examinările un specialist în otorinolaringologie de
de revalidare şi reînnoire (vezi paragraful aviaţie recunoscut de AMS.
16.1.3)
16.1.4 O singură perforaţie, uscată, de
16.1 (d) Un solicitant cu oricare din etiologie non-infecţioasă şi care nu
interferează cu funcţionarea normală a
următoarele afecţiuni va fi declarat inapt:
urechii poate fi considerată acceptabilă
(1) Proces patologic activ, acut sau cronic, pentru certificare.
la urechea internă sau mijlocie.
(2) Perforare nevindecată sau disfuncţie a 16.1.5 Prezenţa nistagmus-ului spontan
membranelor timpanului (vezi paragraful sau poziţional va determina evaluarea
vestibulară completă de către un specialist
16.1.4).
(3) Perturbări ale funcţiei vestibulare (vezi recunoscut de AMS. În astfel de cazuri, nici
un fel de răspunsuri vestibulare anormale
paragraful 16.1.5).
(4) Malformaţie semnificativă sau infecţie semnificative calorice sau rotaţionale nu pot
semnificativă acută sau cronică a cavităţii fi acceptate. La examinările de revalidare
sau reînnoire, răspunsurile vestibulare
bucale sau a tractului respirator superior.
anormale vor fi evaluate în contextul lor
clinic de către AMS.
16.1.6 Cînd sînt necesare evaluarea
completă şi verificarea funcţională, o atenţie
deosebită trebuie acordată mediului de
operare în care se exercită funcţiunile
(5) Afecţiuni semnificative ale vorbirii sau licenţiate.
vocii. (vezi paragraful 16.1.6)

16.1 (e) O atenţie deosebită trebuie
acordată restricţionării semnificative a
circulaţiei aerului nazal de oricare parte,
sau oricărei disfuncţii a sinusurilor. Aceasta
nu trebuie obligatoriu să ducă la
inaptitudine dacă nu este afectată
exercitarea funcţiei licenţiate.
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16.1 (f) Orice defect de vorbire sau voce
care reduce inteligibilitatea va fi prezentat
unui specialist în vorbire.
CERINŢE

MODIFICĂRI ALE
ÎNDRUMĂRILOR

CERINŢELOR

ŞI

EMCR (ATC) 17: Cerinţe privind auzul

EMCR (ATC) 17: Cerinţe privind auzul

17.1 (a) Auzul trebuie testat la toate
examinările.
Solicitantul
trebuie
să
înţeleagă corect vorbirea conversaţională
cînd este testat, la fiecare ureche de la o
distanţă de doi metri de, şi cu spatele întors
către AME.
17.1 (b) Auzul trebuie să fie testat prin
audiometrie cu tonuri pure la examinarea
iniţială şi la examinările ulterioare de
revalidare sau reînnoire la fiecare patru ani
pînă la vîrsta de 40 de ani şi apoi la fiecare
doi ani (vezi paragraful 17.1.1).

17.1.1 Audiograma cu tonuri pure va
acoperi cel puţin frecvenţele de la 500 la
3000 Hz. Pragurile de frecvenţă vor fi
determinate după cum urmează:
500 Hz
1.000 Hz
2.000 Hz
3.000 Hz
Testarea la frecvenţe de şi peste 4.000 Hz
va sprijini diagnosticarea timpurie a pierderii
de Auz Indusă de Zgomot (NIH).

17.1 (c) La examinarea iniţială pentru
Certificatul Medical European Clasa 3, nu
trebuie să fie pierderi de auz la nici una
dintre urechi testate separat, de peste 20
dB (HL) la oricare din frecvenţele de 500,
1000 şi 2000 Hz sau de peste 35 dB (HL) la
3000 Hz. Un solicitant a cărui pierdere de
auz este de pînă la 5 dB (HL) faţă de
aceste limite la două sau mai multe din
frecvenţele de testare, va fi supus
audiometriei cu tonuri pure cel puţin anual.
(vezi paragraful 17.1.2)

17.1.2 În cazurile de pierdere de auz, dacă
la următorul test anual nu sunt indicaţii
despre deteriorarea în continuare, se poate
relua frecvenţa normală a examinărilor
medicale (vezi paragraful 17.1 (b))

17.1 (d) La examinările de revalidare sau
reînnoire, nu trebuie să existe pierderi de
auz la nici una dintre urechi, testate
separat, de peste 35 dB (HL) la oricare din
frecvenţele de 500, 1000 şi 2000 Hz, sau
de peste 50 Hz (HL) la 3000 Hz. Un
solicitant a cărui pierdere de auz este de
până la 5 dB (HL) faţă de aceste limite la
două sau mai multe frecvenţe de testare, va
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fi supus audiometriei cu tonuri pure cel
puţin anual (vezi paragraful 17.1.2).
17.1.3 Cazurile de hipoacuzie trebuie
prezentate
AMS
pentru
evaluare
suplimentară şi apreciere.
Dacă se poate demonstra că auzul este
satisfăcător într-un cîmp de zgomot
corespunzător condiţiilor normale de lucru.
recertificarea poate fi luată în considerare
17.1 (f) La examinarea iniţială, folosirea de AMS.
unei proteze auditive este descalificantă.
La examinarea pentru revalidare sau pentru 17.1.4 Evaluări complete funcţionale şi de
reînnoire, un controlor de trafic care are mediu trebuie efectuate cu echipamentul
nevoie de proteză auditivă pentru ambele proteză ales pentru utilizare, pentru a se
urechi va fi declarat inapt. Totuşi, folosirea asigura că individul este în măsură să îşi
unei proteze auditive sau a unui mijloc îndeplinească funcţiunile din licenţă /
corespunzător (cum sînt căştile cu reglaj certificat de competenţă şi că echipamentul
separat al volumului) poate fi acceptabilă nu este afectat negativ prin interferenţa de
pentru certificarea de revalidare sau la căşti sau alţi factori. Deoarece este
reînnoire cînd aceasta poate îmbunătăţi posibilă defectarea echipamentului, un set
auzul controlorului pentru a ajunge la un de rezervă al echipamentului şi a
accesoriilor, cum sunt bateriile, trebuie să
standard normal (vezi paragraful 17.1.4).
fie disponibile.
17.1 (e) La revalidare sau la reînnoire,
solicitanţii cu hipoacuzie pot fi declaraţi apţi
de către AMS dacă la testul de înţelegere a
vorbirii
demonstrează
o
capacitate
satisfăcătoare a auzului (vezi paragraful
17.1.3).

CERINŢE

MODIFICĂRI ALE CERINŢELOR ŞI
ÎNDRUMĂRILOR

EMCR(ATC) 18: Cerinţe dermatologice

EMCR(ATC) 18: Cerinţe dermatologice

18.1 (a) Un solicitant sau posesor al unui 18.1.1 O atenţie deosebită trebuie acordată
Certificat Medical European Clasa 3 care următoarelor afecţiuni (vezi îndrumările de
suferă de orice patologie dermatologică mai jos):
care ar putea să interfereze cu exercitarea
- eczeme
grave
(exogene
sau
în siguranţă a privilegiilor licenţei /
endogene);
certificatului de competenţă, va fi declarat
- psoriasis grav;
- infecţii bacteriene;
inapt. (vezi paragraful 18.1.1)
- erupţii induse de medicaţie;
- erupţii veziculare;
- boli maligne ale pielii;
- urticarie.
Trebuie consultat AMS dacă există dubii în
legătură cu orice situaţie. Îndrumări
suplimentare se găsesc la punctul 3 din
Anexa 1 la prezentul document.
18.1.2 Orice boală a pielii care provoacă
durere, disconfort, iritaţii sau mîncărime
poate distrage controlorul de trafic de la
îndeplinirea sarcinilor profesionale şi astfel
poate afecta siguranţa zborului.
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18.1.3 Orice tratament al pielii, radiant sau
farmacologic, poate avea efecte sistemice
care trebuie avute în vedere înainte de
evaluarea ca apt sau inapt.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER
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ANEXA A

Cerinţe minime de examinare medicală Clasa 1, 2 şi 3
LICENŢA
EXAMINAREA INITIALA
(Ref. JAR-FCL 3.100)
ELIBERAREA CERTIFICATULUI
MEDICAL (Ref. JAR-FCL3.100)

VALIDITATEA
CERTIFICATULUI
EXAMEN MEDICAL DE RUTINĂ
(3.105)

CLASA 1

CLASA 2

CLASA 3

PILOT COMERCIAL
PILOT DE TRANSPORT- LINIE

PILOT ELEV
PILOT PARTICULAR

ATCO
ÎNSOŢITORILOR DE BORD

AMC

AMC SAU AME

Initial :
Rev./Reinnoire:
Sub 40
40-59
trans.com. cu
pasag.
40-59 alt
trans.com.
Mecanic
navigant
60 şi peste

AMS
AMC / AME
la 12 luni
la 6 luni
-

la 12 luni

-

la 12 luni

-

la 6 luni

Sub 40
40 - 49
50 - peste

Initial apoi la fiecare examinare

Initial

ELECTROCATDIOGRAMĂ
(3.130 şi 3.250)

Initial apoi
sub 30
30-39
40-49
50 şi peste

-

la 5 ani
la 2 ani
anual
la 6 luni

Initial apoi
40-49
50 şi
peste

AUDIOGRAMĂ
(3.235 şi 3.355)

Initial apoi
Sub 30
30-39
40-49
50 şi peste

-

la 5 ani
la 2 ani
anual
la 6 luni

Initial de AMC sau specialist, apoi
dacă este indicat

EXAMINARE
OFTALMOLOGICĂ
EXTINSĂ
(3.215 şi 3.335 + anexa1)

Initial
daca eroarea
refracţiei este
>+/-3D
daca eroarea
refractiei este
>+3 -+5D or
> -3 - –6D
daca eroarea
refractiei este
>+5/-6D
Tonometria

-

-

specialist
specialist

AMC

Initial :
AMS
Rev. /Reinnoire: AMC / AME

HEMOGLOBINĂ
(3.180 şi 3.300)

EXAMINARE
OTORINOLARINGOLOGIE
EXTINSĂ
(3.230 şi 3.350)

*

Initial, si la
obtinere
IR apoi
Sub 40
40 şi
peste

-

Initial :
Rev./Reinnoire:

La 60 luni
La 24 luni
La 12 luni

AMS
AMC / AME

12 luni

Initial apoi la fiecare examinare
-

la 2 ani
anual

-

la 5 ani

-

la 2 ani

Initial apoi
sub 40
40 şi
peste

-

la 2 ani
anual

Initial apoi
sub 40
40 şi
peste

-

la 4 ani
la 2 ani

Initial de AMC sau specialist,
apoi dacă este indicat

Initial la AME sau specialist

specialist
la 5 ani
specialist
la 2 ani

Initial
daca eroarea
refracţiei între
+5/-6 D
daca eroarea
refractiei este
>+5/-6 D

-

specialist
specialist
la 5 ani

-

specialist
la 2 ani

Tonometria

-

40 şi peste
la 2 ani

40 şi peste
la 2 ani

PROFIL LIPIDIC
(3.130 şi 3.250)

Initial apoi
la 40 ani

Dacă 2 sau mai mulţi factori
de risc coronar. iniţial şi la 40

Initial apoi
la 40 ani

TESTE PULMONARE

Initial apoi
dacă este indicat

Initial

Initial apoi
dacă este indicat

Initial apoi la
fiecare examinare

Initial apoi la
fiecare examinare

Initial apoi la
fiecare examinare

FUNCŢIONALE
(3.155 şi 3.275)
ANALIZA URINEI
(3.185 şi 3.305)

Acest tabel rezumă cerinţele principale. Cerinţele complete sunt detaliate în Partea 3, Subpartea B şi C şi anexele 1 - 18.
Notă: Orice test poate fi cerut dacă se indică din punct de vedere clinic (JAR-FCL 3.015(f))
∗
AMC = Centrul Aeromedical din statele membre JAA
∗
AME = Examinator Medical Autorizat

Ediţia 02

A-1

iulie 2008

Anexe

RAC – APL 3

IEM FCL 3.095 (c) (1)

ANEXA B

FORMULARUL DE CERERE PENTRU CERTIFICATUL MEDICAL
Completează acest formular in intregime şi cu majuscule – referinţă la paginile de instrucţiuni pentru detalii
FIŞĂ MEDICALĂ CONFIDENŢIALĂ
(1) Republica Moldova:

(2)

Clasa certificatului medical aplicat pentru

(3) Nume:

(4)

Nume anterioare:

(5) Prenume:

(6)

Data de naştere

(8) Locul de naştere
(10) Adresa permanentă

(9) Naţionalitatea:
(11) Adresa poştală (dacă este diferită)

Ţara:
Telefon:

1

2

3

(12) Cerere
Iniţial
Reînoire/Revalidare
(7)Sex M
F

(13) Numărul de referinţă:
(14) Tipul de licenţă dorită:
(15) Ocupaţia (principală)
(16) Angajator

Ţara:
Telefon:

(17) Ultima solicitare medicală
Data
Locul

Tel. mobil:
e-mail:
(18) Certificatul deţinut (tip):
Numărul Certificatului:
Ţara de emitere:

(19) Condiţii/Limitări/Variaţii ale Cert./Cert.Med.
Da
Nu
Detalii:

(20) Aţi avut vreodată un certificat medical refuzat, suspendat sau revocat de către o auturitate de
licenţiere?
Nu
Da
Data:
Ţara:
Detalii:

(21) Total ore de
zbor:

(24) A avut un accident / incident aeronautic de la ultimul examen medical?
Nu
Da
Data:
Ţara:
Detalii:

(25) Tipul de zbor intenţionat:

(27) Consumi alcool

Nu

Da

cantitatea :

(29) Fumează? Niciodată
Nu
Da
Câte ţigări şi de cât timp:

(22)Ore de zbor de la
ultimul examen medical:

(23) Aeronava pe care zboară în present:

(26) Activitatea prezentă de zbor
Multi-pilot
Singur pilot
(28) Folosiţi medicamente în mod curent?
Da
Ce medicamente, doza, data începerii şi motivul:
Nu

Data la care s-a oprit:

Antecedente medicale şi generale: Ai avut sau ai vreuna din urmatoarele? (bifeaza)
Nota:
daca revalidarea se face in acelaşi loc ca ultima examinare, bifati numai rubricile legate de vreun eveniment medical /chirurgical /
oftalmologic sau schimbari de la ultima examinare. Daca „nu sînt modificari” mentionaţi aceasta la „Remarci”
Da Nu

Da Nu

101 Probleme oculare/operaţii pe ochi

112 Tulburări de nas, gît sau vorbire

102 Ochelari si/sau lentile de contact
purtate

Da Nu

Antecedente în familie:

124 Test HIV pozitiv

170 Boli de inimă

113 Leziuni craniene / contuzii

125 Boli cu transmitere sexuală

171 Hipertensiune

114 Dureri frecvente sau severe de cap

126 Internări în spital

103 Ochelari si/sau lentile de contact
prescrise de la ultima ex.medicala

115 Ameţeli şi vorbire incoerentă

127 Orice alte îmbolnăviri sau leziuni

104 Febra fanului, alte alergii

116 Inconstienta din orice motiv

128 Examinări medicale de la ultimul
examen medical

105 Astm sau boli de plămâni

117 Tulburări neurologice, epilepsie,
apoplexie, paralizie, etc.

106 Probleme cardiace sau vasculare
107 Hipo- sau hiper-tensiune
108 Pietre la rinichi sau sânge în urină

119 Abuz alcool,medicamente,
substante

109 Diabet, tulburari hormonale

120 Încercare de sinucidere

110 Probleme cu stomacul,

121 Rau de miscare care necesită

intestine, ficat

129 Refuzul de asigurare pe viaţă

118 Tulburări psihiatrice sau
psihologice de orice tip

130 Refuzul pentru Certificatul de zbor

172 Nivel ridicat al colesterolului
173 Epilepsie
174 Boli mentale
175 Diabet zaharat
176 Tuberculoză
177 Alergii / astm / eczeme
178 Boli ereditare
179 Glaucom

Doar pentru femei:
132 Respingeri medicale sau decarat
inapt pentru serviciul militar

medicatie

111 Surzenie sau tulburări auditive

Da Nu

150 Probleme menstruale
151 Eşti insarcinată?

133 Decizie de pensie sau compensaţii
pentru răniri sau boală

122 Anemie / Boli de sînge
123 Malarie sau alte boli tropicale

(30) Remarci: Se va consemna dacă este raportat anterior şi dacă pînă acum nu există modificări

(31) Declaraţie: Prin aceasta declar că am acordat consideraţia corespunzătoare afirmaţiilor făcute mai sus şi că acestea au fost completate cît mai
complet şi corect posibil în funcţie de cunoştiinţele mele, că nu am omis nici o informaţie relevantă şi nu am făcut nici o consemnare eronată. Înţeleg că
dacă am făcut orice declaraţie falsă sau eronată în legătură cu această solicitare, sau am împiedicat realizarea documentaţiei de informare medicală,
Autoritatea poate refuza să-mi acorde certificatul medical sau să-mi retragă orice certificat medical acordat anterior, fără a prejudicia alte activităţi portivit
legii naţionale în vigoare. CONSIMŢIREA DE ELIBERARE A INFORMAŢIEI MEDICALE: Prin aceasta autorizez , Autoritatea şi unde este necesar Secţia
Aeromedicală din alt stat, să elibereze toate informaţiile conţinute în acest raport şi oricare sau toate anexele la Examinarea Aeromedicală, recunoscînd
că aceste documente sau orice alte stocări electronice de date sunt folosite pentru completarea asistenţei medicale, şi că acestea vor deveni şi vor
rămîne proprietatea Autorităţii, cu prevederea că eu sau medicul meu poate avea acces la ele în acord cu legea naţională. Se va păstra tot timpul
Confindenţialitatea Medicală

Data
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Заявление на получение медицинского сертификата

Заполните эту страницу полностью и печатными буквами –
обратитесь к инструкции по заполнению.

Строго конфиденциально (для медицинского пользования)

(1) Республика Молдова:

(2) Мед.сертиф. по классу

(3) Фамилия:

(4) Предыдущие фамилии:

(5) Имя, отчество:

(6) Дата рождения:

(8) Место и страна рождения :

(9) Гражданство:

(10) Постоянный адрес:

(11) Почтовый адрес:
отличается)

1

2

3

(12) Заявление

Первичное
Возобновление / Продление
годности
годности

(13) Номер :

(7) Пол
М
Ж

(14) Тип свидетельства:
(15) Профессия (основная):

(если

(16) Работодатель:
Страна:
Страна :
Телефон:
Телефон:
мобильный:
e-mail:
(18) Имеющееся свидетельство (тип):
Номер свидетельства:
Страна выдачи:
(20) Были ли у Вас когда либо отказы в выдаче мед. серт., сомнения при выдаче или
отмены мед. серт. любым из государств, выдающих свидетельства?
Нет
Да
Дата:
Страна:
Подробности:

(17) Предыдущее обращение за мед. серт.: Дата:
Место:
(19) Какие-либо ограничения лицензии/мед.серт. Нет
Подробности:

(21) Общий налет часов:

Да

(22) Налет часов от последней
экспертизы:

мед.

(23) На каком типе самолета летаете в настоящее время:
(24) Какое либо авиац.происшествие/инцидент от последней мед. экспертизы?
Да
Дата:
Место:
Подробности:
(27) Употребляете ли Вы алкоголь?
Нет
Да, количество
(29) Курите ли Вы?
Нет, никогда
Да, Укажите тип и количество:

Нет

(25) Предполагаемый вид полетов:
(26) Летная деятельность в настоящее время
односоставный экипаж
многосоставный экипаж
(28) Употребляете ли вы регулярно медикаментозные средства?
Нет
Да
Укажите лекарство, дозу, дату начала приема и причину?

Нет, когда прекратили?:

Общий и медицинский анамнез: Имеете ли вы или имели в прошлом что-либо из следующего? (Пожалуйста, отметьте)
Примечание: при проведении продления в том же месте, что и проведения предыдущей экспертизы, проставьте галочку в случае, если имело место какое-либо
,
,
медицинское/хирургическое/офтальмологическое вмешательство или изменения от предыдущей экспертизы. Если ‘без изменений отметьте это в ‘Примечании .
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Семейный анамнез

101 Заболевания/операции на глазах

112 Заболевания носа, горла, изм.речи

123 Малярия или др. тропич. заболевания

170 Заболевания сердца

102 Носили ли Вы очки и/или

113 Травмы головы и наруш. сознания

124 Полож. тест на ВИЧ инфекцию

171 Высокое артериальное давление

контактные линзы

114 Частые или сильные голов. боли

125 Инфекции, перед.половым путем

172 Высокий уровень холестерина

103 Изменения в очках/контактных

115 Головокружения или обмороки

126 Госпитализация в больницу

173 Эпилепсия

линзах за период с пред. экспертизы

116 Потери сознания по любой причине

127 Другие заболевания или травмы

174 Психическое расстройство

104 Сенная лихорадка, др. аллергия

117 Неврологические заболевания,

128 Посещения врача за период

175 Диабет

105 Астма или заболевания легких

инсульт, эпилепсия, судороги, паралич

с предыдущей экспертизы

176 Туберкулёз

106 Заболевания сердца или сосудов

118 Какие либо психиатрические/

129 Отказ от страхования жизни

177 Аллергия/астма/экзема

107 Высокое или низкое арт. давление

психологические нарушения

130 Отказ в выдаче летн. свидетельства

108 Камни в почках или кровь в моче

119 Злоупот. алкоголем/наркотиками

109 Диабет, гормональные нарушения

120 Попытки самоубийства

110 Заболевания желудка, печени или

121 Высотная болезнь, требующая

132 Отказ от воинской службы по

Только для женщин:

кишечника

медикаментозного лечения

медицинским показаниям

150 Гинекологические заболевания,

111 Глухота, заболевания уха

122 Анемия/серпов. клет. анемия/

133 Назначение пенсии или компенсации

нарушения менструации

другие заболевания крови

по травме или заболеванию

151 Беременны ли Вы?

Да

Нет

178 Наследственное заболевание
179 Глаукома

(30) Примечание: Отметьте, если ранее сообщалось и изменений не произошло.
Заявление: Настоящим заявляю, что, насколько мне известно, все указанное выше заполнено полностью и правильно, не утаивается никакая относящейся к делу информация и не делаются никакие ложные
заявления. Я осознаю, что при введении в заблуждение или даче ложной информации в данном заявлении или при не предоставлении известной мне дополнительной медицинской информации, A.S.A.C. может
отказать мне в выдаче медицинского сертификата или лишить уже выданного медицинского сертификата, несмотря на применяемое в данном случае законодательство. ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПА К
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: Настоящим утверждаю, что вся информация, содержащаяся в данном заявлении, равно как и в любом или во всех прилагаемых документах, является доступной AMS, и,
при необходимости, AMS другого государства, принимая во внимание, что все эти документы и какие либо другие компьютерные данные используются для медицинской оценки, становятся и остаются
собственностью A.S.A.C., учитывая, что я и мой личный врач имеем доступ к ним, согласно национальному законодательству. Конфиденциальность медицинской информации соблюдается всё время.
(31)
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ANEXA C

PREGATIRE DE BAZĂ ÎN MEDICINA AERONAUTICĂ ( 60 ore)
1

Introducere în Medicina Aeronautică
Istoria medicinii aeronautice
Aspecte specifice ale medicinii aeronautice
Aspecte ale medicinii aeronautice militare şi ale medicinii spatiale

1 ora

2

Fizica Atmosferei si a Spaţiului
Atmosfera
Spaţiul
Legile gazelor şi ale vaporilor şi semnificaţia lor fiziologică

1 ora

3

Noţiuni aeronautice
Mecanizmele zborului
Propulsia
Dotări cu echipamente la bord
Instrumente convenţionale – cabina cu afisaj pe parbriz
Operarea liniilor aeriene profesionale
Aviaţia militară
Controlul traficului aerian
Zborul de agrement
Experienţa în simulator/avion

3 ore

4

Fiziologia Aeronautică
ATMOSFERA

Limitele funcţionale ale omului in zbor
Stratificarea atmosferei
Legile gazelor – semnificaţia fiziologică
Efectele fiziologice ale decompresiei

)
)
)
)

RESPIRAŢIA

)
)
)
)

Schimbul de gaze din sînge
Saturaţia în oxigen
HIPOXIA – semne şi simptome
Timpul mediu de pastrare a coştiinţei
Hiperventilaţia – semne şi simptome
Barotrauma
Răul de decompresie

4 ore

)
)
)
)
)

ACCELERAŢIA

Orientarea vectorului forta gravitaţională
Efectele şi limitele factorului de sarcină
Metode de crestere a toleranţei-la factorul gz
Acceleraţia pozitivă/negativă
Acceleraţia şi sistemul vestibular

)
)
)
)
)

1 ora

DEZORIENTAREA VIZUALA

Baza inclinată a norilor (orizont natural)
Confundarea luminilor de la sol şi a stelelor

)
1 ora

DEZORIENTAREA VESTIBULARĂ

Anatomia urechii interne
Functionarea canalelor semicirculare
Functionarea organelor otolitice
Iluziile deflectoare (Coriolis) şi oculogiratorii
'Inclinari"

)
)
)
)
)

2 ore

ILUZII DE SIMULATOR

Iluzii de accelerare - 'bot-sus'
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Iluzii de decelerare –'bot-jos'
Răul de miscare – cauze si rezolvare

)

1 ora

)

1 ora

ZGOMOT ŞI VIBRAŢIE

Măsuri preventive
5

6

7

Oftalmologie
Inclusiv 1 ora de demonstraţie şi practica
Anatomia ochiului
Examinarea clinică a ochiului
Teste funcţionale (acuitatea vizuală, vederea cromatică, cimp vizual etc.)
Aspecte ale patologiei ochiului semnificative pentru aviaţie
Cerinţe oftalmologice ale JAA
Otorinolaringologie
Inclusiv 1 ora de demonstraţie si practică
Anatomia sistemelor
Examinarea clinică ORL
Teste funcţionale de auz
Testarea echilibrului
Aero-surditatea
Barotrauma – urechi şi sinusuri
Patologia ORL in aviaţie
Cerinţe ale auzului ale JAA

4 ore

3 ore

Cardiologie şi Medicina Generală
Examinarea fizică completă
Aptitudinea fizică şi conditiile cardiovasculare
- condiţiile respiratorii
- bolile gastrointestinale
- tulburarile renale
-aspectele ginecologice
-toleranţa la glucoza
-tulburarile hematologice
-tulb.ortopedice a piloţilor cu diferite grade de invaliditate
Cerinţe JAA

10 ore

8

Neurologie
Examinare neurologică completă
Condiţia fizică şi tulburarile neurologice
Cerinţe JAA

2 ore

9

Psihiatria în Medicina Aeronautică
Explorarea psihiatrică
Aptitudinea fizică si starea psihiatrică
Droguri şi alcool
Cerinţe JAA

4 ore

10

Psihologie
Introducerea psihologiei in aviaţie
Comportament
Personalitate
Motivaţia pentru zbor şi adaptarea
Factorii de grup social
Volum de munca, ergonomie
Stresul psihologic, oboseală
Funcţiile psihomotorii şi virstă
Frică şi refuzul de a zbura
Relaţii între AME şi membrii echipajului
Criteriile selecţiei psihologice
Cerinţe JAA

4 ore
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11

Stomatologie
Examinarea stomatologica
Barodontologia
Cerinţe JAA

1 ora

12

Accidente, Salvare şi Supravieţuire
Statistici ale accidentelor
-aviaţia generală, de agrement
-aviaţia comercială
-aviaţia militară
Patologia aeronautica, examinarea postmortem, identificarea
Evacuarea din avion în timpul zborului
-avion în flacari
-avion în apă
-prin parasutare
-prin catapultare

4 ore

13

Legislaţie, reguli şi reglementări
Standarde şi practici recomandate de OACI
Dispoziţii JAA (Cerinţe, Apendice, AMC şi IEM)
AMS, AMC, AME

6 ore

14

Evacuarea
Inclusiv 1 ora demonstratie şi practică
Organizare şi logistică
Pasagerii infirmi
Zborul sanitar
Pacienţii cu suferinţe respiratorii
Pacienţii cu tulburari cardiovasculare
Urgenţele psihiatrice

15

Medicaţia şi zborul

16

Concluzii
Examinarea finală
Analiza şi critica

Ediţia 02

3 ore

2 ore

A-6

iulie 2008

Anexe

RAC – APL 3
ANEXA D

PREGATIREA AVANSATĂ ÎN MEDICINA AERONAUTICĂ ( 60 ore)
1

Ambianţa de muncă a pilotului
Cabina presurizată
Aripi nevariabile
Elicopter
Pilot unic/echipaj cu mai mulţi membri

2 ore

2

Fiziologia aerospatială
Inclusiv 2 ore demonstraţie şi practică
Revizuire sumară a notiunilor de fiziologie
(hipoxia, hiperventilaţia, acceleraţia, dezorientarea)

4 ore

3

Oftalmologie
5 ore
Inclusiv 2 ore de demonstraţie şi practică
Revizuire sumara a noţiunilor
(acuitatea vizuală, refractia, vederea cromatică, cimpul vizual)
Cerinţe oftalmologice ale JAA pentru Clasa 1
Implicaţii ale interventiilor refractive şi ale altor intervenţii chirurgicale oftalmologice
Analiza de caz

4

Otorinolaringologie
Inclusiv 2 ore demonstraţie şi practica
Revedere sumara a noţiunilor
(barotrauma, urechi şi sinusuri, teste functionale de auz)
Reglementări otorinolaringologice ale JAA pentru Clasa 1
Analiza de caz

5

6

7

Cardiologie şi Medicina Generală
Inclusiv 4 ore de demonstraţie şi practica
Examinarea fizică completă şi revederea noţiunilor
Reglementări ale JAA pentru Clasa 1
Medicaţia şi zborul
Paşi ai diagnosticării în cardiologie
Cazuri clinice
Neurologie/psihiatrie
Inclusiv 2 ore demonstraţie şi practica
Revizuire sumară a noţiunilor
(examinarea neurologică, explorarea psihiatrică)
Droguri şi alcool
Cerinţe pentru Clasa 1 ale JAA

4 ore

10 ore

6 ore

Factorii Umani in aviaţie
Inclusiv 9 ore de demonstraţie şi practica
19 ore
a.
Zborul lung-curier
-limitele timpului de zbor
-perturbări ale somnului
-echipajul extins/mărit
-decalaje de fuse orare
b.
Procesarea umană a informaţiilor şi ergonomie
-FMS, PFD, sistem de inregistrare a datelor, sistem de transmitere a comenzilor
-adaptarea la cabina cu afisaj pe parbriz
-CCC, CRM. LOFT etc
-antrenamentul în simulator
-ergonomie
-experienţa de zbor
c.
Caracteristici comune ale echipajului
-acelaşi tip de certificat, de exemplu B737-300, -400, -500
-tip de certificat comun, de exemplu B757/767, A320/340
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Factorii umani în accidentele aviatice
-analiza de catre şi consecinţele pentru liniile aeriene
-cerinţele JAA

8

Medicina bolilor tropicale
Caracterul endemic al bolilor tropicale
Patologia tropicala şi medicina aeronautică
Vaccinarea echipajului şi a pasagerilor
Cerinţele internationale legate de sanatate

9

Igiena
inclusiv 2 ore demonstraţie şi practica
Aeronavele şi transmiterea bolilor
Dezinfectia in aviatie
Igiena în afara aeronavei
Catering
Alimentaţia echipajului

2 ore

4 ore

10

Medicina spatială
Radiaţii
Aeronavele spaţiale

2 ore

11

Concluzii
Organizare, prezentare, examinarea finală şi critici
Abrevieri CCC
Conceptul de coordonare in echipaj
CRM
Managementul resurselor din echipaj
FMS
Managementul sistemului de zbor
LOFT
Antrenamentul pentru zborul de linie
PFD
Ecranul primar de zbor

2 ore
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ANEXA E

PROGRAM DE PERFECTIONARE ÎN MEDICINA AERONAUTICĂ (20 ore)
1

Curs de perfecţionare supervizat de Autoritatea Aeronautică

2

Duratele acceptate ale cursurilor:
a.
b.

(min. 6 ore)

Prezenta la Congresele anuale ale Academiei
Internaţionale de Aviaţie şi Medicina Spatială

(4 zile – 10 ore)

Prezenţa la Reuniunile ştiinţifice anuale ale
Asociaţiei de Medicina Aerospatiale

(4 zile – 10 ore)

c.

Alte intîlniri stiinţifice organizate sau aprobate de
AMS a Statelor Membre*

d.

Experienţa de zbor (max. 5 ore recunoscute la 3 ani)
i.
strapontina
(5 sectoare – 1 ora recunoscută)
ii.
simulator
(4 ore – 1 ora recunoscută)
iii.
pilotarea aeronavei
(4 ore – 1 ora recunoscută)

Toate orele recunoscute trebuie să fie acceptate impreună de AMS
* Un minimum de 6 ore sub directa supervizare a AMS
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ANEXA F
NOTIFICARE DE REFUZ DE ACORDARE A CERTIFICATULUI MEDICAL

ADMINISRTRAŢIA DE STAT A AVIAŢIEI CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA
NOTIFICARE DE REFUZ DE CERTIFICAT MEDICAL
SOLICITANT
Nume:
Prenume:
Data naşterii:
NUMĂRUL DE REFERINŢĂ:
DATA EXAMINĂRII MEDICALE EFECTUATE PRIMA DATĂ:
CLASA CERTIFICATULUI MEDICAL RESPINS:
JAR-FCL 3 PUNCT Nr.:
MOTIVE PENTRU DISCALIFICARE:

În baza cererii Dvs. şi a rezultatelor examinării medicale de pe data sus-menţionată am ajuns la
concluzia că starea Dvs. de sănătate nu corespunde cerinţelor stabilite de Administraţia de Stat a
Aviaţiei Civile şi din acest motiv vi se respinge cererea pentru obţinerea certificatului medical (de clasa
sus-menţionată).
Aveţi dreptul să contestaţi această decizie. În acest caz trebuie să depuneţi o cerere la
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile (Serviciul Medicină Aeronautică). În cazul Dvs. adresaţivă:

În conformitate cu cerinţele medicale stabilite de Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile pentru
obţinerea certificatului medical, prin decizia adoptată sînteţi scutit de îndeplinirea îndatoririlor Dvs.
profesionale, care v-au fost aprobate în baza certificatului Dvs. şi a calificărilor ce v-au permis
obţinerea lui, începînd cu data adoptării deciziei
Data:
Semnătura AME:
Numărul AME:

COPIA ESTE TRIMISĂ LA АМS A ADMINISTRAŢIEI DE STAT A AVIAŢIEI CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA.
(data, luna, anul)

Ediţia 02

A-10

iulie 2008

Capitolul 7
CAPITOLUL 7

RAC-APL3
CERTIFICAREA AMC

RAC-APL 3.070 Prevederi generale
(1) AMC este instituţia medicală al cărui obiect principal de activitate constituie examinarea
şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ce deţine sau solicită eliberarea unui
Certificat Medical de aptitudine corespunzător Clasei 1, 2 şi 3 de certificare medicală.
(2) Instituţiile medicale din Republica Moldova, care îşi propun să desfăşoare activităţi în
domeniul medicinii aeronautice, trebuie, în vederea obţinerii Certificatului AMC, să
corespundă cerinţelor JAR-FCL 3.085 şi să urmeze procedura de certificare conform
Capitolului 7 al RAC-APL 3. AMC sunt obligaţi permanent să respecte, pe întreaga
perioadă de activitate, cerinţele de certificare, inspecţie şi supraveghere.
(3) Certificarea este un şir de proceduri stabilite, efectuate în termeni fixaţi, îndeplinirea
cărora este necesară pentru determinarea corespunderii activităţii preconizate cu
reglementările naţionale şi internaţionale în vederea stabilirii capacităţii solicitantului de a
desfăşura calitativ activitatea propusă.
RAC-APL 3.075 Scopul certificării, inspecţiei şi supravegherii activităţii AMC
(1) Certificarea AMC se execută în scopul determinării capacităţii şi pregătirii centrului de
medicină de a desfăşura examinări aeromedicale calitativ şi eficient şi a se conforma
cerinţelor JAR-FCL 3 şi reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare.
(2) Inspecţia şi supravegherea permanentă a AMC se execută în scopul asigurării că AMC
respectă condiţiile iniţiale de certificare şi se conformează în permanenţă la toate
standardele stabilite în JAR-FCL 3 şi în reglementările naţionale şi internaţionale în
vigoare.
RAC-APL 3.080

Responsabilităţi şi obligaţii

(1) În toate cazurile AMC este responsabil de calitatea serviciilor medicale prestate.
Asigurarea calităţii serviciilor medicale în domeniul aviaţiei civile se va efectua prin
îndeplinirea strictă a prevederilor reglementărilor în vigoare, standardelor şi practicii
recomandate ICAO, cerinţelor JAA, precum şi actelor normative naţionale.
(2) Activităţile în domeniul medicinii clinice aeronautice şi activităţile înrudite pot fi
efectuate doar de către instituţiile medicale certificate conform RAC-AMC.
(3) AMC are dreptul să efectueze activităţi în domeniul medicinii clinice aeronautice şi
activităţile înrudite numai în perioada de valabilitate a Certificatului AMC şi conform
condiţiilor stabilite în Certificatul AMC.
(4) AMC trebuie să asigure notificarea tuturor angajaţilor săi privind necesitatea respectării
legilor, reglementărilor şi procedurilor privind activitatea acestora.
(5) AMC are obligaţia de a cunoaste, respecta şi aplica orice reglementări, proceduri şi
instrucţiuni, norme de aviaţie civilă, emise şi transmise de JAA sau ASAC.
(6) AMC va efectua examinarea medicală a personalului aeronautic în conformitate cu
cerinţele Subpărţii B şi C din JAR FCL 3 (Medical) şi RAC-APL 3 (Capitolul 6 Cerinţe
pentru certificare medicală Clasa 3).
______________________________________________________________________________
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(7) AMC va folosi în examinarea medicală documentele standard IEM FCL 3.095 (c) (1),
(4), (6), (8) din JAR-FCL 3 în original. Documentul IEM FCL 3.095 (c) (1) poate fi
completat în limbele română sau rusă.
(8) AMC va transmite AMS toate datele de examinare mentionate la RAC-APL3 3.080 (6),
(7), în original sau prin calea electronică.
(9) AMC va notifica AMS orice modificare în starea de sanatate a personalului aeronautic
examinat.
(10) AMC nu poate aplica o limitare decât dacă aceasta limitare se referă la timp sau
lentile corective (vezi IEM-FCL 3.100).
(11) AMC sau solicitantul AMC, în scopul determinării corespunderii activităţilor
desfăşurate cerinţelor JAR-FCL 3, va asigura accesul inspectorilor ASAC în instituţia lor,
precum şi în orice altă instituţie care le acordă servicii medicale certificate, pentru
examinarea tuturor aspectelor de asigurare a calităţii în cadrul de activitate propus.
(12) AMC este obligat să notifice ASAC în scris orice modificare planificată care poate
influenţa asupra condiţiilor şi calităţii serviciilor medicale acordate cu 45 zile înainte de
data intrării în vigoare a acestor modificări.
RAC-APL 3.085 Condiţii pentru obţinerea / prelungirea valabilităţii
Certificatului AMC
(1) Solicitantul pentru obţinerea / prelungirea valabilităţii Certificatului AMC trebuie să fie
instituţie medicală şi să corespundă următoarelor condiţii:
(a) să fie persoană fizică sau juridică din Republica Moldova;
(b) să deţină licenţa pentru acordarea asistenţei medicale în Republica Moldova;
(c) să dispună de un număr necesar de lucrători care au calificare corespunzătoare şi
experienţă în domeniul medicinii şi medicinii aeronautice, autorizaţi pentru
acordarea asistenţei medicale, precum şi să aibă şi să realizeze un program de
ridicare a nivelului profesional al colaboratorilor;
(d) să aibă o structură care corespunde activităţii propuse şi este capabilă să
administreze, să efectueze controlul operativ şi supravegherea activităţilor în
domeniul medicinii aeronautice în conformitate cu normele şi standardele stabilite;
să aibă un conducător împuternicit să asigure finanţarea şi executarea activităţilor
în domeniul medicinii aeronautice în conformitate cu normele şi standardele
stabilite, să ofere mijloace suficiente, resurse şi să întreprindă măsuri
corespunzătoare pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
(e) să dispună de resurse financiare destule pentru efectuarea activităţii în domeniul
medicinii aeronautice;
(f) să dispună de un program coerent de susţinere şi /sau dezvoltare a activităţii
proprii;
(g) să acorde asistenţa medicală în aviaţia civilă conformă cerinţelor documentelor
ICAO, JAR-FCL 3, RAC-APL 3, cerinţelor medicale europene pentru clasa 3
(controlori de trafic aerian), precum şi standardelor din domeniul medicinii stabilite
în actele normative a Republicii Moldova;
(h) să dispună de spaţii proprii sau arendate, conforme normelor sanitaro-igienice,
dotate cu utilajele (echipamentele) corespunzătoare pentru realizarea examinării
______________________________________________________________________________
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medicale a personalului aeronautic conforme prevederilor JAR-FCL 3, precum şi de
servicii auxiliare suficiente pentru desfăşurarea acestui gen de activitate;
(i) să se afle pe teritoriul Republicii Moldova şi să aibă posibilitate în caz de necesitate
să petreacă examinări suplimentare şi consultaţii în alte instituţii medicale;
(j) să perfecteze documentele necesare conform actelor normative în vigoare;
(k) să aibă posibilitatea să asigure confidenţialitatea medicală şi transmiterea
informaţiei despre starea sănătăţii a personalului aeronautic către AMS;
(l) să fie condus de către un Examinator Medical Autorizat (AME), acceptabil pentru
ASAC, care posedă limbile de stat şi engleză la nivelul necesar îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu, şi care este responsabil pentru desfăşurarea activităţii AMC
în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale în vigoare
RAC-APL 3.090 Cerinţe faţă de pregătirea profesională şi instruirea personalului
AMC
(1) Examinarea medicală şi eliberarea certificatelor medicale personalului aeronautic poate
fi efectuată de către un Examinator Medical Autorizat (AME) care:
(a) a fost pregătit în domeniul medicinii aeronautice conform JAR-FCL 3.090 (d);
(b) dispune de un certificat, eliberat de către ASAC, care oferă dreptul de a efectua
examinări medicale clasa corespunzătoare.
(2) Examinatorii Medicali Autorizaţi (AME), iar după posibilitate, şi specialiştii care consultă
membrii echipajelor de zbor şi controlorii trafic aerian trebuie să fie familiarizaţi din punct
de vedere practic cu condiţiile de lucru a personalului examinat, în care scop:
(а) AMC elaborează un Program privind familiarizarea medicilor cu condiţiile de lucru
al personalului aeronautic (membrii echipajelor de zbor şi controlorilor trafic aerian)
care trebuie să fie aprobat de către ASAC şi adus la cunoştinţă operatorilor aerieni
implicaţi în realizarea acestuia;
(b) AME şi specialiştii care consultă membrii echipajelor de zbor şi controlorii trafic
aerian pot asista în carlinga aeronavei în timpul zborurilor comerciale,
necomerciale sau de antrenament, zborurilor la simulator, precum şi în timpul de
serviciu la punctul de control al traficului aerian.
(3) AMC este obligat:
(a) să ducă evidenţa pregătirii profesionale a fiecărui specialist antrenat în efectuarea
examinării medicale a personalului aeronautic;
(b) la cererea ASAC, fără careva întârzieri nejustificate să prezinte copiile
documentelor privind pregătirea profesională a personalului său.
RAC-APL 3.095 Etapele certificării
Certificarea AMC conţine următoarele etape: examinarea cererii de acordare / introducere
a modificărilor în Certificat şi documentelor anexate şi inspectarea Solicitantului.
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RAC-APL 3.100 Depunerea cererii
(1) Cererea de acordare a Certificatului şi /sau introducerea modificărilor în Certificat se
perfectează de către Solicitant conform formularului prezentat în Anexa 1 la prezentele
reglementări.
(2) La Cererea de acordare a Certificatului în mod obligatoriu se anexează următoarele
documente:
(a)
(b)
(c)
(d)

Statutul întreprinderii;
Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
Licenţa pentru acordarea asistenţei medicale;
Lista (utilajului) echipamentului medical de care dispune instituţia pentru
realizarea examinărilor aeromedicale conforme cerinţelor JAR-FCL 3;
(e) Lista încăperilor, proprii sau arendate pentru prestarea serviciilor propuse;
(f) Date despre structura organizatorică, schema de încadrare, conducerea
instituţiei care va asigura organizarea şi administrarea activităţii în domeniul
medicinii aeronautice, lista personalului medical, cu indicarea calificărilor,
întocmită conform formularului indicat în Anexa 2 la prezentele reglementări, fişe
de post;
(g) Planul-grafic de învăţământ şi antrenament cu personalul medical;
(h) Business - planul, precum şi documentele care confirmă că Solicitantul dispune
de mijloace financiare suficiente;
(i) Raport de autoevaluare.
(3) Raportul de autoevaluare include suplimentar la informaţia prevăzură în RAC-APL
3.100:
(a) informaţia privind instituţia medicală la care este ataşată (cu care are stabilite
relaţii;
(b) facilităţi referitoare la păstrarea dosarelor de examinare medicala a personalului
aeronautic, conforme cerinţelor de confidenţialitate medicală;
(c) facilităţi de comunicare cu AMS pentru transmiterea promptă a datelor de
examinare medicală în condiţii de asigurare a confidenţialităţii.
(4) Documentele prevăzute în alineatul (2), litera (f) din RAC-APL 3.100 vor fi însoţite de
copii ale documentelor ce atestă calificarea / gradul profesional al personalului medical,
absolvirea unui curs de medicină aeronautică de baza sau avansat, participarea la
întruniri, simpozioane, congrese, activitatea de cercetare şi antrenament în zbor, la
simulator, ATC, etc.(vezi JAR FCL 3.090).
(5) Documentele indicate în alineatele (2), (3) şi (4) din RAC-APL 3.100 se prezintă în
limba de stat, engleză sau rusă în original sau copii, autentificate.
(6) Cererea se consideră depusă din momentul când sunt prezentate toate documentele,
indicate în RAC-APL 3.100 alineatele (2), (3) şi (4). În cazul în care documentele
prezentate sunt incomplete, cererea se consideră ca fiind primită din momentul prezentării
ultimului document necesar.
(7) Pe lângă documentele enumerate, Solicitantul are dreptul să prezinte şi altă informaţie
şi /sau documente care pot facilita procedura de certificare.
(8) În cazul în care după depunerea cererii şi până la finalizarea certificării, au loc unele
modificări în datele expuse în cerere şi /sau documentele anexate la aceasta, Solicitantul
este obligat să comunice despre aceasta imediat ASAC.
(9) Solicitantul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate.
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Examinarea cererii şi documentelor de însoţire

(1) Cererea pentru acordarea Certificatului se examinează de către ASAC în termen de 30
de zile din data depunerii. Cererea pentru introducerea modificărilor în Certificat se
examinează în termen de 15 zile din data depunerii. Cererea de prelungire a valabilităţii
Certificatului se depune cu 30 zile înainte de data expirării valabilităţii Certificatului şi se
examinează în termen de 30 de zile din data depunerii.
(2) În cazul în care documentele nu corespund cerinţelor stabilite, acestea se restituie
Solicitantului pentru definitivare, totodată termenul de examinare a cererii, indicat în RACAPL 3.105 (1) se suspendă. După înlăturarea neajunsurilor, documentele se verifică în
mod repetat.
RAC-APL 3.110

Finalizarea examinării

(1) După finalizarea examinării ASAC informează, în scris, Solicitantul, timp de 3 zile,
despre rezultatele examinării şi deficienţele depistate.
(2) În cazul corespunderii Solicitantului tuturor cerinţelor nominalizate ASAC va trece la
etapa următoare de certificare.
RAC-APL 3.115

Inspecţii

(1) Scopul inspecţiei este de a stabili conformarea Solicitantului la normele şi standardele
pentru acordarea / prelungirea termenului Certificatului. Inspecţia efectuată în cadrul
supravegherii are drept scop verificarea corespunderii Solicitantului condiţiilor care stau la
baza certificării.
(2) Deficienţele, depistate în procesul inspecţiei, sunt notificate Solicitantului în scris pentru
a fi .înlăturate în termenul stabilit (vezi Anexa 3 la prezentul capitol).
RAC-APL 3.120

Evaluarea juridică şi economică a Solicitantului

(1) Solicitantul va demonstra că îndeplineşte toate cerinţele legale, dispune de încăpere
corespunzătoare pentru oficiu, echipament, mijloace şi personal necesar pentru
desfăşurarea activităţii preconizate, precum şi resurse suficiente pentru asigurarea tuturor
serviciilor necesare.
(2) În cazul în care cerinţele respective parţial nu sunt îndeplinite, ASAC va informa în
scris Solicitantul despre aceasta, Solicitantul urmând să înlăture deficienţele în termenii
indicaţi.
(3) În cazul în care Solicitantul nu corespunde cerinţelor financiare, economice şi juridice,
examinarea cererii se suspendă. Solicitantul va înlătura deficienţele stabilite. În caz contrar
ASAC va respinge cererea de acordare a Certificatului AMC.
(4) Decizia de suspendare a procedurii de certificare sau respingerii cererii este luată de
către Directorul general al ASAC.
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RAC-APL 3.125 Data şi ora petrecerii inspecţiilor
La acordarea iniţială a AMC, data şi ora petrecerii inspecţiilor vor fi coordonate cu
Solicitantul.
RAC-APL 3.130

Rezultatele inspecţiilor

(1) Rezultatele inspecţiilor aeronautice vor fi consemnate în Raportul de inspecţie în
vederea certificării AMC. Toate deficienţele depistate vor fi reflectate în rapoarte.
(2) Raportul de inspecţie se semnează de către inspectorii respectivi şi se aduce la
cunoştinţa Solicitantului.
RAC-APL 3.135 Acordarea / refuzul acordării / prelungirea valabilităţii Certificatului
AMC
(1) Dacă după evaluarea preliminară a documentelor şi inspecţie a fost stabilit că
Solicitantul corespunde tuturor cerinţelor naţionale şi reglementărilor internaţionale ASAC
va lua decizia privind acordarea Certificatului AMC. Certificatul AMC este semnat de către
Directorul general al ASAC. În cazul adoptării deciziei privind prelungirea termenului
Certificatului, în el se face un înscris despre noile termene de valabilitate semnat de către
Directorul general al ASAC.
(2) Certificatul AMC nu se acordă în următoarele cazuri:
(a)
Solicitantul nu asigură respectarea reglementărilor stabilite;
(b)
Solicitantul nu asigură un nivel satisfăcător de asistenţă medicală în domeniul
medicinii aeronautice;
(c)
Solicitantul n-a înlăturat în termenele stabilite deficienţele şi obiecţiile depistate
în procesul certificării.
(3) ASAC prelungeşte termenul de valabilitate al Certificatului dacă Deţinătorul respectă
condiţiile de certificare şi sunt obţinute rezultate pozitive în urma inspecţiilor efectuate în
cadrul supravegherii continue asupra activităţii Deţinătorului.
(4) Decizia privind refuzul de acordare, prelungire a termenului Certificatului şi motivele
care au determinat această decizie vor fi aduse la cunoştinţa Solicitantului în scris.
(5) În cazul în care Certificatul a fost pierdut, deteriorat, furat, ASAC eliberează duplicatul
Certificatului în termen de 3 zile din data depunerii Cererii.
(6) Certificatul AMC se eliberează pe o perioadă nu mai mult de 3 ani, cu posibilitatea
prelungirii ulterioare.
RAC-APL 3.140

Supravegherea continuă a AMC

(1) După acordarea Certificatului AMC ASAC va supraveghea permanent activitatea AMC,
în scopul verificării conformării cerinţelor actelor normative din domeniul medicinii
aeronautice în vigoare.
(2) Supravegherea se realizează prin efectuarea inspecţiilor periodice ale tuturor
aspectelor activităţii Deţinătorului, monitorizarea permanentă, controale, analiza informaţiei
obţinute de la Deţinător şi din alte surse.
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(3) În cazul depistării anumitor deficienţe în activitatea de deservire la sol sau prestarea
serviciilor în zonele de securitate cu acces limitat care pot să afecteze siguranţa zborurilor
sau securitatea aeronautică, ASAC efectuează inspecţii sau investigaţii pentru fiecare caz
aparte.
(4) Inspecţiile sunt efectuate de către specialiştii împuterniciţi de către ASAC, inspectori,
care întru executarea atribuţiilor sale pot să verifice serviciile şi echipamentul,
documentele şi înscrisurile Deţinătorului. Deţinătorul este obligat să prezinte
reprezentanţilor împuterniciţi ai ASAC orice informaţie şi documentaţie necesară, precum
şi să asigure accesul la orice informaţie, documente, echipament, locuri şi zone care se
află sub jurisdicţia şi controlul lor.
(5) Dacă în cadrul supravegherii este stabilit că Deţinătorul nu respectă condiţiile de
certificare ASAC în termen de 3 zile, notifică în scris Deţinătorul despre deficienţele
depistate şi stabileşte termenele de înlăturare a acestora.
(6) După înlăturarea neajunsurilor în termenele stabilite, Deţinătorul Certificatului notifică
ASAC în scris despre aceasta. ASAC dispune inspecţia repetată, notificând în scris
Deţinătorul despre termenele de efectuare a acesteia.
(7) Dacă în timpul inspecţiei repetate este stabilit că Deţinătorul n-a înlăturat neajunsurile
depistate în cadrul supravegherii, ASAC revocă Certificatul.
RAC-APL 3.145

Termeni de referinţă pentru AMC

(1) AMC are obligaţia de a cunoaste, respecta şi aplica orice reglementări, proceduri şi
instrucţiuni, norme de aviatie civilă, emise şi transmise de organizaţii internaţionale în care
Moldova este parte şi de ASAC.
(2)
AMC va efectua examinarea medicală a personalului aeronautic în conformitate cu
cerintele JAR FCL 3 (Medical) şi RAC-APL3.
(3)

AMC va folosi în examinarea medicală documentele stabilite de ASAC.

(4)
AMC va transmite către AMS (ASAC) datele examinărilor medicale în formă de
copii ale documentelor de examinare menţionate sau în formă electronică, insoţite de o
copie de Certificat Medical după eliberarea lui.
(5)
Orice modificare în starea de sănătate a personalului aeronautic examinat trebuie
notificată AMS (ASAC).
(6)

Orice decizie dată de AMS (ASAC) nu poate fi schimbată de AMC.

(7)
AMC nu poate aplica o limitare decît dacă această limitare se referă la timp sau
lentile de corective (vezi IEM-FCL 3.100).
RAC-APL 3.150

Suspendarea valabilităţii / revocarea Certificatului AMC

(1) ASAC poate suspenda termenul de valabilitate al Certificatului sau revoca Certificatul
(în dependenţă de gradul de influenţă a deficienţilor depistate asupra asistenţei medicale),
dacă în rezultatul inspecţiei, investigaţiei, sau controlului efectuat în cadrul supravegherii
s-a depistat că Deţinătorul nu respectă reglementările în domeniul medicinii aeronautice în
vigoare, sau nu respectă cerinţele şi condiţiile, în baza cărora a fost acordat Certificatul,
sau n-a înlăturat deficienţele depistate în termenul stabilit. Activitatea în domeniul medicinii
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aeronautice în cazul suspendării termenului de valabilitate a Certificatului este interzisă şi
conduce la revocarea imediată a Certificatului.
(2) ASAC notifică în scris Deţinătorul despre suspendarea Certificatului în termen de 3 zile
din data adoptării deciziei de suspendare.
(3) Certificatul poate fi suspendat pentru o perioadă de maximum 6 luni. Dacă în perioada
în care Certificatul a fost suspendat n-au fost înlăturate neajunsurile care au condus la
suspendare, Certificatul se revocă.
(4) ASAC revocă Certificatul la cererea Deţinătorului sau la decizia ASAC.
(5) Directorul general al ASAC adoptă decizia privind revocarea Certificatului în baza
documentelor care reflectă încălcări serioase care pot să afecteze siguranţa zborurilor
aeronavelor sau securitatea aeronautică, comise de către Deţinător.
(6) ASAC notifică în formă scrisă Deţinătorul despre revocarea Certificatului, cu indicarea
cauzelor în termen de 5 zile din data adoptării deciziei de revocare.
(7) La revocarea Certificatului, instituţia va prezenta originalul Certificatului către ASAC pe
parcursul a 5 zile din data primirii notificării.
RAC-APL 3.155

Soluţionarea litigiilor

Deciziile ASAC cu privire la refuzul de a acorda, prelungi termenul de valabilitate sau
modifica Certificatului AMC, precum şi cele privitoare la suspendarea sau revocarea
Certificatului AMC, pot fi contestate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
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SPAŢIU INTENŢIONAT LĂSAT LIBER
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Приложение 1 к главе 7 RAC-APL 3

Către Administraţia de Stat
a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova

Государственной администрации
гражданской авиации Республики Молдова

Cerere pentru obţinerea Autorizaţiei Centrului de medicină aeronautică
Заявление на получение Сертификата Центра авиационной медицины

Conform art.4 p.3 al Legei aviaţiei civile şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr.1057 din 19 octombrie 1998 şi Reglementerilor aeronautice civile RAC-APL 3 prin
prezenta solicităm efectuarea autorizaţiei
На основании ст.4, п. 3 Закона о гражданской авиации и Постановления Правительства
Республики Молдова № 1057 от 19 октября 1998г. и Авиационных правил RAC-APL 3 просим
провести сертификацию

______________________________________________________________________
(Denumirea instituţiei / наименование предприятия)
__________________________________________________________________şi / и

eliberarea Certificatului Centrului de medicină aeronautică pentru efectuarea
examinărilor aeromedicale ale personalului aeronautic şi
acordarea asistenţei
medicale.
выдать Сертификат Центра авиационной медицины на условия проведения авиа медицинских
экспертиз авиационного персонала и предоставление медицинских услуг.

Achitarea conform taxei stabilite şi autenticitatea documentelor anexate garantez.
Оплату в соответствии с установленным тарифом и подлинность прилагаемых документов
гарантирую.

Adresa:______________________________________________________________
Адрес:

Telefon/Fax:__________________________________________________________
Телефон/Факс:

Numărul
contului
de
decontare
şi
denumirea
băncii
care
deserveşte:___________________________________________________________
Номер расчетного счета и наименование обслуживающего банка:
__________________________________________________________________________________

Documente indicate în RAC-APL 3.080(b) se anexează.
Документы, указанные в RAC-APL 3.080(b) прилагаются.

____________________________
(Semnătura conducătorului)
Ştampila
Печать

Подпись руководителя

____________________________
(Semnătura contabilului)
Подпись бухгалтера
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Administraţia de stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova
Государственная администрация гражданской авиации Республики
Молдова

Civil Aviation Authority of the Republic of Moldova
Serviciul Medicina Aeronautică
Служба Авиационной Медицины

Aeromedical Section

Raport
Privind efectuarea inspecţiei în vederea autorizării centrului de medicină aeronautică
(AMC)

Отчет
о проведенной инспекции на предмет сертификации центра авиационной
медицины (АМС)
Inspecţie de evaluare
Modificare
Prelungire AMC

Elibererea cert. AMC

Supreveghere

Denumirea unităţii medicale:
Autorizaţie pentru servicii medicale :

Nr.

Din

Localitatea:
Conducătorul unităţii medicale:
Perioada de desfăşurare a inspecţiei:
Echipa de inspecţie:

Tel.:
Fax.:
Adresa:

Data:

Nr..

Obiectivele/Activităţile verificate

 1
 1.1
 1.2

Cabinete / specialităţi medicale şi personal medical încadrat

JAR-FCL 3
JAR-FCL 3.085 (d)

- neuropsihiatrie

––ײ

- oftalmologie

––ײ

 1.3

- O.R.L.

––ײ

 1.4

- medicina internă

––ײ
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Obiectivele/Activităţile verificate

JAR-FCL 3

 1.5

- cardiologie

––ײ

 1.6

- dermatologie

––ײ

 1.7

- stomatologie

––ײ

 1.8

- radiologie

––ײ

 1.9

- laborator clinic

––ײ

 1.10 - psihologie

C

––ײ

 1.11 Condiţii în încăperi
 1.12

Este ataşat la / sau in legătura cu un spital / institut medical
desemnat

JAR-FCL 3.085 (a)

 1.13 Este angajat in activităţi de medicină aeronautică

JAR-FCL 3.085 (b)

 1.14 Are un medic şef responsabil de activitatea de examinare

JAR-FCL 3.085 (c)

aeromedicală

 1.15 Corespunderea conducătorului cerinţelor (sînt AME)

JAR-FCL 3.085 (c)

 1.16 Personalul medical are pregătire / experienţă în medicina

JAR-FCL 3.085 (c)

aeronautică

 1.17 Numărul total de medici examinatori

JAR-FCL 3.085 (c)

 1.18 Respectarea confidenţialităţii medicale

JAR-FCL 3.080 (b)

 1.19 Facilităţi de comunicare a datelor medicale - scrisă sau

JAR-FCL 3.080 (b)

electronică

 2

Echipament medical (utilitate, aparatură tehnico-medicală şi
facilităţi pentru examinări aeromedicale extinse). Echipamentul
disponibil:

 2.1

ex. oftalmologic

––ײ

 2.2

ex. cardiovascular

––ײ

 2.3

ORL

 2.4

ex. neurologic

––ײ

 2.5

ex. radiologic

––ײ

 2.6

teste de laborator

––ײ

 2.7

teste respiratorii

––ײ

 2.8

Certificate tehnice la aparate medicale, termen de exploatare

––ײ

 2.9

Control metrologic

––ײ

 3

Implementarea cerinţelor JAR-FCL 3

 3.1

Implementarea cerinţelor specificate in anexele subpărtilor B şi C

 3.2

Acceptarea certificatelor medicale ale altor State Membre JAA
fără formalităţi

JAR-FCL 3.015

 3.3

Utilizarea documentelor standard 160 - 166 in activitatea
aeromedicală

JAR-FCL 3.095

 3.4

Pregătirea / perfecţionarea medicilor pentru activitatea de medic
examinator
MEDICI EXAMINATORI
Cerinţe generale in vederea autorizării


4.
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Obiectivele/Activităţile verificate

JAR-FCL 3

 4.1

Desemnarea medicilor examinatori pentru examinări clasa 1, 2 si
3

JAR-FCL 3.085

 4.2

Numărul total de examinări aeromedicale în vederea autorizaţiei
repetate (min. 10 pe an)

JAR-FCL 3.090 (e)

 4.3

Vîrsta medicilor examinatori ( max. 70 ani )

JAR-FCL 3.090 (e)

 4.4

Pregătirea si experienţa medicului examinator în practica
medicală

JAR-FCL 3.090

 4.5

Pregătirea şi experienţa medicului examinator în practica
medicinii aeronautice

JAR-FCL 3.090

 4.6

Specializări / grade profesionale / funcţii / vechime în activitate

 5.

Evaluarea medicilor examinatori

 5.1

Numărul medicilor examinatori

JAR-FCL 3.090 (b)

 5.2

Pregătirea de bază în medicina aeronautică (60 ore)

JAR-FCL 3.090 (d)

Nr..

 5.3

- examinarea finală / certificarea

C

JAR-FCL 3.090 (d)

JAR-FCL 3.090 (d)

 5.4

Pregătirea avansată în medicina aeronautică (120 ore )

JAR-FCL 3.090 (d)

 5.5

- examinare finală / certificarea

JAR-FCL 3.090 (d)

 5.6

Reînnoirea pregătirii în med. aeronautică (min. 20 ore)

JAR-FCL 3.090 (d)

 5.7

Participarea la misiunile de zbor

JAR-FCL 3.090 (d)

 5.8

Participarea la întruniri ştiinţifice / congrese / cursuri

JAR-FCL 3.090 (d)

 5.9

Accesul la documentaţia aeromedicală

JAR-FCL 3.090 (c)

 5.10 Implementarea cerinţelor JAR-FCL 3 in activitatea de ex.
aeromedicală



5.11

Respectarea confidenţialităţii examinărilor şi a documentelor
medicale

JAR-FCL 3.080

 5.12 Accesul inspectorilor ASAC la documentele de investigare
 5.13 Colaborarea / consultarea / comunicarea AME cu serviciul
aeromedical al ASAC a schimbărilor survenite în starea de
sănătate a personalului aeronautic civil

 5.14 Medici examinatori revocaţi / suspendaţi
 5.17 Examinarea aeromedicală se desfăşoară conform documentelor
standard nr.160-161

 5.18 Transmiterea datelor finale către ASAC / serviciul medicina
aeronautică ( comunicare scrisă sau electronică )

JAR-FCL 3.090 (c)

JAR-FCL 3.090
JAR-FCL 3.095 (d)
JAR-FCL 3.080 (b)
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Conţinutul observaţiei / neconformităţii şi măsuri corective

Se propune: eliberarea Autorizaţiei AMC

prelungirea Autorizaţiei AMC

Termen

suspendarea AMC

Inspectorii
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AUTORIZAREA AME

RAC-APL 3.160 Condiţii pentru obţinerea Autorizaţiei AME
(1) Solicitantul / deţinătorul Autorizaţiei AME trebuie să fie un medic calificat în medicina
generală, chirurgie, sau boli interne şi să fie pregătit în medicina aeronautică în
conformitate cu JAR-FCL 3.090.
(2) În activitatea sa, solicitantul / deţinătorul Autorizaţiei AME trebuie să se conducă de
legislaţia Republicii Moldova, reglementările emise de ASAC şi documentele organizaţiilor
internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
(3) Solicitantul / deţinătorul Autorizaţiei AME este obligat:
(a) să asigure confidenţialitatea datelor obţinute în procesul de examinare
aeromedicală;
(b) să cunoască limba de stat a Republicii Moldova în limitele necesare pentru
exercitarea atribuţiilor sale profesionale, în cazul, în care examinările sunt
efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;
(c) să posede limba engleză în limitele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.
(4) Termeni de referinţă pentru AME:
(a)

AME are obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica orice reglementari, proceduri,
instrucţiuni, acte normative în domeniul aviaţiei civile, emise de ASAC şi
documentele organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

(b)

AME va examina şi evalua aptitudinea medicala a unui solicitant in conformitate cu
cerinţele JAR-FCL 3 şi RAC-APL 3. Orice solicitant care nu indeplineşte complet
cerinţele, sau asupra caruia planeaza dubii, trebuie sa fie evaluat prin consultare cu
AMS;

(c)

AME va folosi în examinarea medicală documentele stabilite de ASAC;

(d)

AME va transmite ASAC (AMS) datele examinărilor medicale în formă de copii ale
documentelor de examinare menţionate sau în formă electronică, insoţite de o
copie de Certificat Medical după eliberarea lui;

(e)

orice modificare în starea de sănătate a personalului aeronautic examinat trebuie
notificată la ASAC (AMS);

(f)

orice decizie data de ASAC (AMS). nu poate fi schimbata de AME;

(g)

AME nu poate aplica o limitare decît dacă această limitare se referă la timp sau
lentile corective (vezi IEM-FCL 3100);
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(h) orice schimbare a locaţiei AME atrage dupa sine suspendarea autorizaţiei,
dacă nu este aprobată de ASAC.
(i)

AME este responsabil de semnarea rapoartelor şi a certificatelor ori notificărilor
de refuz, transmiterea către ASAC (AMS) a copiilor acestor documente,
respectarea termenilor de referinţă de mai sus.

(5) Solicitantul Autorizaţiei AME va prezenta ASAC următoarele documente:
(a)

Cererea pentru obţinerea Autorizaţiei, conform Anexei 1 capitolul 8:

(b)

Copiile documentelor ce confirma calificarea în medicină şi pregătirea în
medicina aeronautică.

(c)

Documentele ce confirmă capacitatea solicitantului sa efectueze examinări
aeromedicale.

(6) După depunerea cererii şi documentelor anexate, acestea vor fi examinate de către
ASAC în termen de 30 zile. Totodată ASAC desfăşoară auditul sediului solicitantului în
scopul verificării condiţiilor de efectuare a examinărilor aeromedicale şi poate solicita
prezentarea informaţiei suplimentare în vederea aprecierii capacitaţii profesionale a
Solicitantului.
(7) În cazul în care exista obiecţii faţă de documentele prezentate, acestea vor fi restituite
solicitantului pentru înlăturarea deficienţelor.
(8) În cazul în care rezultatul examinării este pozitiv, solicitantului va fi acordată Autorizaţia
pentru efectuarea examinărilor aeromedicale în vederea eliberării certificatelor medicale de
clasa respectivă, semnată de Directorul general al ASAC.
(9) În cazul în care rezultatul examinării este negativ, cererea pentru obţinerea Autorizaţiei
va fi respinsă, acestuia îi vor fi restituite toate documentele prezentate, indicîndu-se
motivele refuzului.
RAC-APL 3.165 Autorizaţia AME
(1) Autorizaţia AME se eliberează pe o perioadă nu mai mare de 3 ani, cu posibilitatea
prelungirii ulterioare.
(2) Autorizaţia AME se semnează de Directorul general al ASAC şi se autentifică prin
aplicarea ştampilei ASAC.
(3) Autorizaţia AME nu poate fi transmisa şi /sau deţinută în comun de cîteva persoane.
(4) În cazul deteriorării sau pierderii Autorizaţiei AME deţinătorul ei va solicita ASAC
eliberarea duplicatului acesteia.
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(5) Duplicatul Autorizaţiei AME se eliberează în baza unei cereri şi a documentului ce
confirmă depunerea anunţului în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre
pierderea Autorizaţiei AME.
(6) Pe duplicatul Autorizaţiei AME se va aplica în partea stingă de sus inscripţia
"DUPLICAT".
(7) Autorizaţia AME poate fi revocată sau suspendată de câtre ASAC în următoarele
cazuri:
(a)

la cererea titularului;

(b)

nerespectarea condiţiilor stabilite în Autorizaţia AME, prevederilor RAC-APL3
Capitolul 8 şi de alte acte normative emise de ASAC;

(c)

încălcării dispoziţiilor ASAC.

SPAŢIU INTENŢIONAT LĂSAT LIBER
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SPAŢIU INTENŢIONAT LĂSAT LIBER

Ediţia 02

8-4

iulie 2008

Anexa 1 la Cap 8
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Государственной администрации
гражданской авиации Республики Молдова

Către Administraţia de Stat
a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova

Cerere pentru obţinerea/revalidarea Autorizaţiei de
Еxaminator Medical al personalului aeronautic civil
Заявление на получение/продление
Свидетельства медицинского эксперта

Prin prezenta solicit eliberarea Autorizaţiei de Examinator Medical în vederea efectuării
examinărilor aeromedicale a titularilor (solicitanţilor) Certificatului medical de Clasa(ele) _______
Прошу выдать Свидетельство Медицинского эксперта на проведение авиа медицинских экспертиз
обладателей (заявителей) Медицинского сертификата __________ класса(ов)

Date personale:
Личные данные:

Numele____________________________

Prenumele ____________________________

Фамилия

Имя, отчество

Data naşterii______________________ ____

Serviciul, funcţia___________________________

Дата рождения

Место работы, должность

Studii________________________________________________________________________
Образование
(denumirea instituţiei de studii superioare, anul absolvirii)
(наименование ВУЗа, год окончания)

Specialitatea________________________

Vechimea în muncă pe specialitate___________

Специальность

Стаж работы по специальности

Adresa_______________________________________________________________________
Адрес

Specializări, perfecţionări
Специализации, усовершенствования:
Instituţie
Anul
Год

Учреждение

Posedarea limbii române

nu posed

Знание румынского языка

не владею

Denumirea ciclului

Durata

Название цикла

Продолжительность

posed
владею

Posedarea limbii engleze

nu posed

Знание английского языка

не владею

posed
владею

____________________
(data /число)

_______________________
(semnătura / подпись)

______________________________________________________________________
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To Civil Aviation Administration of
the Republic of Moldova

Государственной администрации
гражданской авиации Республики Молдова

Authorized Medical Examiner Designation/Revalidation Application Form
Заявление на получение/продление Свидетельства медицинского эксперта

Ask to be approved as an Authorized Medical Examiner for Aeromedical examination of
Class(es) _______
Прошу выдать Свидетельство Медицинского эксперта на проведение авиа медицинских экспертиз
обладателей (заявителей) Медицинского сертификата __________ класса(ов)

Personal data:
Личные данные:

Last name__________________________

First, middle names_____________________

Фамилия

Имя, отчество

Date of birth______________________ ____
Дата рождения

Place of work, post________________________
Место работы, должность

Education_____________________________________________________________________
Образование
(name of high school, year of graduation)
(наименование ВУЗа, год окончания)

Medical specialty_____________________

Seniority in Med.specialty __________________

Специальность

Стаж работы по специальности

Address______________________________________________________________________
Адрес

Training in specialty, postgraduate training:
Специализации, усовершенствования:
Institution
Name of the course
Year
Год

Учреждение

Название цикла

Knowledge of Romanian

speak

Знание румынского языка

владею

Duration
Продолжительность

don’t speak
не владею

Knowledge of English

speak

Знание английского языка

владею

don’t speak
не владею

____________________
(date /число)

_______________________
(signature / подпись)

______________________________________________________________________
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