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Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele  

administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (10) din Codul aerian al Republicii 

Moldova 301/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 95-104, 

art. 189), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind cerințele administrative referitoare la

anumite categorii de aerodromuri (se anexează). 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina

Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei 

și infrastructurii Serghei Railean 
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                                                                                Aprobat 

                                                             prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

 privind cerințele administrative referitoare 

 la anumite categorii de aerodromuri 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind cerințele administrative referitoare la anumite 

categorii de aerodromuri (în continuare – Regulament) transpune prevederile 

documentului Organizației Aviației Civile Internaționale (în continuare – OACI) 

,,Manualul pentru certificarea aerodromurilor” (în continuare – Doc. 9774).  

 

2. Regulamentul se aplică aerodromurilor din Republica Moldova care nu cad 

sub incidența pct. 2 din Regulamentul privind procedurile administrative referitoare 

la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2018.   

    

3. Scopul prezentului Regulament este de a stabili un sistem de reglementare 

care să asigure conformitatea instalațiilor, a echipamentelor și a procedurilor 

operaționale ale aerodromurilor certificate, cu standardele și practicile recomandate 

(în continuare – SARP (standards and recommended practices)) în condiții uniforme 

de siguranță, regularitate și eficiență, prin asigurarea unei supravegheri continue a 

activității operatorilor de aerodrom/aeroport/heliport vizați de prezentul 

Regulament.   

   

4. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile cuprinse în 

,,Cerințele tehnice privind proiectarea și exploatarea aerodromurilor” (în 

continuare  – CT-AD) și/sau ,,Cerințele tehnice privind proiectarea și exploatarea 

heliporturilor” (în continuare – CT-HEL). 

 

Capitolul II 

RESPONSABILITĂȚILE  OPERATORULUI  DE AERODROM 

 

5. Operatorul de aerodrom (în continuare – operator) este responsabil de 

asigurarea siguranței și a ordinii pe aerodromul deschis spre utilizare publică.  

 

6. Operatorul   asigură   conformarea   la  prezentul  Regulament,  CT-AD, 

CT-HEL, precum și respectarea oricăror condiții confirmate prin documentul de 

certificare al aerodromului. 
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Capitolul III 

CALIFICAREA PERSONALULUI CARE ASIGURĂ 

EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ 

 

7. În scopul desfășurării tuturor lucrărilor critice legate de exploatarea și 

întreținerea tehnică a aerodromurilor, operatorul angajează un număr suficient de 

personal care dispune de calificare și experiență de muncă în domeniu. 

 

8. În cazul în care cadrul normativ aplicabil stabilește pentru personalul 

menționat la pct. 7 cerințe privind deținerea certificatelor de calificare, atunci 

operatorul va angaja la serviciu doar persoane care dispun de astfel de certificate.  

 

 9. Operatorul elaborează și pune în aplicare programul de pregătire al 

personalului menționat la pct. 7. 

 

 

Capitolul IV 

EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ 

A AERODROMULUI 

 

10. Operatorul asigură exploatarea și întreținerea tehnică a aerodromului în 

conformitate cu procedurile expuse în ,,Manualul de aerodrom” (în continuare –   

manual), respectând orice instrucțiune aprobată de către Autoritatea Aeronautică 

Civilă (în continuare  –  AAC).   

   

11. În scopul asigurării siguranței, AAC emite directive de siguranță, ordine 

și circulare. 

 

12. Operatorul asigură întreținerea tehnică corespunzătoare și eficientă a 

mijloacelor de aerodrom.  

           

13. Deținătorul certificatului de operator de aerodrom (în continuare – CAO) 

coordonează acțiunile sale cu furnizorul de servicii de navigație aeriană (în 

continuare – FSNA) certificat, pentru a se convinge de faptul că acesta prestează 

servicii de navigație aeriană corespunzătoare, care asigură siguranța zborurilor în 

spațiul aerian și care se referă la aerodromul în cauză. Coordonarea se extinde și 

asupra altor organe și servicii responsabile de asigurarea siguranței zborurilor, 

informarea aeronautică, meteorologia și securitatea aeronautică. 
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Capitolul V 

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANȚEI OPERATORULUI 
 

14. Operatorul stabilește Sistemul de management al siguranței (în 

continuare  – SMS) descriind structura organizatorică, precum și obligațiile, 

împuternicirile și responsabilitățile persoanelor de răspundere în cadrul acestei 

structuri, în scopul asigurării unui control concret asupra operațiilor desfășurate și al 

introducerii, în caz de necesitate, a unor îmbunătățiri.  

 

15. Operatorul obligă toți utilizatorii aerodromului respectiv, inclusiv 

operatorii aerieni cu dislocare permanentă, întreprinderile de deservire la sol și alte 

organizații care asigură pe aerodrom deservirea de sine stătătoare a curselor sau a 

aeronavelor, să respecte cerințele stabilite de către operatorul de aerodrom referitor 

la asigurarea siguranței. Operatorul verifică respectarea acestor cerințe.  

   

16. Operatorul solicită tuturor utilizatorilor aerodromului respectiv, inclusiv 

operatorilor aerieni cu dislocare permanentă, întreprinderilor de deservire la sol și 

altor organizații menționate la pct. 15 să colaboreze în cadrul programului pentru 

asigurarea siguranței zborurilor pe aerodrom și a utilizării în siguranță a acestuia, 

prezentând informația privind orice evenimente, incidente, deteriorări și deficiențe 

ce afectează siguranța zborurilor. 

 

Capitolul VI 

CONTROALELE  INTERNE  ALE  OPERATORULUI  

PRIVIND NIVELUL DE SIGURANȚĂ ȘI PREZENTAREA 

RAPOARTELOR CA URMARE A ACESTORA 

 

17. Operatorul organizează controlul în partea ce ține de asigurarea siguranței 

zborurilor, care prevede verificarea mijloacelor și echipamentului de aerodrom. 

Controlul cuprinde funcțiile exercitate de către operator. Suplimentar, operatorul 

organizează executarea programului controalelor externe și inspecțiilor pentru 

evaluarea altor utilizatori, inclusiv a operatorilor aerieni cu dislocare permanentă, a 

întreprinderilor de deservire la sol și a altor organizații care activează pe aerodrom, 

menționate la pct. 15.  

          

18. Controalele  menționate la pct. 17 se desfășoară la fiecare 12 luni sau mai 

frecvent, conform graficului controalelor coordonat cu AAC. 

    

19. Operatorul asigură ca toate rapoartele privind rezultatele controalelor, 

inclusiv raportul privind rezultatele controlului mijloacelor, a serviciilor și a 

echipamentului să fie întocmite de experți în domeniul siguranței care dispun de 

calificarea corespunzătoare.  
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20. Operatorul păstrează rapoartele menționate la pct. 19, în original, pe 

parcursul a 7 ani. AAC poate solicita un exemplar al raportului/rapoartelor pentru a 

fi examinat în scop informațional.  

    

21. Rapoartele menționate la pct. 19 vor fi întocmite și semnate de către 

persoanele care au efectuat controalele și inspecțiile respective.  

 

Capitolul VII 

ACCESUL PE AERODROM 

 

22. Anterior acordării documentului de certificare al operatorului sau 

prelungirii termenului de valabilitate al acestuia, iar ulterior oricând, în scopul 

asigurării siguranței pe aerodrom, persoanele împuternicite de către AAC cu drepturi 

corespunzătoare pot efectua inspecții și pot verifica mijloacele de aerodrom, 

serviciile și echipamentul, pot controla documentele și înscrierile operatorului de 

aerodrom, precum și sistemul de management al siguranței. Controalele vor fi 

efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător. 

 

23.  La solicitarea persoanelor menționate la pct. 22, operatorul permite 

accesul în orice parte a aerodromului sau la orice mijloc de aerodrom, inclusiv la 

echipament, înscrieri, documente, precum și la personalul operatorului, în scopul 

menționat la pct. 22. 

    

24. Operatorul este obligat să acorde sprijin la desfășurarea acțiunilor 

menționate la pct. 22. 

 

Capitolul VIII 

PREZENTAREA INFORMAȚIILOR ȘI RAPOARTELOR 

 

25. Operatorul respectă cerințele privind prezentarea către AAC, FSNA și 

piloți a informațiilor și a rapoartelor conform termenelor stabilite.  

    

26. La primirea Publicației de informare aeronautică (în continuare – AIP 

(aeronautical information publication)), a completărilor și amendamentelor la AIP, 

a informațiilor pentru piloți (în continuare – NOTAM (notice to airmen)), a 

buletinelor de informație înainte de zbor și a circularelor de informare de navigație 

aeriană, emise de către Serviciul de informare aeronautică (în continuare – SIA), 

operatorul le verifică și imediat informează SIA despre orice inexactități în 

conținutul acestei informații cuprinse în documentele sus-menționate și care se 

referă la aerodromul respectiv. În baza unei solicitări, AAC include în Lista 

generatorilor de date aeronautice reprezentantul operatorului de aerodrom 

responsabil de transmiterea informațiilor aeronautice către SIA.   
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27. Operatorul informează în scris SIA și AAC în conformitate cu prevederile 

cerințelor tehnice ,,Servicii de informare aeronautică” (în continuare – CT-SIA) 

înainte de introducerea oricărei modificări referitoare la mijloacele, echipamentul de 

aerodrom sau nivelul de deservire pe aerodromul operat de către acesta, care au fost 

planificate anticipat și, după toate probabilitățile, se vor răsfrânge asupra exactității 

informației conținute în AIP. Operatorul și SIA vor încheia un acord la nivel de 

servicii cu privire la calitatea datelor, pentru a asigura controlul fluxului de 

informații aeronautice.   

 

28. Operatorul expediază urgent către SIA o informație detaliată a datelor 

cunoscute de către acesta, ce se referă la oricare dintre circumstanțele menționate 

mai jos și întreprinde măsuri ca această informație să fie imediat primită de către 

FSNA. Aceste circumstanțe includ:  

1) în partea referitoare la obstacole, bariere și pericole:  

a) orice extindere a obiectului deasupra suprafeței de limitare a obstacolelor, 

referitoare la aerodromul respectiv; și 

b) prezența pe aerodrom sau în apropierea acestuia a unei bariere sau a unor 

condiții periculoase care afectează siguranța zborurilor;  

2) în partea referitoare la întreținere:  

diminuarea nivelului de întreținere pe aerodromul respectiv menționat în orice 

publicație a SIA stipulată la pct. 26; 

3) în partea referitoare la suprafața de mișcare:  

închiderea oricărei părți a suprafeței de mișcare a aerodromului; și 

4) informații despre oricare alte condiții care pot afecta siguranța zborurilor 

pe aerodrom și cu referire la care se întreprind  măsuri de precauție. 

   

29. În cazurile în care operatorul nu este în stare să întreprindă măsuri pentru 

ca FSNA să primească informația privind circumstanțele menționate la pct. 28, 

operatorul va informa imediat piloții despre circumstanțele care ar putea să se 

răsfrângă asupra activității lor. 

 
 

Capitolul IX 

CONTROALE SPECIALE DE INSPECȚIE ȘI AVERTIZĂRI 

 

30. Operatorul desfășoară controale asupra aerodromului în scopul asigurării 

siguranței zborurilor:  

 1) imediat după oricare eveniment aeronautic;  

 2) în timpul desfășurării lucrărilor de construcție sau de reparație a 

mijloacelor sau a echipamentului de aerodrom care au o importanță semnificativă 

pentru siguranța zborurilor; și  

 3) în oricare altă perioadă de timp când pe aerodrom se creează anumite 

împrejurări care pot afecta negativ siguranța zborurilor.  
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31. Operatorul înlătură de pe suprafața aerodromului orice mijloace de 

transport sau alte bariere care pot prezenta pericol.  

 

32. În cazul în care aeronavele ce zboară la o altitudine joasă deasupra 

aerodromului sau aeronavele din apropiere rulează și pot prezenta pericol pentru 

oameni sau deplasarea vehiculelor, operatorul:  

1) plasează pe orice drum public, adiacent suprafeței de manevrare, avertizări 

privind pericolul; sau  

2) în cazul în care un astfel de drum public nu este controlat de către operatorul 

de aerodrom, informează autoritatea responsabilă de prezentarea informației privind 

existența pericolului pe astfel de drumuri. 

 

Capitolul X 

CERINȚE PENTRU ACORDAREA CERTIFICATULUI 

 

33. În scopul certificării sau al prelungirii termenului de valabilitate a CAO, 

solicitantul/operatorul trebuie:  

1) să dispună de o structură a personalului de conducere capabil să efectueze 

controlul operativ și supravegherea întregii activități de exploatare 

solicitate/desfășurate;  

2) să dispună de un manager responsabil desemnat (accountable manager) și 

acceptat de către AAC, împuternicit în mod corespunzător, care să asigure ca toate 

lucrările extrem de importante referitoare la exploatarea și întreținerea tehnică a 

aerodromului să fie finanțate și desfășurate în conformitate cu standardele și 

reglementările aprobate și să aloce mijloace și resurse suficiente, să întreprindă 

acțiuni corespunzătoare în scopul înlăturării neajunsurilor depistate în cadrul SMS;  

3) să dispună de persoane desemnate, subordonate nemijlocit managerului 

responsabil și acceptate de către AAC, care vor exercita funcții ce prevăd 

responsabilitatea pentru:  

a) organizarea activității și managementul Serviciului de salvare și stingere a  

incendiilor;  

b) controlul și organizarea desfășurării în siguranță a activității la platformă, 

inclusiv mișcării operative a aeronavelor pe teritoriul aerodromului (în zonele de 

responsabilitate corespunzătoare);  

c) organizarea activității Serviciului telecomunicații;  

d) exploatarea și întreținerea tehnică a sistemelor de iluminat, de semnalizare 

și alimentare cu energie electrică;  

e) organizarea și desfășurarea inspecțiilor sistemelor de iluminat, de 

semnalizare și alimentare cu energie electrică;  

f) exploatarea și întreținerea suprafețelor de mișcare a aerodromului;  

g) organizarea și desfășurarea inspecțiilor suprafețelor de mișcare a 

aerodromului;  

h) întreținerea tehnică și exploatarea tuturor mijloacelor de transport și 

mijloacelor speciale mobile, inclusiv mijloacelor de salvare și mijloacelor speciale 
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de transport, echipamentului de deszăpezire și echipamentului pentru tractarea 

aeronavelor care nu se pot deplasa;  

i) asigurarea serviciilor aerodromului/aeroportului cu mijloace de transport și 

mijloace speciale mobile;  

j) asigurarea sistemului de management al siguranței;  

4) să implementeze și să asigure funcționarea sistemului de management al 

siguranței, care asigură durabilitatea întregii activități de exploatare în conformitate 

cu cadrul normativ aplicabil, precum și informarea permanentă și oportună a 

managerului responsabil desemnat conform pct. 33 subpct. 2), în scopul 

întreprinderii acțiunilor necesare. Aceste acțiuni vor avea la bază procedurile 

stabilite în scopul verificării conformării activității de exploatare a cerințelor, 

standardelor și a procedurilor aplicabile;  

5) să asigure executarea lucrărilor ce țin de exploatarea și întreținerea tehnică 

a aerodromului, în conformitate cu manualul coordonat de către AAC;  

6) să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă care să cuprindă 

riscurile de aviație referitoare la exploatarea aerodromului. 

 

34. Cererea pentru acordarea CAO se prezintă de către solicitant conform 

modelului stabilit în anexa nr. 1.  

 

35. La cerere se anexează documentele enumerate la pct. 37. 

 

36. Datele   incluse  în  cerere  vor  corespunde  prezentului 

Regulament,  CT -AD/ CT-HEL. 

 

37. Solicitantul CAO prezintă către AAC, împreună cu cererea, următoarele 

documente:  

1) documentele de constituire a organizației cu toate modificările;  

2) extrasul contului bancar;  

3) procura, în cazul în care solicitantul este reprezentat de către o altă 

persoană;  

4) manualul  coordonat de AAC;  

5) declarația semnată de către conducătorul organizației-solicitant pentru 

acordarea CAO privind exactitatea informației prezentate în manual; 

6) declarația semnată de către conducătorul organizației-solicitant privind 

aprobarea  de către AAC a programului de securitate aeronautică al operatorului de 

aerodrom; 

7) copiile tuturor documentelor care permit desfășurarea activității, emise de 

către autoritățile publice ale Republicii Moldova, în conformitate cu cadrul 

normativ;   

8) business-planul privind exploatarea aerodromului cu o perspectivă de cel 

puțin 2 ani; 
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 9) copia contractului de asigurare de răspundere civilă, care să cuprindă 

riscurile de aviație referitoare la exploatarea aerodromului în conformitate cu 

prevederile cadrului normativ național.  

 

38. Suplimentar la documentele specificate la pct. 37, solicitantul poate 

prezenta și altă informație și/sau documente care ar putea, după părerea sa, să 

faciliteze procedura de certificare.  

 

Capitolul XI 

MANUALUL DE AERODROM 

 

39. Prezența manualului constituie o condiție fundamentală a procesului de 

certificare. În acesta  sunt incluse toate datele necesare referitoare la amplasarea 

aerodromului, mijloacele, echipamentul, procedurile operaționale, organizarea și 

managementul aerodromului. Datele prezentate în manual vor reflecta concret faptul 

că aerodromul respectiv corespunde prezentului Regulament, CT-AD/CT-HEL în 

cazul în care nu sunt atestate deficiențe evidente ce pot afecta siguranța zborurilor.  

 

40. Manualul prezintă în sine un document de informare în care se conține 

lista de control a standardelor de certificare a aerodromului ce vor fi respectate și în 

care se prevede nivelul de deservire în zona de control a aerodromului. Manualul va 

fi coordonat cu AAC. 

 

41. Solicitantul care a prezentat cererea pentru acordarea CAO este întru totul 

responsabil de exactitatea informației prezentate în manual.  

 

42. Manualul operatorului de aerodrom:  

 1) este întocmit și semnat de către conducătorul responsabil; 

 2) este disponibil într-un format potrivit pentru a introduce modificări;  

 3) dispune de un sistem de înregistrare a paginilor existente și a 

amendamentelor, inclusiv pagina pentru înregistrarea modificărilor; și  

4) este structurat astfel încât să faciliteze procesul de elaborare, examinare și 

aprobare al acestuia.  

 

43. Operatorul prezintă către AAC un exemplar complet și actualizat al 

manualului. 

 

44. Operatorul va păstra la aerodrom cel puțin un exemplar complet și 

actualizat al manualului, iar un alt exemplar – la locul de desfășurare a activității 

operaționale de bază, în cazul în care acest loc nu este un aerodrom. Operatorul va 

prezenta exemplarul menționat pentru a fi examinat de către personalul împuternicit 

al  AAC. 
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45. Operatorul certificat va include în manual cel puțin datele expuse mai jos, 

în măsura în care acestea se aplică în cazul aerodromului respectiv, divizate în 

următoarele secțiuni:  

   1) secțiunea 1: informația de ordin general, expusă în Doc. 9774 OACI, 

referitoare la aplicabilitatea manualului, cerințele de ordin juridic referitoare la 

documentul de certificare al aerodromului și manual, stipulate în prezentul 

Regulament; condițiile de utilizare a aerodromului; procedurile de prezentare a 

informației către SIA; sistemul de înregistrare a operațiilor efectuate de aeronave, 

precum și responsabilitățile operatorului prevăzute în capitolele II–IX;  

2) secțiunea a 2-a: datele detaliate privind amplasarea aerodromului, după 

cum este menționat în Doc. 9774 OACI;  

3) secțiunea a 3-a: datele detaliate despre aerodrom, care vor fi comunicate 

SIA  după cum este menționat în Doc. 9774 OACI;  

4) secțiunea a 4-a: procedurile de operare ale aerodromului și măsurile de 

asigurare a siguranței după cum este menționat în Doc. 9774 OACI. Acestea pot 

conține trimiteri la procedurile de asigurare a traficului aerian, precum cele 

referitoare la executarea zborurilor în condiții cu vizibilitate redusă. Procedurile de 

organizare a traficului aerian sunt publicate în manualele privind asigurarea 

traficului aerian cu referințe la manual; 

5) secțiunea a 5-a: informații detaliate despre managementul aerodromului și 

SMS.  

Anexe: (dar nu se limitează la acestea):  

a) Regulamentul privind asigurarea și evidența regularității plecărilor 

aeronavelor;  

b) Instrucțiunea de întocmire a planului zilnic de zbor;  

c) Instrucțiunea privind regulile de comunicare radiotelefonică în timpul 

activității operaționale la platformă.  

 

46. În cazul în care unele date nu sunt incluse în manual, ca urmare a faptului 

că acestea nu sunt aplicabile pentru aerodromul respectiv, operatorul va indica 

motivul neincluderii datelor menționate în manual.  

 

47. Structura manualului și datele care urmează a fi incluse în acesta se vor 

conforma suplimentului 1 la Doc. 9774 OACI. 

 

48. Operatorul certificat introduce în manual modificările de fiecare dată când 

este necesar,  pentru a menține actualizate datele conținute în acesta.   

 

49. În scopul actualizării și menținerii exactității datelor în manual, AAC 

emite directive prin care se solicită introducerea modificărilor respective în acesta.  

 

50. Operatorul informează AAC despre orice modificări pe care acesta dorește 

să le introducă în manual cu cel puțin 30 de zile până la data planificată de intrare în 

vigoare a modificărilor planificate.  
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51. Toate amendamentele la manual devin aplicabile pentru operator doar 

după coordonarea acestora în prealabil cu AAC.  

 

52. AAC coordonează manualul și oricare alte amendamente la acesta, cu 

condiția că acestea corespund cerințelor prezentului Regulament. 

 

 

Capitolul XII 

TERMENELE DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR 

 

53. Cererea inițială și documentele anexate pentru acordarea CAO  sunt 

prezentate către AAC cu cel puțin 60 de zile până la data planificată pentru începerea 

zborurilor pe aerodrom.  

 

54. Cererea pentru introducerea modificării (lor) în CAO valabil se prezintă 

către AAC cu cel puțin 30 de zile până la data planificată de aplicare a modificării.  

 

55. Cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate al CAO se prezintă 

către AAC: 

1) în cazul în care nu există modificări în documentele prezentate împreună 

cu cererea inițială pentru acordarea CAO (sau ultimei prelungiri CAO) în 

conformitate cu pct. 37 subpct. 1), 5), 6) și 7) – cu cel puțin 30 de zile până la data 

expirării termenului de valabilitate stabilit al CAO;  

2) în cazul modificărilor în oricare dintre documentele prezentate împreună 

cu cererea inițială pentru acordarea CAO (sau ultimei prelungiri CAO) în 

conformitate cu pct. 37 subpct. 1), 5), 6) și 7)  – cu cel puțin 60 de zile până la data 

planificată de prelungire a CAO.  

 

56. Cu excepția circumstanțelor de forță majoră, cererea din partea 

operatorului referitoare la modificările planificate ce țin de managerii responsabili 

desemnați în conformitate cu prevederile pct. 33 subpct. 2) și 3) se transmite către 

AAC cu cel puțin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor respective. 

Cererea respectivă nu este examinată de către AAC drept cerere pentru modificarea 

CAO. 

 

57. În cazul în care operatorul prezintă pentru examinare o nouă candidatură 

pentru oricare dintre posturi, desemnată în conformitate cu pct.  33 subpct. 2) și 3), 

acesta va prezenta în scris către AAC informația privind calificările persoanei 

propuse. AAC își păstrează dreptul de a desfășura un interviu cu candidatul și de a 

solicita operatorului informație suplimentară, care ar putea facilita soluționarea 

chestiunii ce ține de acceptarea acestuia de către AAC. 
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Capitolul XIII 

PROCESUL DE CERTIFICARE 

 

          58. Procesul de certificare a operatorului constă din următoarele etape:  

1) colaborarea cu operatorul interesat de obținerea actului permisiv –  

certificat de operator de aerodrom;  

2) examinarea cererii prezentate, inclusiv expertiza manualului;  

3) evaluarea mijloacelor și echipamentului de aerodrom;  

4) acordarea sau refuzul de a acorda documentul de certificare; și  

5) publicarea în AIP a statutului de aerodrom certificat și a datelor detaliate 

suplimentare, necesare.  

    

          59. Cererea prezentată cu documentele anexate se examinează în cadrul AAC 

pe parcursul a 15 zile lucrătoare de la data prezentării, cu scopul de a verifica 

respectarea cerințelor stabilite în prezentul Regulament, CT-AD/CT-HEL pentru 

perfectarea documentelor, precum și de a verifica disponibilitatea întregii informații 

necesare pentru soluționarea chestiunii ce ține de certificare. Termenul de 

suspendare a examinării dosarului în cauză nu se include în termenul sus-indicat. În 

cazul în care nu sunt obiecții, se va comunica solicitantului, în termenul indicat mai 

sus (15 zile), decizia de aprobare spre examinare a cererii în cadrul Comisiei de 

certificare (în continuare – Comisie). 

 

60. În cazul în care sunt obiecții referitoare la documente, acestea se restituie 

solicitantului pentru definitivare. După înlăturarea obiecțiilor, documentele se supun 

reexaminării.  

 

61. În cazul în care nu sunt obiecții referitoare la documente, acestea se trimit 

spre examinare Comisiei desemnate conform pct. 62. 

 

Capitolul XIV 

COMISIA DE CERTIFICARE 

 

62. În scopul examinării documentelor prezentate de către solicitant, prin 

ordin al directorului AAC se desemnează Comisia de certificare. Președintele 

Comisiei și secretarul sunt desemnați dintre membrii acesteia. În componența 

Comisiei intră reprezentanții subdiviziunilor AAC.  

  

63. Comisia examinează chestiunea ce ține de eliberarea CAO și în caz de 

necesitate  poate antrena specialiști necesari în calitate de consultanți și experți. 

  

64. Comisia purcede la examinarea cererii în cazul în care sunt respectate 

cerințele de la pct. 59 și 61.  

 

65. În procesul expertizei, Comisia se va asigura de faptul că:  
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1) manualul întocmit de către solicitant și prezentat împreună cu cererea

conține toate datele necesare; 

2) mijloacele și echipamentul de aerodrom corespund CT-AD/CT-HEL;

3) solicitantul a instituit un sistem acceptat de management al siguranței;

4) solicitantul dispune de calificarea necesară și experiență, care permit

exploatarea și întreținerea tehnică a aerodromului în mod corespunzător; și 

5) procedurile de exploatare a aerodromului asigură un nivel corespunzător de

siguranță a zborurilor. 

66. Comisia supune expertizei documentele prezentate și, în măsura

necesității, desfășoară  ședințe la care examinează: 

1) cererea solicitantului pentru certificare, documentele anexate la aceasta și

ia decizii corespunzătoare; 

2) problemele actuale și de perspectivă privind dezvoltarea activității de

exploatare a aerodromului în baza documentelor prezentate în procesul certificării. 

67. Solicitantul este notificat despre neconformități depistate în procesul

expertizei documentelor, în scopul înlăturării acestora în termenul stabilit. 

Capitolul XV 

INSPECTAREA AERODROMULUI ȘI REFUZUL 

DE ACORDARE A CAO 

68. Personalul desemnat al AAC va inspecta aerodromul după desfășurarea

expertizei documentelor prezentate pentru certificare și după înlăturarea 

neajunsurilor depistate.  

69. Organizația-solicitant poate pune la dispoziția Comisiei mijloace de

transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou, în cadrul inspecției 

specificate la pct. 68. 

70. Solicitantul este notificat despre neconformitățile depistate în timpul

inspecției, în scopul înlăturării acestora în termenul stabilit. 

71. În cazul în care solicitantul, chiar și după ce a primit o notificare despre

faptul că trebuie să întreprindă măsuri suplimentare în scopul înlăturării 

neajunsurilor, nu poate să asigure în continuare respectarea cerințelor stabilite, AAC 

eliberează un certificat cu restricții de operare sau refuză acordarea certificatului 

bazându-se pe unul dintre următoarele considerente: 

1) în urma inspecției mijloacelor și echipamentului de aerodrom s-a stabilit că

acestea nu asigură un nivel satisfăcător al siguranței zborurilor; 

2) rezultatele evaluării procedurilor operaționale ale aerodromului au

demonstrat că acestea nu asigură un nivel satisfăcător de siguranță a zborurilor; 
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3) rezultatele evaluării manualului au demonstrat faptul că acesta nu conține 

prevederile  menționate la pct. 45;  

4) rezultatele evaluării calificării și experienței solicitantului și personalului 

acestuia au demonstrat incapacitatea exploatării și întreținerii tehnice 

corespunzătoare a aerodromului;  

5) rezultatele evaluării SMS  au demonstrat că sistemul nu asigură un nivel 

satisfăcător de siguranță.  

 

72. În cazul în care nu sunt înlăturate obiecțiile menționate, la propunerea 

Comisiei, procesul de certificare se suspendă prin decizia directorului AAC. 

Solicitantul este informat despre refuzul în acordarea certificatului printr-o scrisoare 

semnată de către directorul AAC, la care se anexează toate documentele prezentate 

de solicitant în conformitate cu pct. 34-38. 

 

Capitolul XVI 

ACORDAREA CERTIFICATULUI 

OPERATORULUI DE AERODROM 

 

73. După desfășurarea expertizei documentelor și inspectarea aerodromului, 

președintele Comisiei, în baza concluziilor prezentate de către membrii Comisiei, 

stabilește ordinea ulterioară a procesului de certificare, în special:  

1) soluționarea cererii de certificare în baza documentelor prezentate, fără 

examinarea chestiunii la ședința Comisiei; sau  

2) luarea deciziei după discutarea chestiunii la ședința Comisiei în baza 

opiniilor expuse de către membrii acesteia.  

 

74. În cazul în care aerodromul nu se conformează prezentului Regulament, 

CT-AD/CT-HEL, la inițiativa președintelui Comisiei sau la cererea scrisă a 

solicitantului, poate fi examinată posibilitatea acordării derogării de la cadrul 

normativ (în conformitate cu capitolul XX).  

 

75. Decizia fără examinarea chestiunii la ședința Comisiei poate fi luată în 

cazul în care în cerere materialele anexate la aceasta și concluziile prezentate de către 

subdiviziunile AAC lipsesc informații privind circumstanțele care ar împiedica 

acordarea CAO fără examinarea acesteia la ședința Comisiei.  

 

76. Președintele Comisiei poate propune directorului AAC decizia de 

acordare a CAO fără discutarea acesteia la ședința Comisiei, având ca bază opiniile 

expuse de membrii Comisiei. În cazul acceptării, decizia se perfectează printr-un 

proces-verbal, aprobat de către președintele Comisiei și semnat de președintele 

Comisiei, secretarul și membrii acesteia, care reprezintă baza acordării CAO.  

 

77. În cazul în care chestiunea acordării CAO se examinează la ședința 

Comisiei, președintele stabilește ora și locul desfășurării ședinței. Avizul privind 
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ședința se comunică părților interesate cu cel puțin 5 zile până la data planificată 

pentru desfășurarea ședinței.  

 

78. Reprezentanții autorizați ai solicitantului care au depus cererea pentru 

obținerea CAO către AAC  au dreptul să participe la ședințele Comisiei  și, în caz 

de necesitate, să ia cuvânt justificând poziția susținută de ei, să prezinte materiale 

suplimentare și să solicite includerea acestora în procesul-verbal al ședinței.  

 

79. Membrii Comisiei pot pune întrebări reprezentanților solicitantului, dacă 

apar, iar aceștia la rândul lor dau răspunsuri de care se va ține cont la luarea deciziei 

de acordare a certificatului. În cazul în care există obiecții referitoare la documente, 

acestea sunt restituite solicitantului pentru definitivare. După înlăturarea acestor 

obiecții, documentele sunt reexaminate. Dacă solicitantul nu este capabil să înlăture 

obiecțiile, procesul de certificare  este suspendat și toate documentele  prezentate 

anterior sunt restituite solicitantului.  

 

80. La examinarea chestiunii privind acordarea certificatului, Comisia ia în 

considerare următoarele criterii:  

1) respectarea de către organizația-solicitant a cerințelor actelor normative și 

regulilor, a instrucțiunilor, a reglementărilor, a standardelor  etc. emise în baza 

acestora;  

2) situația financiară a  organizației-solicitant, suficiența mijloacelor de care 

aceasta dispune pentru asigurarea exploatării aerodromului în siguranță, precum și 

perspectivele dezvoltării;  

3) calitatea deservirii agenților economici care activează pe aerodrom, precum 

și conformarea acestora cerințelor aplicabile;  

4) asigurarea siguranței zborurilor;  

5) asigurarea siguranței în timpul prestării tuturor serviciilor aeronautice care 

se conformează standardelor internaționale, precum și cerințelor aplicabile.  

 

81. Decizia Comisiei privind examinarea cererii poate include propunerea de 

a refuza acordarea certificatului, în cazul în care în timpul examinării au fost 

depistate neconformități care nu permit acordarea acestuia.  

 

82. La finalizarea lucrărilor, Comisia prezintă directorului AAC:  

1) raportul inspecției organizației-solicitant; și 

2) procesul-verbal al ședinței, semnat de către membrii și președintele 

Comisiei, în cazul luării deciziei la ședința Comisiei.  

 

83. În baza documentelor specificate la pct. 82, directorul  AAC ia decizia de 

acordare sau de refuzare a certificatului.  

 

84. În cazul în care se decide acordarea certificatului, această decizie se 

comunică solicitantului printr-o înștiințare oficială.  
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85. Certificatul este perfectat conform anexei nr. 2 și este prezentat 

directorului AAC pentru semnare.  

 

86. După semnarea certificatului, acesta este eliberat contra semnătură 

persoanei împuternicite a organizației-solicitant. 

 

87. Eliberarea certificatului acordă dreptul de a începe executarea zborurilor 

pe aerodrom.  

 

88. După încheierea cu succes a procesului de certificare, AAC, în termen de 

5 zile lucrătoare, prezintă către SIA  informația privind aerodromul respectiv pentru 

publicarea în AIP a statutului de aerodrom certificat și a informației detaliate 

suplimentare necesare. 

 

Capitolul XVII 

TERMENUL DE VALABILITATE ȘI PRELUNGIREA CAO 

 

89. Certificatul este valabil până la momentul suspendării, revocării (anulării) 

sau expirării termenului de valabilitate, în funcție de precedența acestora.  

 

90. Termenul inițial pentru care se acordă CAO nu poate depăși 12 luni. În 

cazul în care sunt respectate cerințele și condițiile prevăzute în prezentul  

Regulament, CT-AD/CT-HEL, precum și în baza rezultatelor pozitive stabile ale 

inspectării și supravegherii efectuate de către AAC, termenul de valabilitate al CAO 

poate fi prelungit pe o perioadă de maximum 2 ani.  

 

91. AAC prelungește  termenul de valabilitate al CAO numai în cazul în care 

sunt respectate cerințele specificate la pct. 55 și condițiile de certificare.  

 

92. AAC examinează posibilitatea de a prelungi termenul de valabilitate al 

CAO în baza cererii operatorului. În cerere operatorul este obligat să declare lipsa 

modificărilor în documentele prezentate la certificarea inițială (conform cerințelor 

pct. 37). În caz contrar, procedura de modificare a CAO poate fi examinată conform 

pct.  98-100. 

    

93. În cazul în care se respectă cerințele de la pct.  55, procedura de prelungire 

a termenului de valabilitate al CAO corespunde întru totul procedurii de acordare a 

CAO descrise la pct. 59- 4.  

 

94. În cazul în care cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate al 

CAO este prezentată către AAC mai târziu de termenul stabilit la pct.  55, procedura 

de prelungire a termenului de valabilitate al CAO corespunde întru totul procedurilor 

de acordare a CAO  descrise în capitolele XIII–XV și XVI–XXI.  
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95. Prelungirea termenului de valabilitate al CAO, acordat până la momentul 

intrării în vigoare a prezentului Regulament, se desfășoară în conformitate cu 

cerințele certificării inițiale și cu capitolele XIII–XXI.   

 

96. Termenul de valabilitate al CAO  se prelungește fără ca această chestiune 

să fie discutată în cadrul ședinței Comisiei, dacă în urma examinării preliminare a 

activităților de ordin juridic,  tehnic, de procedură și financiare ale operatorului de 

aerodrom nu vor fi depistate modificări ale informației privind activitatea 

întreprinderii, prezentată anterior în scopul acordării CAO. 

 

97. Decizia de prelungire a termenului de valabilitate al CAO fără ca 

chestiunea să fie discutată în cadrul ședinței Comisiei este propusă directorului AAC 

de către președintele Comisiei. După acceptare, decizia se perfectează printr-un 

proces-verbal  semnat de către președintele Comisiei, secretarul și membrii acesteia, 

care reprezintă baza prelungirii termenului de valabilitate al CAO. 

 

Capitolul XVIII 

MODIFICAREA ȘI SUSPENDAREA CERTIFICATULUI 

 

98. AAC poate introduce modificări în CAO în cazul în care sunt respectate 

cerințele stabilite la pct. 54 dacă au fost schimbate condițiile, conform capitolelor 

X-XII.   

 

99. AAC examinează posibilitatea de a introduce modificări în CAO în baza 

cererii operatorului. La cerere operatorul este obligat să anexeze documente ce 

argumentează necesitatea introducerii modificărilor.  

 

100. Procedurile de modificare a CAO corespund întru totul procedurilor de 

acordare a CAO descrise în capitolele XIII–XXI.  

 

101. AAC suspendă CAO în cazul în care, conform rezultatelor inspecției, 

investigațiilor sau verificărilor  efectuate în cadrul desfășurării supravegherii asupra 

activității operatorului, s-au depistat următoarele:  

1) nu este respectat cadrul normativ din domeniul aviației civile;  

2) nu sunt respectate cerințele și condițiile în baza cărora a fost acordat CAO;  

3) nu sunt înlăturate deficiențele depistate în procesul desfășurării 

supravegherii continue, conform capitolului VII; 

4) deținătorul CAO a solicitat suspendarea certificatului.   

 

102. AAC informează în scris operatorul despre decizia de suspendare a CAO 

în conformitate cu prevederile Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 

și ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător.  
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103. În cazul în care se suspendă CAO, operatorul prezintă către AAC, în 

termen de 5 zile de la data suspendării, CAO în original. 

 

Capitolul XIX 

REVOCAREA CERTIFICATULUI ȘI ACȚIUNILE OPERATORULUI 

DE AERODROM LA REVOCAREA CERTIFICATULUI 

 

104. AAC revocă CAO, în cazul în care:  

1) deținătorul CAO a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice 

sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali; și/sau  

2) aerodromul este transmis din posesiunea unui deținător în posesiunea 

altuia; și/sau  

3) funcțiile de exploatare a aerodromului sunt transmise de la un operator la 

altul; și/sau  

4) prezentul Regulament nu mai este aplicabil pentru aerodromul respectiv; 

și/sau  

5) operatorul nu satisface sau nu mai este capabil să satisfacă cerințele de 

certificare; și/sau  

6) operatorul nu respectă condițiile și restricțiile pentru care a fost acordat 

CAO; și/sau  

7) deținătorul CAO a solicitat revocarea certificatului.  

 

105. AAC informează în scris operatorul despre revocarea CAO, cu indicarea 

cauzei în prealabil cu cel puțin 10 zile până la data revocării CAO și se  adresează 

instanței de judecată competente în conformitate cu cadrul normativ aplicabil, cu 

excepția revocării valabilității certificatului parvenit la solicitarea deținătorului 

acestuia.  

 

106. Contestarea deciziei de revocare a CAO se efectuează în conformitate cu 

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 și cu cadrul normativ 

subsecvent acestuia.  

 

107. La revocarea certificatului, operatorul este obligat:  

1) să prezinte AAC CAO revocat în original în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data adoptării deciziei de revocare a acestuia, iar AAC transmite SIA o notificare 

de ajustare în AIP Moldova a statutului de certificare a aerodromului;  

2) să transmită o notificare SIA nu mai târziu de data revocării CAO pentru a 

se emite NOTAM sau a se include în AIP statutul de închis pentru operare; 

3) să fie scoase toate indicatoarele de direcție a vânturilor și să fie scos 

marcajul și aplicat unul corespunzător care va indica închiderea aerodromului, 

precum și să fie aduse în stare de repaus marcajul și alte mijloace vizuale în cazul în 

care aerodromul va fi închis pentru toate tipurile de zboruri,  în termen de 5 zile de 

la data revocării CAO. 
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Capitolul XX 

DEROGĂRI 

 

108. În conformitate cu prevederile art.18 din Codul aerian al Republicii 

Moldova nr. 301/2017, AAC poate acorda operatorului derogare de la prevederile 

cadrului normativ național sau ale standardului. 

 

109. Înainte de a lua decizia privind acordarea derogării operatorului, AAC va 

lua în considerare toate aspectele ce țin de siguranța zborurilor și interesul public.  

 

110. Derogarea este acordată operatorului cu condiția respectării regulilor și 

procedurilor prevăzute de către AAC în CAO, fapt care este necesar în scopul 

asigurării siguranței zborurilor. 

 

111. În cazul în care aerodromul nu corespunde prevederilor prezentului 

Regulament și CT-AD/CT-HEL, după efectuarea studiilor de siguranță, AAC poate 

stabili (numai în cazul în care acest lucru este permis de cadrul normativ)  condiții 

și proceduri necesare pentru asigurarea nivelului de siguranță a zborurilor, 

echivalent celui stabilit, în baza respectării standardelor și practicii corespunzătoare.  

 

112. Derogările de la prevederile CT-AD/CT-HEL sunt stipulate la 

confirmarea documentului de certificare al aerodromului. 

 

Capitolul XXI 

ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL 

AERODROMURILOR/AEROPORTURILOR/HELIPORTURILOR 

 

113. Operatorul prezintă către AAC date cu privire la amplasarea, marcarea, 

iluminarea, exploatarea și utilizarea aerodromului (conform anexei nr.2). 

 

114. AAC înregistrează aerodromul și introduce informația în Registrul 

aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor civile al Republicii Moldova.  

 

115.    Aerodromul    inclus    în    Registrul   aerodromurilor/aeroporturilor/

heliporturilor civile până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament va fi 

considerat ca fiind înregistrat. 

 

 

Capitolul XXII 

DISPOZIȚII TRANZITORII 

 

116. Certificatele de operator de aerodrom eliberate de Autoritatea 

Aeronautică Civilă pentru aerodromurile care cad sub incidența prezentului 
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Regulament, valabile la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern, 

rămân valabile până la expirarea termenului indicat în certificat. 

 

117. Până la expirarea termenului pentru certificatele de operator de aerodrom 

prevăzute la pct. 116, titularul certificatului poate solicita emiterea unui certificat 

eliberat în conformitate cu prezentul Regulament. Autoritatea Aeronautică Civilă va 

elibera certificatul de operator de aerodrom/aeroport conform prezentului 

Regulament după constatarea îndeplinirii următoarelor condiții: 

1) titularul certificatului a demonstrat conformitatea cu CT-AD/CT-HEL și 

prezentul Regulament; și 

2) titularul certificatului a demonstrat conformitatea cu cerințele din legislația 

în vigoare și din normele sale de punere în practică care sunt aplicabile organizării 

și funcționării sale și care diferă de cerințele naționale pe baza cărora a fost eliberat 

certificatul existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

C:\Users\User\Desktop\19524 redactat (ro).docx 

 

Anexa nr.1 

 la Regulamentul privind cerințele administrative 

referitoare la anumite categorii de aerodromuri 
 

 

 

Directorului AAC  

 
C E R E R E 

pentru obținerea Certificatului     de operator 

al aerodromului 

                      З А Я В Л Е Н И Е 

на получение Сертификата эксплуатанта   

аэродрома 

 
Numele și prenumele Solicitantului / Фамилия, Имя Заявителя 

 

Telefonul / Телефон 

Adresa / Адрес 
 

Codul poștal / Почтовый индекс 

Amplasarea aerodromului / Месторасположение аэродрома 

 
 

 

 
Se anexează un crochiu sau o fotografie /  Приложить эскиз или фотографию 

Direcția și distanța 

până la localitatea mai 
apropiată 

 

Расстояние до 

ближайшего   
населенного пункта 

КТА (PRA – punct de referință al aerodromului) 

Latitudinea / Широта 
 

Longitudinea / Долгота 

 

Destinația aerodromului / Назначение аэродрома 

Аeronavelе admise (tipurile)  / Принимаемые воздушные суда (типы) 

 

Denivelare / Превышение  

 

Orele de lucru / Время работы 

 
Clasificarea aerodromului / Классификация аэродрома 

 Privat  

Частный   

  

Ziua 

День 

  

I

FR  

  

Terestru 
Сухопут

ный 

 
 Heliport 

Вертодром 

    

Perm

anent 
  

Пост

оянн
ый 

 Public 
Обществе

нный 

  

Noaptea 

Ночь 

  

V

FR 

  Aerodrom

ul de        
decolare 

și 

aterizare 
rapidă 

Аэродро

м КВП 

     
  

Temp

orar 
  

Врем

енны
й 

 

Titlul de proprietate a aerodromului / Принадлежность аэродрома 
Drepturile de folosință, posesie asupra teritoriului aerodromului (în detalii) / Права на владение территорией аэродрома (в деталях) 

Durata valabilității drepturilor respective / Период действия соответствующих прав 

 

Denumirea și adresa proprietarului care a acordat drepturile de utilizare a terenului indicat în calitate de aerodrom  

Имя и адрес Собственника, наделившего правами использовать указанный участок в качестве аэродрома 

 

 
Avize locale / Местные сообщения 

Au fost avizate autoritățile locale despre utilizarea terenului respectiv în 

calitate de aerodrom? 

Были ли извещены местные власти об использовании данного 
участка под аэродром ?  

Au apărut obiecții referitoare la utilizarea terenului respectiv în 

calitate de aerodrom?   

Возникали ли какие-либо замечания по поводу использования 
данного участка под аэродром ?   

 Da 
Да 

 Nu 
Нет 

 Da 
Да 

 Nu 
Нет 
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Denumirea și adresa autorităților competente notificate / Имя и адрес уведомленных полномочных 

органов 

 
 

Data notificării / Дата уведомления 

Informații suplimentare / Дополнительные сообщения 

 

 
 

Autentificare / Заверение 
Prin prezenta se confirmă că informația prezentată în cererea respectivă este completă și veridică  

Настоящим заверяется, что информация в данном заявлении представлена в полном объеме и не содержит искажений. 

___________________________________ 

Data / Дата 

 
 

___________________________________________ 

Semnătura Solicitantului / Подпись Заявителя 
 

L. Ș. / М. П. 
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Raportul respectiv este destinat pentru întocmirea hărții aerodromului, precum și pentru întocmirea 

schemei suplimentare VRF (Reguli de zbor la vedere). Obiectele aflate în proces de construcție sau 

obiectele și serviciile care se planifică urmează să fie incluse la rubrica  “Se prevede dezvoltarea 

ulterioară” (se prezintă separat în formă liberă). 

 

PENTRU  INDICAREA PRECISĂ A AMPLASĂRII GEOGRAFICE A AERODROMULUI ȘI 

RACORDAREA ÎN RAPORT CU OBIECTELE ADIACENTE ESTE NECESAR SĂ SE 

ANEXEZE URMĂTOARELE DATE: 

 

▪ Aerodromul să fie indicat pe o hartă la o scară de 1: 500 000 sau mai mare; 

▪ Planul aerodromului la o scară mare; 

▪  Aerofotogrametria localității și a terenului de construcții; 

▪  Descrierea conform cadastrului de amplasare a aerodromului. 

Свод данных предназначен для составления карты аэродрома, а также для 

составления дополнительной схемы ПВП (правила визуальных полетов). 

Строящиеся или планируемые объекты и службы включаются только в рубрику 

«Предусматривается дальнейшее развитие» (представляется отдельно в 

произвольной форме). 

 

ДЛЯ ТОЧНОГО УКАЗАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

АЭРОДРОМА И ПРИВЯЗКИ К ОКРУЖАЮЩИМ ОБЪЕКТАМ 

НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ: 

 

▪  Аэродром, отмеченный на карте с масштабом 1: 500 000 и более; 

▪ План аэродрома в крупном масштабе; 

▪  Аэрофотосъемка местности и поля застройки; 

▪  Описание по кадастру месторасположения аэродрома. 

Denumirea aerodromului  – Название аэродрома КТА (PRA – punct de referința al aerodromului) 

________________________________ 
Latitudinea -  Широта 

____________________ 

Longitudinea – Долгота 

______________________ 

Distanța și direcția în raport cu localitatea cea mai apropiată 

Удаленность и направление от ближайшего населенного пункта 

PISTELE 

Dacă toate elementele terenului 

de zbor sunt nepavate, trebuie 

indicate dimensiunile 
exterioare și lungimea 

benzilor. 

ВПП 

Если все элементы летного 

поля грунтовые - указать 

внешние размеры и 
протяженность полос. 

Date generale - Общие  данные Altitudinea aerodromului 

Превышение аэродрома 

Construcție finisată 

Завершенное строительство 

Da 

Да 
  

Nu 

Нет 
 

Direcția magnetică 

Магнитный курс 

Lungimea, m 

Длина , м 

Lărgimea, m 

Ширина, м 

 

Altitudinea 

topografică a 

pragului 

Превышение 

порогов 

Starea pavajului 

Состояние поверхности покрытия 

     

ILUMINAREA 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Necesitatea de asigurare  

cu lumină 

Потребность в                  

светообеспечении 

Da 

да 

 Nu 

нет 
 

 

Orele de iluminare 

Часы работы освещения 

 

Tipul de iluminare necesară 

Тип требуемого светообеспечения 

lumini de aterizare 

 

Огни приближения 

Tipul (de la intensitatea redusă până la intensitatea medie a axului central, etc.) 

Тип (от малой  до средней интенсивности, центральной оси и пр.) 

Amplasarea - Расположение 

Balizajul luminos al pistei 

Светосигнальная система 

ВПП  

Tipul (intensitatea variată de la intensitate redusă până la intensitate medie) 

Тип  (варьирование от малой  до средней интенсивности) 

Vasis    PAPI    APAPI   Calea de rulaj 

Рулёжные 

дорожки 

 

Iluminare circulară 

Круговое освещение  

Da 

Да 

 Nu 

Нет 

  

 

INDICATORI DE 

DIRECȚIE 

A VÎNTULUI 

 

 

ВЕТРО-

УКАЗАТЕЛИ 

Indicatoare - Индикаторы Amplasarea - Расположение Iluminate - Освещаемые 

Indicatori de 

direcție a vîntului 

Конусы-

ветроуказатели 

Da 

Да 

 Nu 

 Нет 

 
 

Da 

Да 

 
Nu    

Нет 

Indicatori de 

direcție a vântului 

Конусы-

ветроуказатели 

 

Da 

Да 
 Nu 

Нет 
 

 

Da 

Да 

 Nu  

Нет 

Alte  

Другие  

Tipul  

Тип 

 
Da 

Да 
 

Nu  

Нет 

OBSTACOLE 

ÎN ZONA 

AERODROMULUI 

 

 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

В зоне аэродрома 

Obstacol 

Препятствие 

 

Direcția și distanța 

Направление и 

Удаление 

 

Înălțimea deasupra 

nivelului pavajului 

Высота над уровнем 

основания 

Înălțimea deasupra 

nivelului mării 

Превышение основания 

над уровнем моря 

Marcaj 

Маркировка 

 

Iluminate  

Освещаемые  

     Da 

Да 

 Nu  

Нет 

     Da 

Да 

 Nu  

Нет 

     Da 

Да 

 Nu  

Нет 

SERVICII 

 

СЛУЖБЫ 

Serviciul de salvare 

Аварийно-спасательная 

служба (АСС) 

Da 

Да 

 Nu 

Нет 

 TIPUL 

ТИП 

CATEGORIE 

КАТЕГОРИЯ 

HANGAR 

 

 

АНГАР 

Numărul - Количество 

 

Amplasarea - Расположение 

Numărul - Количество 

 

Amplasarea - Расположение 

Raport de date pentru 

determinarea hărții de aerodrom 

Cвод данных по схеме аэродрома 
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ÎNTREȚINERE 

TEHNICĂ 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ   

ОБСЛУЖИВАНИ

Е 

Reparație  

Ремонт Da 

да 
 

Nu 

Не

т 

 

 
Întreținere tehnică 

Техобслуживание 
 

De linie (minoră) 

Оперативное 
 

Periodică (majoră) 

Периодическое 
 

Carburanți 

Горючее 

Tipul, marca 

Тип, марка 

Existența în localitate a altor 

tipuri de carburanți 

Наличие в окрестности  

горючего других марок  

Da 

Да 
 Nu 

Нет 

Lubrifianți 

Масла 

Tipul, marca 

Тип, марка 

Alți lubrifianți disponibili în 

localitate 

Наличие в окрестности масел 

других марок 

Da 

Да 
 

Nu  

Нет 

Servicii la sol disponibile 

Наземное обслуживание  

 

 

Da 

Да 
 

 

Nu 

Нет 

 

 

Încăperi de depozitare 

disponibile 

Имеются складские 

помещения 

 

Da 

Да 

  

Nu  

Нет 

HIDROBAZĂ 

 

 

ВОДНЫЙ 

АЭРОДРОМ 

Suprafață de amerizare – Площадь приземления на воду Dimensiunea și Configurarea - Размеры и расположение 

 

Bazine - Порт  Platformă – Перрон 

 

Amarare - Швартование 

Tras pe uscat - Причал Adîncimea - Глубина Tipul fundului - Тип дна 

 

Condițiile maritime – Морские условия Limită de influența maritimă - Влияние приливов Dezghețul de primăvară 

Весеннее таяние 

Înghețarea de iarnă 

Промерзание 

Obstacole (locuri de mică adâncime, stînci, bancuri de nisip, transport fluvial ) 

Помехи (отмели, скалы, дюны, движение лодочного транспорта) 

 

POSIBILITATEA 

DE CAZARE ȘI 

DESERVIREA 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕН

ИЕ ЖИЛЬЯ И 

СЕРВИС 

 

Hoteluri  disponibile – Предоставляемые гостиницы 

Camere pentru cazare 

turiști, în apropiere  

Номера или  

комнаты  для 

туристов в 

окрестности 

Da 

Да 
 

Nu  

Нет 
 

Distanța de la 

aeroport 

 

Расстояние 

от аэропорта 

Facilități de  

alimentare publică 

din apropiere 

Ближайшие 

заведения 

общепита 

Da 

Да 
 Nu  

Нет 
 

 

Distanța de la aerodrom 

 

Расстояние от аэродрома 

Cazarea în vecinătate 

Представление 

общественного 

жилья 

Da 

Да 
 

Nu  

Не

т 

 

Distanța de la 

aeroport 

Расстояние  

от аэропорта 

Telegraful  

disponibil 

Наличие  

телеграфа 

Da 

Да 
 

Nu  

Нет 
 

Distanța de la aerodrom 

 

Расстояние от аэродрома 

Telegraf disponibil 

Наличие телеграфа 

Da 

Да 
 

Nu  

Не

т 

 

Distanța de la 

aeroport 

Расстояние от 

аэропорта 

Fax disponibil în 

aeroport 

Наличие факса в 

аэропорту 

Da 

Да 
 

Nu  

Нет 
 

 

 
Transport 

public 

Общественны

й транспорт 

Da 

Да 
 

 

Nu 

Не

т 

 

 

Serviciu 

taxi 

Tакси 

 

Da 

Да 
 

N

u 

Н

е

т 

 

Închiriere 

autoturism 

Аренда 

автомобиля 

Da 

Да 
 

Nu 

Нет 
 

Denumirea și distanța către cea mai apropiată gara feroviară 

Ближайшая железнодорожная станция, расстояние 

Transportul 

fluvial (dacă 

este necesar) 

Речной 

транспорт (где 

необходим) 

Amplasarea  bazinelor – Размещение портов 

 

Frecvența de deservire și localitățile deservite – Периодичность обслуживания и пункты назначения 

 

 

 

INFORMAȚII 

DIVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Denumirea operatorului –  Эксплуатант Nr. de telefon – Номер телефона Nr. de Fax - Факс 

Adresa – Адрес  

Adresa de internet  - Адрес в интернете  

Certificat 

Сертифицирован

-ный  

Da 

Да 
 

Nu  

Нет 
 

Public 

Общественный 
 Privat 

Частный 
 

Este utilizat aerodromul anul întreg? 

Используется ли аэродром круглый 

год? 

Da 

Да 
 Nu 

Нет 
 

Dacă «NU» – explicați -  Если «НЕТ», дать пояснения 

Deservirea tehnică 

în perioadă de iarnă  

Зимнее техобслу-

живание аэродрома 

Da 

Да 
 

Nu  

Не

т 

 

Este zăpada 

presată? 

Утрамбованны

й снег? 

Da 

Да 
 

Nu 

Нет 
 

Se curăță 

pista de 

zăpadă? 

Убирается 

снег? 

Da 

Да 
 Nu 

Нет 
 

Deservirea aerodromului este 

permanentă ? 

Обслуживается ли аэродром 

регулярно? 

Da 

Да 
 

Nu 

Нет 
 

Dacă "NU", cînd se efectuează deservirea - Если «НЕТ» , когда он 

обслуживается? 

 Sunt avertizate condițiile de teren  

prin NOTAM ? 

Публикуется ли NOTAM о 

состоянии РПА? 

 
Da 

Да 
 

Nu 

Нет 
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 Simboluri pentru hărți 

aeronautice 

Символы аэронавигационных 

карт 

INDICAȚI 

ОБОЗНАЧЬТЕ   

 

 Este în vigoare circulația pe 

partea dreaptă a pistei? 

В действии ли правостороннее 

движение по ВПП? 

 

Da 

Да 
 Nu 

Нет 

 
Dacă "DA", indicați 

cînd și în ce scop. Если 

"ДА", указать когда и 

для чего 

 

 

FACILITĂȚI RADIO 

(Turn de control, 

stația de recepție aer/sol sau 

alte servicii radio aeronautice) 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ 

(смотровая вышка, станция 

приема воздух/земля, другие 

службы аэронавигационной 

радиосвязи) 

Numere de telefon   

Телефонные номера    

Planuri de zbor – Планы полетов                                                             Meteorologie  -  Метеорология 

Serviciul – Служба Recepția – Прием Transmiterea -Передача  Orele de operare – Часы работы 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

NAV AIDS 
Frecvența 

Частота 

Puterea 

Мощность 

Clasa 

Класс 

Operatorul 

Эксплуатант  

NDB     

VOR     

TACAN     

 

 

 

 

 

 

 

Data completării:   ____________________________________ 

Дата заполнения 

 

Completat de către:  ____________________________________ 

Заполнено                   (Nume, prenume, funcția – Фамилия, Имя, Должность) 

 

 

Organizația:   ____________________________________ 

Организация        (Denumirea – Наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H  R EU
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Anexa nr.2 

la Regulamentul privind cerințele 

administrative referitoare la anumite 

categorii de aerodromuri 

 

 

 

Certificat de operator de aerodrom  

Aerodrome Certificate 
 

Denumirea aerodromului 

Name of aerodrome 

Titularul Certificatului (Numele 

și Adresa) 

Certificate Holder  

(Name and address) 
Clasa: 

Class: 

    

  

Terestru 

Land 

 

 
  

Acvatic 

Water  

 Heliport  
 

 
 

 

 

 

Aerodromul de        

decolare și 

aterizare rapidă 

Stolport  
 

 

 

 

Gheață 

Ice 

Latitudinea  

Latitude  

 

 

Longitudinea  

Longitude  

Certificatul nr.: 

Certificate No. : 

 

 

Secțiunea I-a 

Section I 

 

Certificatul respectiv este emis de Autoritatea Aeronautică Civilă în 

conformitate cu Regulamentul privind cerințele administrative referitoare la 

anumite categorii de aerodromuri și certifică că aerodromul în cauză 

corespunde prevederilor CT-AD/CT-HEL stabilite pentru aerodromuri, cu 

excepțiile care constituie obiectul oricăror proceduri speciale stipulate în 

Secțiunea a III-a, cu respectarea următoarelor condiții: 

 

This certificate is issued by the Civil Aviation Authority in accordance with 

the Regulation on administrative requirements for certain categories of 

aerodromes, and certifies that this aerodrome comply to the provisions of CT-AD 

/ CT-HEL, except as noted, subject to any special procedures specified in Section 

III, under conditions of: 
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Public 

Public Use 
 

 Ziua 

Day 
 

 
VFR 

 Privat 

Private Use 

 Noaptea 

Night 
 

IFR 

 

 

      
     xxxx/xx/xx     

Data (anul /luna /ziua) 

Date (yy/mm/dd) 

   Director AAC 
CAA Director  

 

Secțiunea a II-a  

Section II 

 

 

Prezentul Certificat sau orice parte componentă poate fi anulată în orice 

moment de către AAC în cazul nerespectării (încălcării) de către operatorul de 

aerodrom, personalul sau reprezentanții autorizați ai acestuia a condițiilor 

stipulate în acest Certificat. 

This certificate or any part, thereof, may be cancelled at any time by the CAA 

for failure on the part of the aerodrome operator, its staff or authorised representatives 

to comply with the terms and provisions of this certificate. 

 

   Prezentul Certificat este valabil atât timp cât: 

   This certificate shall remain valid as long as: 

 

a) aerodromul este menținut în conformitate cu standardele stabilite pentru 

aerodromuri și procedurile operaționale, serviciile și facilitățile de trafic aerian 

sunt respectate în corespundere cu nivelul serviciilor descrise în manualul de 

aerodrom; 
the aerodrome is maintained in accordance with aerodrome standards and 

operational procedures, air traffic  services and facilities are complied with in 

accordance with the level of services described in the Aerodrome manual; 

 

b) sunt respectate condițiile aplicabile pentru aprobare și sunt respectate 

procedurile speciale conform Secțiunii a III-a; 

conditions applicable for approval and special procedures as specified in Section 

III are complied with; 
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c) titularul Certificatului notifică AAC despre intenția de a efectua orice 

modificare a caracteristicilor fizice, terenurilor destinate pentru mișcare sau a 

suprafețelor de delimitare a obstacolelor aerodromului în scopul publicării 

modificărilor respective prin NOTAM sau AIP; 

the certificate holder notifies the CAA in writing prior to making any changes in 

the physical characteristics, movement areas or obstacle limitation surfaces of the 

aerodrome for the purpose of publishing such changes through NOTAM or AIP; 

 

   sau până la expirarea termenului sau anularea Certificatului 

   or until the certificate validity expires or is cancelled. 

 

VALABILITATEA CAO 

VALIDITY OF THE CAO 
 

 

Nr. 

crt. 

No. 

Perioada 

Period 

 

Semnătura autorizată 

Authorized signature 

 

de la 

from 

la 

till 

1. 
  

L. Ș.  ______________________ 

2. 
  

L. Ș.  ______________________ 

3. 
  

L. Ș.  ______________________ 

4. 
  

L. Ș.  ______________________ 

5.   L. Ș.  ______________________ 

 

 

 

Secțiunea a III-a  

Section III 

 

Lista devierilor de la CT-AD/CT-HEL și procedurile speciale 

List of differences from the CT-AD/CT-HEL requirements and special 

procedures 
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Lista devierilor de la standardele 

CT-AD/CT-HEL 

Differences from the CT-AD/CT-HEL 
standards 

Procedurile speciale 

Special procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     xxxx/xx/xx     
Data (anul /luna /ziua) 

Date (yy/mm/dd) 

   Director AAC  

CAA Director  

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotiririi Guvernului cu privire la aprobarea ,,Regulamentului

privind procedurile administrative referitoare la anumite categorii de

aerodromuri"

l Denumirea autorului qi, dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului

Proiectul Hotir6rii Guvemului cu

procedurile administrative referitoare

elaborat de catre Ministerul Economiei

privire la aprobarea

la anumite categorii

qi Infrastmcturii.

,,Regulamentului privind

de aerodromuri" a fost

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitilile
urmirite

Prezentul proiect este elaborat in scopul implementdrii prevederilor at1.35, alin. (10)

din Codul aerian al Republicii Moldova nt.30ll20l1 .

Totodatd. conform punctului 27 din Hotararea Guvemului nr. 653/2018

Reglementarea aeronauticd civili RAC-CAO - Cedifrcarea aerodromurilor

(operatorilor de aerodrom), aprobati prin ordinul directorului Administraliei de Stat a

Aviaqiei Civile nr. 48/GEN din 16 august 2002 (Monitorul Oficiai al Republicii

Moldova, 2002, nr. 121, afi. 219), se abrogi la doi ani dupd intrarea in vigoare a

Regulamentului aprobat prin Hotarerea Guvernului menlionatA supra, astfbl, pentru a nu

crea un vid de reglementare se impune elaborarea unui cadru nomativ care sd acopere

aceste vid.
Astfel, o dati cu depiSfuea temenului tranzitoriu, infiu evitarea credrii unui vid

legislativ in privin{a unei categorii de aerodromuri, a fost elaborat qi promovat pentru

adoptare, prezentul proiect de hotdrdre de Guvem cu privire la aprobarea

Regulamentului privind cerinfele administrative referitoare la anumite categorii de

aerodromuri (aerodromurile care nu cad sub incidenla Hotirdrii Guvemului

nr.653/2018). Regulamentul vine sa substituie vechile norme cu privire la proceduriie

administrative aplicabile aeroporturilor ce nu cad sub inciden;a Hotdr6rii Guvernului

nr.653/2018 Ei astfel sA instituie baza legalE care sd asigure implementarea procedurilor

administrative, inclusiv criteriile de cedificare qi confotmarea acestota cu Standardele qi

Practicile Recomandate stabilite de cdtre Organizatja Aviaiiei Civile Intemafionale

(denumitA in continuare OACI).
La nivel desfbqurat, pentru aerodromurile care nu:

1) deservesc fansport aerian comercial;

2) asigurd proceduri de apropiere sau decolare insfiumentald; Ei

3) deJin o pistd pavati de cel pulin 800 de metri; sau



se impune elaborarea Ei aprobarea unui cadru normativ apade, specifica(iile de
cefiificare ale cdrora se vor baza pe prevederile Anexei 14 Volumul 1 si Volumul 2 al
OACI. Astfel, Regulamentul privind cerinjele administrative referitoare la anumite
categorii de aerodromuri vine s6 acopere segmentul aerodromurilor care nu cad sub
incidenla HG nr.653/2018. Aerodromurile care nu cad sub incidenta HG nr.653/20rg,
vor fi cedifrcate in baza Hotdr6rii Guvemului cu privire la aprobarea Regulamenturui
privind cerintele administrative referitoare ra anumite categorii de aerodromuri, iar
specificaliile de ceftificare se vor regdsi in ,,Cerintele tehdce privind proiectarea qi
exploataxea aerodromurilor', (CT-AD) ;i ,'Cerinlele tehnice privind proiectarea qi
exploatarea heliporturilor,, (CT-HEL) aprobate de AAC. prezentul Regulament vine
sA implementeze prevederile documentului Organizaliei Avialiei civile Intemaiionale
"Manualul pentru cedificarea aerodromurilor" (Doc. 9774).

Scopul prezentului Regulament este de a stabiji un sistem de reglementare care sd
asigure conformitatea instalatiilor, echipamentelor Ei a procedurilor operaFonale ale
aerodromurilor cefiificate, cu standardere gi practicile Recomandate in conditii
uniforme de siguranld, regularitate qi eficien1d, prin asigurarea unei supravegheri
continue a activitalii operatorilor de aerodrom/aeroport/heliport vizati de prezentur
Regulament.

4) deservesc exclusiv elicopterg

3. Descrierea gradului de compatibilitate
armonizarea legislatiei nafionale cu tegislafia

pentru proiectele
Uniunii Europene

care au ca scop

Nu este cazul, nu ttunsp,lne 
"uie,ru 

.egrrlarner.rt eu.opean

4. Principalele preved"ri ,1" proie@
Proiectul presupune instituirea "aarutu@normative 

.subordonate (specifica{ii de cerlificare) pentr-u' anumite cateiorii de
aerodrornuri. iar implementarea acestuia unnaresle:o Stabilirea qi mentinerea unui nivel ridicat de siguranfa a avialiei civile a Repubiicii

Y"]91 in.cazul respecriv pentru anumite categorii de u"rojrom*i, in dependen@
oe operattunrle deslasurate pe acestea.

. Aplicarea rurei proceduri de cetifrcare si operare mai simplificate a unor categorii
de aerodromuri, adecvate ti propo4ionate 

-tipurilor 
de operaliuni aeriene care se

desfdqoare pe aerodromurile respective, fiind reglementati ceiinle simplificate fald
de:
- Lungimea pistei, lindnd cont de categoria aeronavelelor utilizate (de reguld

lungimea pistei fiind mai micd. deoareie categoria de aeronaye care opereaz;t
este de o categorie mai micd dec6.t cele utilizati pentru transportul comeicial);- Cerinfe_ simplificate fatd de sistemul de iluminare (pentru majoritatea acestor
tipuri de 

.a.erodromuri le este specdic operarea zbor)rilo, Io rid"rl,n ( ItFR) care
nu necesitd condilii speciale de iluminat);



- Lipsa obligativitS{ii prestdrii (dupi caz) u serui"iitor d"
obicei se institui nirte proceduri simplificate de rezer-vare
evit a ev entual e inc iden t e) ;- Rezistenta pavajului aftificial penh! pistele
mai mici (duritatea/ rezistenla pavajului
aeronave care opereazd este de o categorie
trqnsp ortul comerc iaf).

navigatie aerian6, (de
a zborurilor, penha a

de aterizare decolare de o densitare
mai micd deoarece categoria de

mai micd decdt cele utilizate pentru

' Instituirea cadmlui normativ qi pentru alte aerodromuri mai mici din Republica
Moldova, care sd se conformeze standardelor qi practicilor recomandate OACI si
care sd sporeasci gradul de atractivitate al eventualilor operatori aerieni.
Initierea procedurii de certificare conform noilor reglementdri a Aeroportului
Internalional MdrculeEti - i.S. ,,Aeroportul Intemalional 

-Mirculeqti 
p6n6 la sfArgitul

lunii septembrie.
. Asigurarea confomitdfi instalatiilor, echipamentelor gi a procedurilor operalionale

ale aerodromurilor ceftificate, cu standardele gi practicile iecomandate (-SA{ps) in
condifi r.rnifonne de siguranld, regularitate qi eficien{d, prin asigurarea unei
supravegheri continud a activitefi operatorilor de aerodrom/aeroport/heiiport vizali.o Trecerea cu succes a auditului OACI din anul 2021/ comparlimentul AGA gi
evitarea atribuirii calificativelor Srgn ificant Safety Concerns.

Ahagerea uror eventuali investitori pentru renovaxea, dnpl caz construclia unor noi
aerodro'ruri. Potenlialii investitori pot fi categorizati in investitori pe domeniul de
activita(i sportive gi de agrement (investilii in aerodromul A.O. Aeroclubul Vadul lui
Vodd., unde au loc astfel de zboruri), investitod de ordin comercial, strategic, dup6 caz
comercial (investirea in i.S.,,Aeropodul International Mdrculepti,' pentru transpod
marfb, dupd caz comercial) investitori pe domeniul de turism in spet6 turismul
vitivinicol (deschiderea uror noi aerodromuri pe l6ngi podgoriile din regiunile
Moldovei, precum vindria Et Cetera, $tefan Vodd).
5. Fundamentarea economico-fi nanciari
Implementarea acestui
de Ia bugetul de stat.

proiect nu necesitd alocarea resurselor finaniiare srplirn"ntare

6. Modul de incorporare a actului in 
"ud.ul 

oo.In-tin ir-igou."
Proiectul elaborat se incadreazd. in cadrul no.maffi
va genera ca consecinte necesitatea amendirii altor acte normative.
7. Avizarea $i consultarea publici a proiectului

cu privire la actele normative.

Proiectul a lost supus consulta
Ministe.r.rl Apdririi, Ministerul Afacerilor Exteme gi Integrdrii Europene, Auto'tatea
Aeronauticd cvivili gi cu operatorii de aerodrom care cad sub incidenla prevecierilor
prezentelor reglementdri (i.M. ,,Diplomat Air', S.R.L. 9i i.S. ,,Aeroportul Intemational
Mirculqti") si cu alte pdrti interesate in conformitate cu prevederile Legli nr.100/2077



In scopul respectdrii prevederilor Legri 23912008 privind transparen,ta in procesul

decizional, proiectul poate fi accesat pe pagina web oficialS a Ministerului Economiei si

Infrastructurii (compafiimentul ,,Trdlrsparenla", directoriul Transpdrenld
decizionald/Anunluri privind consultdrile publice"), qi pe portalul guvemamental
pafticip.qov.md.

8. Constatirile expeltizei anticorup{ie
Urmare recep{ionbrii avizului Cenhului National AnticorupJie nr. 06/2-4350 din
24.07 .2020, toate recomanddrile au fost examinate qi luate in considerare.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Proiectul dat nu transpune weun act normativ euopean, astfel, expediza de

compatibilitale nu a lost efectuard.

I 0. Constatirile expertizei j uridice
Minsterul Justiliei urmare efectuErii expertizei juridice a inaintat o serie de obiecgii ce

lin de tehnica legislativ6 care au fost acceptate cu efectuarea modific6rilor ulterioare pe

textul proiectului.

11. Constatirile altor expertize
Toate obiecliile si propunerile inaintate au fost luate in considerare. Atet Analiza
Impactului de Reglenentare cet Ei Proiectul de HG au fost sustinute de cd.tre membrii
Grupului de Lucru conform Proceselor Verbale.

Secretar de stat Iulian POSTICA
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