
ADMINISTRA TIA DE STAT A A VIATIEI CIVILE , 	 , 

A REPUBLICII MOLDOVA 

DIRECTIV A OPERATIONALA . 

DO - 03 - 07/12/2006 

Cu privire la modul de stabilire a indepartarii ~i azimutului obiectelor, 
selectate in calitate de repere a vizibilita~ii in zona aerodromului 

1. 	 Prezenta Directiva operationala este emisa Tn conformitate cu Legea Aviatiei Civile a 

Republicii Moldova nr. 1237-XIII din 09.07.1997 ~i Regulamentul Administratiei de Stat a 
Aviatiei Civile, aprobat prin HotarTrea Guvernului Republicii Moldova NQ 1057 din 

19.10.1998. 

2. 	 Prezenta Directiva operationala stabile?te modul de stabilire a Tndepartarii ?i azimutului 
obiectelor, selectate Tn calitate Tn calitate de repere a vizibilitatii Tn zona aerodromului, 
conform Anexei. 

3. 	 Directorul general aiLS. "Mol dATSA" , domnul Valerian VARTIC, este responsabili pentru 
asigurarea aplicarii prezentei Directive. 

4. 	 Prezenta Directiva intra in vigoare din data semnarii. 

lurie ZIDU Prim-vicedirector general 



Anexa la Directiva operationala 

DO - 03- 07/12/2006 

Modul de stabilire a Indepartarii ~i azimutului obiectelor, selectate In calitate de repere a 
vizibilitatii In zona aerodromului 

1. 	 Prezenta Directiva opera~ionala este elaborata Tn scopul reglementarii procedurii de stabilire a 

Tndepartarilor ?i azimutuluiobiectelor. selectate Tn calitate de repere a vizibilita~ii Tn zona 

aerodromului. 

2. 	 Intru stabilirea Tndepartarii pTna la punctul de supraveghere ?i azimutului corespunzator sTnt 

uti lizate coordonatele geografice ale obiectului. ales Tn calitate de reper. 

3. 	 Alegerea obiectelor in calitate de puncte de reper. se va efectua de catre ~eful Serviciului 
Meteorologic Aeronautic (S .MA) al 1.5. "MoldATSA" sau de catre un specialist desemnat de 

~eful S.M.A. 

4 . 	 Coordonatele vor fi precizate la locul de fa~a cu ajutorul sistemului certificat GPS de catre 

specialistul Serviciului de Informatie Aeronautica aiLS...MoldATSA". Tn prezen~a specialistului 

S.M.A. al 1.5. "MoldATSA". Speciali?tii sus-men~iona~i sunt numi~i de catre directorul general al 

I.S. 	"MoldATSA". 

5. 	 Conform coordonatelor ob~inute prin intermediui soft-ului Eurotool_ 404 specialistul Serviciului 

de Informatie Aeronautica aiLS. "MoldATSA" stabile?te Tndepartarea ?i azimutul din punctul de 
observa~ii pTna la obiect. 

6. 	 In baza rezultatelor ob~inute. ?eful S.MA aiLS. "MoldATSA" va pregati 0 schema a punctelor 

de reper. care va fi semnata ?i prezentata spre aprobare Directorului general a I.S . "MoldATSA"; 

7. 	 Dupa aprobare. schema va fi prezentata catre punctul de supraveghere ?i Organului de Dirijare a 

Traficului Aerian. Personalul Sta~iei Meteorologice Aeronautice este obligat sa faca cuno?tin~a cu 
schema punctelor de reper contra semnatura. 


