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Acte ale AytQriliitii Aeronautice Civ ile a Republicii M oldova 

2292 0 R 0 I N 
cu privire la aprobarea Cerir. t~ l or te :u ';;ce ap licabiJe 
p ent ru evit area coiiziunii in zbor - ACAS II, ver s iune a 7. 1 

In temeiul art. 5 alin , (3) lit.e) din Legea aviatiei c ivile 
nr , 1237-XIII din 09,07, 1997 $1punctlilui 7 subpul1ctul 5) 
din Reglilamentlil privind organizarea $i functionarea Autor:
tatii Aeronautice Civile , aprobat prin Hotarirea Glivernllilli 
Reput11ici i Moldova nr, 645 din 0/,08,2014, intru eX8cutarea 
atributiilor ce ii revin Alitorita\ii Aeronautice Civile In calitate 
de autori tate pllb:ic~ care aprob!'.i regulamente, instructiun!, 
aite acte Cll c:aracter tellnic ce cO lltin standarde $i procedurl 
executorii pen!ru persoanele fiz ice si juridice care acti ve2 :~ 

in domeniu l aviatiei c ivile, in scopli l implement3rii Acord" '.li 
privlnd spat iul aerian comun dintre Re publica MoldoV2 5i 
Uniul1ea Europeana 5i statele sale membre, sefllil 31 12 
Bruxelles la 26 iunie 2012, ratificat prin Legea nr , 292 om 
21 decembrie 2012, 

OR DO N: 
1' Se aproba Cerintele tehnice aplicabile pentn, e ' .liia~ ,=.<: 

OlRECTORUL 
AUTORITATIJ AERONAUTICi': CIVILE 

fIl r, 24/GEN, Chl\iin!1u, 19 noi embr ie 2015 

2293 0 R 0 , N 

COliz _'- ' : 0= - ~, C :.. S :1. VerS:lInea 7,1, conform Anexei la 
pre =.=.";_ :::.;:: ~ ' >?n,n.: .Jerona vele ca re detin ce rtif icate de 
tip I:; J"'~_ : = 53 J r_c unoscu te de EASA (Agen\ia Ellropeanil. 
pe '1,"_ S ~ _ .;r :o A'Iiatie i), 

? ;. . -. ' :0:2- Aeronauticj Civilii va publica Anexa la 
t: r e ;:::- '-:~ C C f pe pagi na web oficiala www.caa. md.la 
:.c 02,: ~f'l :~ "Cadru! No rmativ - Alte ac te nor mative", 

din I: =-2- ' r ceron avele care nu detin certificate de tip 
2 ::oer ; - ", S ~ J -,: --unuscute de EASA, sunt aplicabile in (Mo 

197,': <: - : •.r. -= :: e'; IEn'entJri ie aeronautice civile RAC-ACAS 
12,1. ~ :: :", T _.1:;e b~ rc de pre'Jeni re 3 co liziunilor; Implementare 

_ _, _.' . a~ ro :) a { e prill Ord inul Administratiei de Stat a (repi 
nr,l :.. , " ' ': C , 1 nr .1:5 d in ~ decembrie 1999. 

~ ::: 'O'Ef] lfl 0" In in ' ra in vigoare din data publiciirii in 
I , -.- '. ~ :)': 1::-1 21ar Repubflcij i\~o ldova. .'" 

Mirce a M,4LECA 

C U privire la aprobarea RegulamentuJui 
p ri vind metodele de lucru ale Autoritatii 
Ae ronaut ic e Civi le in cadrul inspectiilor 
de standardizare efectu C1 te de catre PI 
Ag entia Europeana de Siguranla a Aviatiei Oi 

In temeiul art. 5 lin . (3 , li te ) In Lege?. - 'a tei c ., ~ 
nr, 1237 -XII I din 09 .07 1997 si iJunc tului 7 subo \Jr. ~ _ ! 
5) din Regulame ntu l privind orgaJ1 iZarea $1 fu r c ;ie -,:r£;3 
Autolitatii Aeronautice Civile , " proba l p ,in : < ire", GJ : Er 
nului Repu Ilcl i Moldova nr . 6-t:1 din 7.03 .20 ~ in: r ,; 
exeClJtarea atnoutiiior c :: 1\ revin A J,:\.;r l\d II .l.~ ro, 2 U!l CS 

Civile i ll caiitate oe au lorita:e puollC'; ca r;;, 3 != rO G~ r ::: <; Jla 
mente , instructiuni, alte acte eu caacter ,ehnic '1 5C ~ ;)Ul 
implementilrii Acordul UI privlnd spa l iu l 2erl2n c JI J~ jl n;{ ~ 
Republica Moldova $i Uniunea Europeana SI st2!e l 5<. 1" 
membre, semnat la Bruxe lles la 26 iunie 20 12, ra itlcat 
prin Legea nr , 292 din 21 decell1brie 20 2. SI de ':"ranja 
mentele de lucru intre EASA $i MC incheiate /2 8(lIxelles 13 
28 noiembrie 2014, $i creil.rii cadrului nor:-nativ pentru 
aplicarea prevederilor Reguiamentului de punere in aDi!care 
(UE) nr, 628/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 orivind 
metodele de lucru ale Agentiei Europene de Sigur'ant,;'l. a 

OIRECTORUL 
AUTORITATI/ AERONAUTICE CIVILE 

Nr. 25 / GEN, Chi!iiinilu, 19 noiembrie 2015, 

Consi.... lai iei pentru eiectuarea inspectiil or de standardlzare $i 
finallC;J: ntru fllonitorizarea aplicil. rii normelor din Regulamentul 
CEE c 
tului f

(CC) 111,216/2008 al Parlamelltului European ;;i al Consi
Iluiui si de abrogare a Regulamentlilui (CE) nr, 736/2006 
?. ; Comis le i, in vederea determin1lrii procedurii, termenilo( 93/2L 

Uniunsi acliunilo l AAC in cadlul inspectiilor de standardizare 
eteciuate de EI~S i\. Or 

Piete ,OR O 0 N: 
intr-UII . Se <1prooa Reg 'Jlamentul privind metodele de lucru 

ale Autorital ii Ae ronautice Civile in cad rul inspec tiilor de de tra 
standardizal'e efectua tc de c ll tre Agentia Europea nil. de tente, 
Sig uran\a a Avia\ie i, co r.form Anexei la prezentul Ordin, 

2. Autoritatea Aeronoutic."i Civilj va publica Anexa /a 
prezentul Ordin pe pagilla web ofici fl lc'l www.caa.md. la 1. 
compartimentul "Cad rul Normativ - Alte acte normative", sisterr 

- Reg3. Prezentu l Ordin in t r ~ in vigoare din data publicarii in 
Monitorul Oficial al Republ ici i MOldova , creare 

$i a si 
nuare

Mircea MALECA acestc 
2 . 

opera! 
unei p 
Regul; 
a acti\ 

3. 
au se l 
privinc 
de ca 
expre 

1) 
:)erso 
D pial 

-
60 

http:www.caa.md
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http:Acord"'.li
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2292 	 np14KA3 
06 YTBep>KAeHli'Ull TeXHLo1yeC Ka.1 X Tpe6oBaH~", 
np~MeHa.1MbIX AnSI npe Aynp eX(AeHa.1S1 TonKHOBeHa.1~ 
B noneTe, - scnc, Bepc~SI 7.1 

Ha OCHOHaH~~ nyliKTa e ) 'lanv. (3) craTb ~ 5 3aKoHa npeL\ynpe>KL\eHI1R CTOJlKHOB8HVliil B noneTe, - 5CnC, BepcVl~ 

o rpa>KAaHcKoiil a8~aLl~ ~ Ng 1237-Xi ll OT 9.07.1997 r . 7 .1, COrJlilCHO np~nO>Ke H ~Kl K H3CTORUj8MY n p~Ka3y , An~ 

~ nOAnYHKTa 5) IlYHKTi.\ 7 n 0J1 0)l(eH~"1 n6 opra H~ 3aLl v.~ B03L\YU1H bIX CYilOB , ~Me IOLll~IX ceoTVlcjJV1Kalbl T~ na, BblAaHHbl 8 -a 
~ cjJYHKU,~oH~p08aH,1~ Opr aH8 r pcl>KJ, BHC KOiil J I3~au. v.v., ~nvi np~3 HaHHble EASA (EBponoiilcK08 areHTCTBO no 6830nac· 

YT8ep>KJ.l,eHHOrO nOCTaHOBJleH~eM npaB~Ten"CTBa Pecny6mlK~ Hocm aB~au,vIVl). 


MonAOGa t~Q 645 OT 7.08.20 '14 r rnS1 BblnOI1 H e'. ~>l 2. OpraHY rpa)l(f\3HcKoiil aSVl3llvlVl ony6J1~KOBaTb np~JlO>K8HW: 


06>l3aHHOCTe~i, B03na r ae MbiX HJ O pri1H rjJ,,;rna ll cKoi;1 K HacTo.H1l8MY np,lKa3y Ha o<pl1LlVla nbHO Vt CTpaHI~l.\e 8 ce T: 

a B~aL\~v. EJ K'.! 'ICCT B8 opra H3 ny6 nwH o ro yn p a fll1e l~11Sl , t1HTepHer v/,wi.caa .11ld B pa"IJwne ,,3aKOHOf\arenbHall 6213a -

YTsep>Kf\aIOIHero nOJlO>KeHv.>l , WICTPY KU" l vl 11 ilPvr ~ ,~ ,'i Kibl tlPyr~e HOpMaT~ tlHI'I '= aKTbl». 

T8X HI1'l8 CKo ro XapClKTepa, COAep>KaLllv.e C ra HD,ap rbl Vl 3. )l11 >l 803L\YLlJH IX CYAOB , KOlopble He VlM810T cepTV· 

npOIWAYPb!. 06>l3aTeJlbHb1C I\fl>l ~CIlOJlHeH ~ CP~ 3":'"eCKW,,H1 11 cjJi~K<l Tb l mila, 8hlLl3HHbie ~nVl nj)Vl3 HaHHble EASA, flpl~MeHIlKlTc o 


10 p~AVl 'l eCKVlM,1 n~u,aMVl, OCYLl,(eCTF.Il>lIO LLl Vl MI1 A8SlTenbHOCTb AflV\aul~OHH1;.le p'38 l11na RAC-ACAS ,, 50PTOB8R C~CTeMa npeny· 


G 06J1aCT~ rpa>KA3HcKoiil 3R~au,~v., 8 u,en>lx BHeApeH~R np p. llIr\eHI'l ~ r.;onKHoBel~VlVl (5C nC); BH8ApeHVle ~ ~CrIOJl b3C· · 


CorJlaWeH~R 06 06Lu,eM B03,o,YWHOM npocrpaHCT8e Me>KIW e81~Me ,'. YTBe[)>K'(\eHlib!G r ocy.o,21pcTBe HHoiil 21L\MVlHVlcTpau,Me;' 

Pecny6nvlKoiil fv1onAoB3 vI EBponeiilcK~M COlO30M ~ em I'p21>K,D,aHcKOV. afl Vla UVll~ npVlK330M NQ 155 OT 9 AeKa6pR 1999 

f'Ocy,o,apCTBaMVl-'lfl8HaM~, nOAmlcaHHoiil B 5plOccene 26 VlKlH>l 4. H3C T 0\1 LL\111~1 np~Ka3 ElCTynaeT 8 cVlny C Aa ll> 

2011 r., paTVlcjJVlu,~p08aflHol',i 3aKoHoM NQ 292 OT 21 AeKa6p>l 0Ily6n~Ko8aH~R B O¢~llVlanbHOM MOHVlTope Pecn y6nM " 

2012 r, npII1KA3bIBAIO: MonAOBa. 


1. YTBepp,vlTb TeXHVl'l8CK"e Tp86oBaH~>l, npv.M8HHMble AnR 

,[J,H PEKTOP OprAHA 

rPA;KAAHCKOH ABHAllHH M~pya MAllEKA 


N9. ?4 l GEN. KI>1UII>1K3Y, 19 H0S16p$l 2015 r. 

2293 	 np~KA3 
06 yrBep>KAeHa.1a.1 nOnO>KeH~S1 0 MeTOAax pa60Tbi OpraHa 
rp a lKAaHcKot:1 aB",a4l1tLo1 npH npOBeAeH"'~ EBpOneHCKa.1M 
a reHTCTBOM no 6e30nacHocT~ aBLo1a4~~ ~HcneJ(L\"'~ no 
CTa HAapTVl3 aua.1'" 

Ha OCHOB21H~~ nyHKTa e) 'laCT~ (3) CTaTb~ 5 3aKoHa 0 pa60Tbi EEJPone~C i ( O I a areHTCTBCl no 6e30naCHOCT~ aBVlalJ." 
r pa)l(f\aHc~.oiil aB~a u,Vl~ NQ 1237 -XIII OT 9 .07. ,997 r . Vi nO/lnYHKTa llP~ npOBe.ne H II1 ~' I1H c neKuVliil no CTaHAapT~3allI1Vl ~ !!ft ' 

5) nYHKTa 7 nOnO>K8H~>l 06 opr3H~3al~Vlv. ~ cjJYHKI,()ll0 HvlpOBaft~l ~ oCYLLleCTsJleHV11l KorrrpOnl1 33 B blnonHeH~l elvi HOpM nOJlO>Ker . 0 

OpraHa rpa>KAaHcKoiil aB ~aL\~Vl, yTeep)K,lleH~'loro nOCTa~ 08 - ( EC) NQ 216/ 2008 EBponeiilcKoro n apnaMeHT3 ~ COBBTS 
Jl eH~ elvl n paBVlTeJlbCT8 Cl Pecny6nVlKVl M on):toBa NQ 645 OT aH HyJl~p08aHVl>1 nono*eHiIlR (EC) NQ736/2008 KOMiIlCC~Vi ~ 
7.08.2014 r., Mil SbI1l0JlHeHI1>1 ofjR3aHhOCTeVt, EJ03naraeMhiX Ha u,eJl>lX YCTaHoeneHI1R npou,eAYP. CPOKOS ~ AeiilcTBVl~ Or! 
OpraH rpa)l(AaHcKoiil aB~au,11~ B Ka'leCTBe opraHa ny6)l~'lHorO np~ npose):~eHII1~ EBpon eiilcK)lIM areHTCTBOM no 6e30nacHoc, 
ynpaBJleHVlR, YTBep>KAalOLLlero nOnO>KeH~'l, V.HCTpyKll ~l l~ 313v.au,VlVl II1Hc fleK u~ii1 no C1 aHf\apTVl3a u,~~ npII1KA3bIBAIO: 

Vl APyrVle aKTbl TeXH~'leCKOrO xapaKTepa, cO,llep>K au\~e 1. YTBepAVlTb nOJlO>K eH ~e 0 MeTOAax pa60Tbi Opr,;~_ 

cTaHAapT~ Vl npoueAYp~, 06R3aTenbH~e f\n'l ~cnOJlHe HVlR rpa>K,o,aHcKoiil aBlI1au,~I~ n p ~ npOBe)J,eHVl~ EBponeiilcK, 
cjJ~:3~'leCK~M~ Vl 10p~.nWieCKVlMV, JlVlu,21MVl, oCYLLlecTBJlR KlLl.lVlM ~ areHTCTBOM no 6e30nacHocTVl a8~au,~Vl ~HcneKu,~~ -: 
AeRTenbHocTb B 06nacT~ rpa >KL\aHcKoiil 3B~a u,Vl~, B I 6n RX cTaHlwpT~3a l,(iIl~, COrJlaCHO np~JlO>K e HVlIO K HaCTOR LLle 
BHeApeH~R Cornalll8HVlR 06 06Uj8M BO:1iWLUH:lM n p ocTpaHcTse np~Ka3Y· 
Me>KAY Pecny6nVlKoiil ManAoea 111 EBpone iilc K ~M COKl30M Vl 2. OpraHY rp3>KL\afl CKOiil al:l~au,~Vl ony6nVlKoB c ', 
ero rocYf\apCTBaMv.·'lneHaM~ , nO,ll, ll VlC21HHOro 13 5pKlccene np~JlO>KeHI1e K H3cToRLLleMY np~Ka3Y fla ocjJVlU~an bl': 

26 VlIOHR 2011 r. , paTII1C1JV1u,iIlpoBaH Horo 3aKoHoM NQ 292 cT paHVlue B ceT~ II1HT ep HeT www .caa.md B pa3)J,E -= 
OT 21 AeK a6pR 2012 r ., ~1 Pa6o"le ro cor JlaWeHVlR Me>KAY ,,3aKoHoAaTen bH351 633a - APyr~e HOpMaTII1BHble aKTbl ». 
EBponeiilcKMM al-eHTCTBO M ri o 6 e 30 nac HocH1 a 13'l a u,~Vl ~ 3 . HaC ToRlu, lI1~ np l~ K a3 BC Tyn a eT B c~Jly C .n 3 - " 
OrA, nOAnVlcaHHcro B Sp loceene 28 HOR6pR 2014 r, ill 01ly6nV1K oBaH~ R G O cj) I1Ll ~anbH oM 1v10H~ Tope Pecny6J11 " 
C03f\aHVlSl HopMaTI~BH oiil 6a3bl AnR npVlMeHeHiIlll nOJlOllleliVlH MOJl,llOBil. 
(EC) NQ 628/ 2013 KOMVlCC11V1 OT 28 V.IOH>l 2013 r, 0 MeTOf-\3X 

A~PEKTOP OprAHA 

rPA>KAAHCKO'" ABHAI.4HH MI1pya MAnEKA 


N2 25 / GEN. KI1WI1H3Y, 19 HOll6;:Hl 2015 r. 

6 2 	 I , 

, ~. 	 , 

- , 
;l 

http:www.caa.md
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Articolul 1. Obiectul şi domeniul de aplicare 
 Prezentele Cerinţe tehnice transpun prevederile Regulamentului (UE) nr. 1332/2011 al 
Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului 
aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr.336 din 20 decembrie 2011.   

Prezentele Cerinţe tehnice stabilesc prevederi privind utilizarea spaţiului aerian al Republicii 
Moldova şi proceduri de operare pentru evitarea coliziunii în zbor, care trebuie respectate de către 
operatorii aeronavelor aeriene înmatriculate în Republica Moldova care deţin certificate de tip 
eliberate sau recunoscute de EASA, menţionate în Anexă la prezentele Cerinţe tehnice. 
 
Articolul 2. Definiţii   
 
În sensul prezentelor Cerinţe tehnice, se aplică următoarele definiţii:  
(a) sistem de evitare a coliziunii în zbor (ACAS) - un sistem al aeronavei bazat pe semnalele unui 
transponder tip radar secundar de supraveghere (SSR) care funcţionează independent de 
echipamentele de la sol pentru a asista pilotul în ceea ce priveşte aeronavele cu care ar putea intra în 
conflict şi care sunt echipate cu transponder SSR; 
(b) sistem de evitare a coliziunii în zbor II (ACAS II) - un sistem de evitare a coliziunii în zbor care 
furnizează avertismente de evitare a coliziunii pe verticală, în plus faţă de avertismentele de trafic;  
(c) avertisment de evitare a coliziunii (RA) - o indicaţie dată echipajului de zbor prin care se 
recomandă o manevră destinată să asigure distanţa faţă de orice pericol sau o restricţie de manevră, 
destinată să menţină distanţa existentă;  
(d) avertisment de trafic (TA) - o indicaţie dată echipajului de zbor referitoare la faptul că prezenţa 
în proximitate a unei alte aeronave reprezintă un pericol potenţial. 
 
Articolul 3. Sistemul de evitare a coliziunilor în zbor (ACAS) 
 
(1) Avioanele menţionate în Secţiunea I din Anexă, trebuie să fie echipate şi exploatate în 
conformitate cu normele şi procedurile prevăzute în aceasta.  
(2) AAC se asigură că exploatarea avioanelor înmatriculate în Republica Moldova care deţin 
certificate de tip eliberate sau recunoscute de EASA respectă normele şi procedurile prevăzute în 
prezentele Cerinţe tehnice. 
 
Articolul 4.  Dispoziţii speciale aplicabile operatorilor care fac obiectul cerinţelor JAR-OPS  
 
(1) Prin derogare de la prevederile JAR-OPS şi Anexa la prezentele Cerinţe Tehnice se aplică 
operatorilor aeronavelor menţionate la articolul 1.  
(2) Orice altă obligaţie impusă operatorilor aerieni prin JAR-OPS în ceea ce priveşte aprobarea, 
instalarea sau exploatarea echipamentelor continuă să se aplice în cazul ACAS II.  
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ANEXĂ 
Sistemul de evitare a coliziunii în zbor (ACAS) II 

[Partea ACAS] 
Secţiunea I — Echipamentul ACAS II 

 
AUR.ACAS.1005 Cerinţă de performanţă  
1. Următoarele avioane cu turbopropulsie trebuie echipate cu versiunea 7.1 a sistemului de evitare a 
coliziunii ACAS II:  

(a) avioanele cu o masă maximă certificată la decolare de peste 5 700 kg; sau  
(b) avioanele autorizate să transporte mai mult de 19 pasageri.  

2. Aeronavele care nu sunt menţionate la punctul 1 şi care vor fi echipate voluntar cu ACAS II 
trebuie să fie dotate cu versiunea 7.1 a sistemului de evitare a coliziunii.  
3. Punctul 1 nu se aplică sistemelor aeronavelor fără pilot.  

 
Secţiunea II — Operaţiuni 

 
AUR.ACAS.2005 Utilizarea ACAS II  
1. Sistemul ACAS II se utilizează în timpul zborului, cu excepţia cazurilor specificate în Lista 
echipamentului minim prevăzută în JAR-OPS, într-un mod care să permită afişarea avertismentelor 
RA pentru echipajul de zbor în momentul în care este detectată o apropiere necorespunzătoare faţă 
de o altă aeronavă, în afară de cazul în care se impune blocarea modului de avertizare RA 
(utilizându-se numai avertizarea TA sau un sistem echivalent) din cauza unei proceduri anormale 
sau a unor condiţii care limitează performanţa.  
2. Atunci când ACAS II afişează un avertisment RA:  
(a) pilotul aflat la comenzi se conformează imediat instrucţiunilor din avertismentul RA, chiar şi 
atunci când acesta este în contradicţie cu o instrucţiune de la controlul traficului aerian (ATC), cu 
condiţia ca această acţiune să nu pericliteze siguranţa aeronavei;  
(b) imediat ce volumul de lucru îi permite, echipajul de zbor notifică unităţii ATC corespunzătoare 
orice RA care necesită o abatere de la instrucţiunea sau autorizarea curentă primită de la ATC;  
(c) după remedierea conflictului, aeronava trebuie:  

i. să revină imediat la termenii instrucţiunii sau autorizării confirmate a ATC, iar ATC trebuie 
să fie notificat cu privire la manevră; sau  

ii. să respecte orice modificare a autorizării sau instrucţiunii ATC emise.  
 
AUR.ACAS.2010 Pregătirea pentru ACAS II  
Operatorii stabilesc proceduri operaţionale şi programe de pregătire pentru ACAS II, astfel încât 
echipajul de zbor să fie pregătit corespunzător în domeniul evitării coliziunilor şi să aibă competenţe 
pentru utilizarea echipamentelor ACAS II. 


