AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA
0 R D I N nr. 03/GEN

din

25 ianuarie

- - - - - - - - - 2017
Chi~ in au

Cu privire la aplicarea documentelor OACI
Proceduri pentru servicii de navigafie aeriana (PANS)
Doc.8168, Doc.4444, Doc.8400
in temeiul art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea aviatiei civile or. 1237-XIII din 09.07.1997 ~i punctului
7 subpunctul 5) din Regulamentul privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Aeronautice Civile,
aprobat prin Hotarirea Guvemului Republicii Moldova or. 645 din 07.08.2014, intru executarea
atributiilor ce ii revin Autoritatii Aeronautice Civile (AAC) in calitate de autoritate publica care aproba
regulamente, instructiuni, alte acte cu caracter tehnic ce contin standarde ~i proceduri executorii pentru
persoanele fizice ~i juridice care activeaza in domeniul aviatiei civile, in vederea realizarii obligatiunilor
asumate de catre Republica Moldova prin semnarea Conventiei privind aviatia civila intemationala
(Chicago, 1944) in ceia ce tine de implementarea standardelor ~i recomandarilor Organizatiei Aviatiei
Civile Internationale (OACI) ~i in scopul aplicarii pe teritoriul Republicii Moldova a documentelor OACI
cu statut PANS,

ORDON:
1. Aplicarea de catre toti operatorii aerieni nationali, furnizorii de servicii de navigatie aenana,
organizatiile pentru proiectarea procedurilor de zbor instrumental, in limitele competentelor ~i
atributiilor care le revin, a procedurilor publicate in Documentul OACI Doc.8168 "Proceduri pentru
servicii de navigatie aeriana - Operarea aeronavelor (PANS-OPS)" Volumul I ~i Volumul II, editia
in vigoare, cu toate amendamentele ulterioare la aceasta.
2. Aplicarea de catre toti operatorii aerieni nationali ~i furnizorii de servicii de navigatie aeriana, in
limitele competentelor ~i atributiilor care le revin, a procedurilor publicate 10 Documentul OACI
Doc.4444 "Proceduri pentru servicii de navigatie aeriana - Managementul traficului aerian (PANSATM)" editia 10 vigoare, cu toate amendamentele ulterioare la aceasta, cu exceptia punctului 12.5 ~i
Capitolului 13.
3.

Aplicarea de catre toti agentii aeronautici nationali a abrevierilor ~i codurilor publicate 10
Documentul OACI Doc.8400 "Proceduri pentru servicii de navigatie aeriana - Coduri ~i abrevieri
OACI (PANS-ABC)" editia 10 vigoare, cu toate amendamentele ulterioare la aceasta.

4. Editiile in vigoare ale documentelor OACI Doc.8168, Doc.4444, Doc.8400 cu toate amendamentele
ulterioare la acestea, vor fi puse la dispozitia tuturor agentilor aeronautici nationali 10 Biblioteca
AAC, respectand in acest sens toate drepturile de proprietate ale OACI.
5.

Prezentul ordin in vigoare din data publicarii 10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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