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Anexa nr.3.2 

CERTIFICAT DE OPERATOR AERIAN 
AIR OPERATOR CERTIFICATE 

(Programul de autorizare pentru operatorii de transport aerian) 
(Approval schedule for air transport operators) 

 

Tipul de operaţiuni: Transport aerian comercial (CAT)     Pasageri;    Marfă; 

Types of operations: Commercial air transport (CAT)  Passengers; Cargo; 

    Altele(1):    
   Other 

 
 Republica Moldova 

Republic of Moldova 
Adresa Address: 
Telefon 
Telephone: Fax: 
Fax: 
E-mail: 
E-mail: 
Pagina oficială: 
Official site: 

Autoritatea Aeronautică Civilă 
Civil Aviation Authority 

AOC(2): Numele operatorului(3) 
Operator name 

Puncte operaţionale de 
contact(5):  

Operational points of contact 

Numele comercial(4) 
Dba trading name 

Datele de contact pentru 
comunicarea, fără întîrzieri 
nejustificate, cu conducerea 
operaţională figurează în 
  (8). 
Contact details, at which 
operational management can 
be contacted without undue 
delay, are listed in 

Adresa operatorului(6) 
Operator address 

Telefon(7): 
Telephone Fax: 
Fax 
E-mail: 
E-mail 

Prezentul certificat atestă că _   (9) este autorizată să desfăşoare operaţiuni 
aeriene comerciale, conform specificaţiilor de operare anexate, în conformitate cu manualul 
de operaţiuni, cu  (10) 
This certificate certifies that   is authorised to perform commercial air 
operations, as defined in the attached operations specifications, in accordance with the 
operations manual and    

Data eliberării(11): 
Date of issue 

Numele şi semnătura(12):  
Name and signature  

Titulatura: 
Title 
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(1) Se precizează celelalte tipuri de transport 
(2) Referinţa aprobării, aşa cum a fost eliberată de AAC. 
(3) Numele înregistrat al operatorului 
(4) Numele comercial al operatorului, dacă este diferit. Se introduce „Dba” (care îşi desfăşoară activitatea 

sub denumirea) înainte de numele comercial 
(5) Datele de contact cuprind numerele de telefon şi de fax, inclusiv codul de ţară şi adresa de e-mail (dacă 

există) la care conducerea operaţională poate fi contactată fără întîrzieri nejustificate pentru probleme 
legate de operaţiunile de zbor, navigabilitate, competenţa echipajului de zbor şi de cabină, bunuri 
periculoase şi alte aspecte, după caz 

(6) Adresa sediului principal de activitate al operatorului 
(7) Numerele de telefon şi de fax de la sediul principal de activitate al operatorului, inclusiv codul de ţară. A 

se indica adresa de e-mail dacă există 
(8) Introducerea documentului verificat, păstrat la bord, în care figurează datele de contact, cu menţiunea 

paragrafului sau a paginii corespunzătoare. De exemplu: „Datele de contact … figurează în manualul de 
operaţiuni, generalităţi/elemente de bază, capitolul 1, 1.1”; sau „ … figurează în specificaţiile de operare, 
pagina 1”; „ … figurează în anexa la prezentul document” 

(9) Numele înregistrat al operatorului 
(10) Se indică cadrul normativ în domeniul operaţiunilor de zbor în vigoare la momentul eliberării certificatului. 
(11) Data eliberării certificatului de operator aerian (AOC) (zz.ll.aaaa) 
(12) Funcţia, numele şi semnătura reprezentantului AAC. În plus, pe AOC se aplică o ştampilă oficială. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


