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CIRCULARĂ DE AERONAUTICĂ CIVILĂ CA-OPS-DOC-01 

Subiect: 
Emiterea corespondenței și a certificatelor sau autorizațiilor 
aferente domeniului operațiuni aeriene 

Data: 02.07.2021 

 
1. Introducere 

1.1. Generalități 

Prezenta circulară de aeronautică civilă, denumită în continuare circulară, a fost 
emisă în baza prevederilor Procedurii și Instrucțiunii de Aeronautică Civilă 
„Emiterea reglementărilor aeronautice”, cod PIAC-REG, aprobată prin Decizia 
Directorului General al AACR, nr. D211/23.03.2020, capitolului 2, punctul 2.5. 

Conform Deciziei Directorului General al AACR nr. D274/10.06.2021, 
documentele emise de/în cadrul AACR sunt distribuite în format electronic.. 

1.2. Scop și aplicabilitate 

Prezenta circulară furnizează informații cu privire la utilizarea semnăturii 
electronice la emitere în format electronic a corespondenței și a certificatelor / 
autorizațiilor (denumite în continuare documente) în domeniul operațiuni aeriene. 

1.3. Documente de referință: 

1.3.1. PIAC-REG „Emiterea reglementărilor aeronautice”; 

1.3.2. PI-GN-REG „Procesul elaborării reglementărilor aeronautice specifice”; 

1.3.3. Decizia Directorului General al AACR nr. D274/10.06.2021. 

1.4. Termeni și acronime: nu sunt. 

 

2. Informații cu privire la utilizarea semnăturii electronice în cadrul AACR 

Începând cu data de 05.07.2021, documentele emise de / în cadrul AACR sunt în format 
electronic și sunt semnate prin utilizarea semnăturii electronice calificate. 

Un document semnat electronic respectă următoarele condiții: numele și semnăturile 
personalului care redactează și/sau avizează documentul respectiv fac parte din 
conținutul ascuns al documentului electronic și nu sunt vizibile, semnatarul vizibil al 
documentului fiind directorul general, sub numele acestuia fiind inscrisul „(e-signed)”. 

Documentele în format electronic nu sunt substituite prin copie pe suport de hârtie. 

Prin excepție, la solicitarea beneficiarului sau pentru conformarea cu prevederile legale 
aplicabile, AACR poate emite documente și pe suport de hârtie. 

Certificatele / autorizațiile sau alte documente echivalente emise de către AACR, 
prezintă un cod QR care facilitează verificarea informațiilor conținute de acestea și a 
autenticității acestora, prin consultarea registrelor / bazelor de date oficiale gestionate 
de către AACR și publicate în mediu on-line. 

 
Director General 
Nicolae STOICA 

(e-signed) 
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