AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ
Nr. 06 – 16/05/2020
Cu privire la prelungirea restricțiilor în domeniul aviației civile în scopul prevenirii
răspândirii infecției cu COVID-19
1. Prezenta Directivă este emisă în temeiul art.7 alin.(3) pct.1) lit. d) din Codul aerian
nr.301/2017, urmare a Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate
publică nr. 11 din 15 mai 2020.
2. Se sistează toate cursele aeriene regulate de pasageri și charterele regulate de
pasageri efectuate din și spre Republica Moldova, cu posibilitatea relansării treptate
în funcție de situația epidemiologică și:
a) reciprocitatea privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele
corespondente;
b) restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova;
c) regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează̆ teritoriul Republicii
Moldova;
d) restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele
corespondente.
3. Operatorilor aerieni care vor opera curse charter către Republica Moldova li se
interzice îmbarcarea persoanelor de altă cetățenie decât cea a Republicii Moldova,
cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor RM;
b) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
c) persoane care se deplasează̆ în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent;
d) membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica
Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor
acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
e) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare.
4. Operatorii aerieni ce vor opera curse charter către Republica Moldova vor asigura
ca persoanele care traversează̆ frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica
Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna
declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada

de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate. Membrii echipajelor aeronavelor, în
cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu
sunt obligați să respecte regimul de autoizolare.
5. Operatorii aerieni ce vor opera curse charter către Republica Moldova vor respecta
instrucțiunile operaționale, ce urmează va fi aprobate de Autoritatea Aeronautică
Civilă, cu privire la asigurarea sănătății și siguranței pasagerilor, membrilor
echipajelor aeronavelor și personalului de deservire, prin măsuri de reducere a
riscului de transmitere a infecției cu COVID-19, menținând în același timp condiții de
operare sigură (asigurând nivelul adecvat de siguranță a operării zborurilor).
6. Directiva Operațională Nr.05 – 25/03/2020 „Cu privire la instituirea unor restricții în
domeniul aviației civile în scopul răspândirii infecției cu noul Coronavirus (2019nCoV)” se abrogă.
7. Prezenta Directivă se plasează pe pagina web a Autorității Aeronautice Civile
www.caa.md la compartimentul ”Cadrul normativ/directive” și se aduce la cunoștință
tuturor operatorilor aerieni, responsabili pentru asigurarea aplicării prezentei
Directive operaționale.
8. Prezenta Directivă operațională intră în vigoare din data semnării și este valabilă
până la data de 30.06.2020, ora locală 23.59.
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