
AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA 
A REPUBLICII MOLDOVA 

CIRCULARA 

nr. 03 - 19/06/2015 

Cu pnvlre la aplicarea prevederilor Deciziei 2010/656/PESC a Consiliului Uniunii 
Europene din 29 octombrie 2010 de relnnoire a masurilor restrictive lmpotriva Cote 
d'ivoire 

1. Prezenta Circulara este emisa Tn temeiul Legii aviatiei civile nr.1237-XIII din 09 .07.1997 ~i 
Regulamentului privind organizarea ~i functionarea Autoritatii Aeronautice Civile, aprobat prin 
Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 645 din 07 .08.2014, avTnd Tn vedere alinierea 
Republicii Moldova la Declaratiile Comune ale Uniunii Europene Tn domeniul Politicii Externe ~i de 
Securitate Comuna (PESC) Tn contextul implementarii Acordului de Asociere Tntre Republica 
Moldova ~i Uniunea Europeana . 

2. Prezenta Circulara este emisa Tn scopul asigurarii aplicarii la nivel national a prevederilor 
corespunzatoare ale Deciziei 2010/656/PESC a Consiliului UE din 29 octombrie 2010 privind 
reTnnoirea masurilor restrictive Tmpotriva Cote d' ivoire ~i a Deciziei 2015/202/PESC a Consiliului UE 
din 9 februarie 2015 de mod ificare a Deciziei 201 0/656/PESC . 

3. Se interzice utilizarea aeronavelor Tnmatriculate Tn Republica Moldova Tn scopul , 
furnizarii , transferului sau exportului Tn Cote d'ivoire a armamentului ~i a materialelor conexe de 
orice tip, inclusiv arme ~i munitii , vehicule ~i echipamente militare , echipamente paramilitare ~i piese 
de schimb pentru cele mentionate anterior, precum ~i a echipamentelor care ar putea fi folosite 
pentru represiune interna, indiferent daca acestea sunt sau nu originare din Republica Moldova. 

4. Se permite utilizarea aeronavelor Tnmatriculate Tn Republ ica Moldova Tn scopul furnizarii 
sau transferului Tn Cote d'ivoire a anumitor materiale exclusiv pentru utilizarea civila Tn minerit sau 
Tn proiecte de infrastructura. 

5. Conducatorii operatorilor aerieni din Republica Moldova sa Tntreprinda masurile 
corespunzatoare pentru executarea prezentei Circulare. 

6. Prezenta Circulara se publica pe pagina web a Autoritatii Aeronautice Civile www.caa .md 
Tn compartimentul "cadrul normativ/circulare". 

7. Prezenta Circulara intra Tn vigoare din data semnarii ~i se aplica pTna nu va fi modificata 
sau abrogata Decizia 201 0/656/PESC a Consiliului UE din 29 octombrie 2010. 
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