
               
                    

 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ 
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DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ 
Nr. 02 – 10/04/2019 
 

 
Cu privire la interdicția efectuării operațiunilor de transport aerian 
comercial (CAT) de către operatorii naționali care nu dețin autorizația de 
operator aerian din țări terțe (TCO) emisă de către Agenția Europeană de 
Siguranță a Aviației (EASA) și instituirea unor măsuri suplimentare de 
siguranță pentru operațiunile aeriene specializate (SPO) 
 

1. Prezenta Directivă operațională este emisă în temeiul articolului 7 alineatul (3) 
subpunctul 1) litera c) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, precum și  
punctului 10 alineatul 1) litera c) din Regulamentul cu privire la organizarea și 
funcționarea Autorității Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 133/2019.  
 

2. În vederea asigurării respectării de către operatorii aerieni naționali care nu dețin 
autorizația TCO emisă de către EASA a prevederilor Regulamentului (UE) 
nr.452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a 
procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări 
terțe, se interzice operatorilor aerieni naționali care nu dețin autorizația TCO emisă 
de EASA să efectueze operațiuni de transport aerian comercial (CAT) spre/dinspre și 
în interiorul următoarelor teritorii: 

• 28 de state membre ale Uniunii Europene;  
• 4 state ale Asociației Europene a Liberului Schimb (Islanda, Principatul 

Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană); 
• Gibraltar, Insulele Åland, Insulele Azore, Insulele Madeira, Insulele Canare, 

Insulele Guadelupa, Guiana franceză, Insula Martinica, Insula Reunion, 
Insula Sfântului Martin (Saint-Martin), Insulele Mayotte. 

 
3. În scopul realizării angajamentelor de asigurare a unui nivel acceptabil al siguranței 

zborurilor asumate de către Republica Moldova prin semnarea Acordului privind 
Spațiul Aerian Comun între RM – UE, se interzice operatorilor aerieni naționali 
desfășurarea operațiunilor aeriene specializate (SPO) pe teritoriile menționate la 
punctul 2, până la conformarea cu prevederile Regulamentului privind procedurile 
administrative referitoare la operațiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea de Guvern 
nr. 831/2018 sau prezentarea permisiunilor de la autoritățile competente ale statelor 
în care urmează a fi desfășurate operațiunile aeriene specializate. 

În redacția Directivei Nr. 03-16/04/2019 
 

4. Conducătorii operatorilor aerieni naționali sunt responsabili de executarea prezentei 
Directive operaționale. 
 

5. Prezenta Directivă operațională se publică pe pagina web a Autorității Aeronautice 
Civile www.caa.md, la compartimentul ”Cadru normativ/Directive”. 
 

6. Prezenta Directiva operațională intră în vigoare din data semnării. 
 
Director      Octavian NICOLAESCU 

http://www.caa.md/
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