AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

DIRECTIVĂ OPERAŢIONALĂ
Nr. 12 – 14/08/2021

Cu privire la asigurarea respectării prevederilor Hotărârii Comisiei Naționale
Extraordinare pentru Sănătate Publică (denumită în continuare CNESP) nr. 59 din 13
august 2021.
1.

Prezenta Directivă operaţională este emisă în temeiul art. 7 alin. (3) pct. 1) lit. c) din Codul
aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 și pct. 10 subp. 1) lit. c) din Regulamentul cu privire
la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019.

2.

În incinta Aeroportului Internațional Chișinău (denumit în continuare AIC), se permite accesul
doar a peroanelor care prezintă tichetul de călătorie (fără însoțitori).

3.

Prevederile pct. 2 nu se aplică persoanelor a căror atribuții funcționale implică activități pe
teritoriul AIC, persoanelor abilitate cu atribuții de însoțire/îngrijire a pasagerilor.

4.

Companiile aeriene vor asigura repartizarea fişei epidemiologice pentru pasageri şi călători
la bordul aeronavei.

5.

Operatorul AIC va asigura condiții optime de separare a fluxurilor de călători la toate etapele
de control, inclusiv până la părăsirea aerogării.

6.

În scopul asigurării prevederilor pct. 5, operatorul AIC, de comun cu Î.S. MOLDATSA, vor
asigura un interval optim de decolare/aterizare a aeronavelor, în scopul evitării aglomerărilor
de pasageri.

7.

Agenții aeronautici care prestează servicii de deservire la sol (ground handling), vor asigura
evitarea aglomerărilor în autocarele pentru transportul pasagerilor de la/și spre aeronavă
(maximum 50 % din capacitatea autocarului).

8.

Companiile aeriene vor asigura informarea pasagerilor la bordul aeronavei cu privire la
regulile de comportament și respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, inclusiv prin
anunțarea în regim regulat a mesajelor de prevenire a infecției COVID - 19 .

9.

Operatorul AIC va asigura intensificarea măsurilor de comunicare privind regulile de
comportament și respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, inclusiv prin difuzarea,
în regim periodic, al anunțurilor radio și plasarea materialelor informative.

10.

Operatorul AIC va asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției
COVID-19, inclusiv prin verificarea temperaturii la intrarea în incinta Aeroportului
Internațional Chișinău, asigurarea purtării măștii de protecție de către pasageri și angajații ce
își desfășoară activitatea în incinta aerogării, cât și respectarea distanței sociale.

11.

Prezenta Directivă operațională este aplicabilă din data de 16 august 2021.
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