
 
 

 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ 
 
A REPUBLICII MOLDOVA 

 

  
 

 
 
 

 
Cerințe  

Tehnice 

 
 
 
 
 

 CT – MAS  
 
Măsuri alternative de securitate  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ediția 01 / noiembrie 2021 

 



 
O R D I N 

cu privire la aprobarea ediţiei 01 a Cerinţelor Tehnice 

„Măsuri alternative de securitate” (CT-MAS) 

  

nr. 52/GEN  din  16.11.2021 

  
Monitorul Oficial nr.286-289/1344 din 26.11.2021 

  

* * * 

În temeiul art.7 alin.(3) pct.1) lit.b) din Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017 

şi pct.10 subp.1) lit.b) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.133/2019, art.4 

alin.(4) lit.g) şi art.45 alin.(2) din Legea privind securitatea aeronautică nr.192/2019, în scopul 

instituirii măsurilor de securitate aeronautică alternative care să asigure un nivel de protecţie 

corespunzător, pe baza unei evaluări locale a riscurilor în cadrul aeroporturilor sau al zonelor 

demarcate ale aeroporturilor, prevăzute la art.45 alin.(1) lit.a)-b), e)-j) din Legea nr.192/2019,  

ORDON: 

1. Se aprobă ediţia 01 a Cerinţelor tehnice „Măsuri alternative de securitate” (CT-MAS), 

conform anexei la prezentul ordin.  

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate 

anexa la prezentul ordin prin publicarea pe pagina web oficială www.caa.md, la 

compartimentul „Cadrul Normativ/Cerinţe tehnice”. 

3. Ediţia 01 a Cerinţelor tehnice „Măsuri alternative de securitate” (CT-MAS) se pune în 

aplicare din 10 martie 2022. 

4. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova.  

  
DIRECTOR ADJUNCT INTERIMAR Vasile ŞARAMET  

   

Nr.52/GEN. Chişinău, 16 noiembrie 2021.  
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REGULI DE AMENDARE 
 
(1) Modificarea prevederilor CT se poate face numai prin amendament.  

 
(2) Amendamentul se aprobă de către Directorul Autorității Aeronautice Civile.  

 
(3) După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, se vor introduce noile pagini emise şi vor fi arhivate paginile înlocuite.  
 

(4) Se emite o nouă ediție a CT dacă volumul modificărilor depăşeşte 30% din conţinutul acesteia.   
 
(5) În CT aprobate nu pot fi efectuate redactări fără procedura de amendare, cu excepția 

redactării greșelilor tehnice, gramaticale și de punctuație, depistate ulterior, care nu modifică 
conținutul sau sensul prevederilor CT. 
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CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE 

 
1. Prezentele CT reglementează măsurile de securitate alternative pentru operațiunile de 

aviație civilă din categoriile prevăzute la art. 45 alin. (1)  lit. a)-b), e)-j) al Legii nr. 192/2019 
privind securitatea aeronautică. 

2. Măsurile de securitate alternative prevăzute la pct. 1 se aplică: 
1) aerodromurilor, inclusiv aeroporturilor sau heliporturilor, ori părților de aeroporturi 

desemnate ca zone demarcate ale aeroporturilor, unde se desfășoară operațiuni 
aeriene civile din categoriile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a)-b), e)-j) al Legii nr. 
192/2019 privind securitatea aeronautică; 

2) operatorilor aerieni (în sensul prezentelor CT operator aerian - persoană fizică sau 
juridică care operează sau propune operarea uneia sau mai multor aeronave) care 
desfășoară operațiuni aeriene civile din categoriile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a)-
b), e)-j) al Legii nr. 192/2019 privind securitatea aeronautică. 

 
CAPITOLUL II. MĂSURI DE SECURITATE ALTERNATIVE, SPECIFICE PENTRU 

AERODROMURI (INCLUSIV AEROPORTURI ȘI HELIPORTURI) 
Secțiunea 1. Prevederi generale 

3. Administratorul aerodromului (inclusiv aeroportului sau heliportului) ori al părților de 
aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroporturilor, (denumit în continuare 
administrator), asigură implementarea măsurilor de securitate prevăzute în prezentul 
capitol. 

4. Prezentele cerințe și măsuri de securitate se completează cu cerințe și măsuri de 
securitate aeronautică alternative, comune pentru aerodromuri (inclusiv aeroporturi și 
heliporturi) și operatori aerieni, prevăzute în Capitolul IV.  

 
Secțiunea 2. Declarație de angajament 

5. Administratorul prezintă Declarația angajament al administratorului de aerodrom, conform 
modelului prevăzut la Anexa nr.1.  

6. Declarația angajament al administratorului de aerodrom este semnată de către 
administratorul aerodromului sau, după caz, de către persoana responsabilă de 
securitatea aeronautică și este parte a programului de securitate.  

7. Originalul Declarației angajament al administratorului de aerodrom, semnată, se 
păstrează în cadrul AAC.  

Secțiunea 3. Comitetul de securitate 
8. Pe aerodromuri se înființează Comitete de securitate aeronautică.  
9. Scopul principal al acestor comitete este de a se asigura elaborarea, aplicarea şi 

coordonarea procedurilor şi măsurilor de securitate pe aerodrom, în conformitate cu 
prezentele măsuri alternative de securitate.  

10. Componența, atribuțiile şi responsabilitățile comitetului de securitate aeronautică al 
aerodromului, numărul întrunirilor periodice, precum şi funcționarea acestor comitete se 
stabilesc prin programul de securitate aeronautică al aerodromului. 
 

Secțiunea 4. Securitatea aerodromului 
Subsecțiunea 1. Cerințe cu privire la proiectare și construire 

11. La proiectarea și construirea de noi facilități de aerodrom sau la modificarea facilităților 
existente se iau pe deplin în considerare cerințele de aplicare a prezentelor măsuri de 
securitate alternative. 
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Subsecțiunea 2. Stabilirea zonelor de pe aerodromuri 

12. În cadrul aerodromurilor se stabilesc următoarele zone: 
1) zona non-restricționată; 
2) zona de operațiuni aeriene; 
3) zonele de securitate cu acces restricționat. 

 
Subsecțiunea 3. Demarcații 

13. Demarcațiile dintre zona publică, zona de operațiuni aeriene, zonele de securitate cu 
acces restricționat și, după caz, zonele demarcate trebuie să fie clar identificabile pe 
fiecare aerodrom, pentru a se permite luarea măsurilor de securitate corespunzătoare în 
fiecare dintre aceste zone. 

14. Demarcația dintre zona non-restricționată și zona de operațiuni aeriene trebuie să fie sub 
forma unui obstacol fizic, clar vizibil publicului larg, care să împiedice accesul neautorizat 
al persoanelor. 

Subsecțiunea 4. Zone de securitate cu acces restricționat 
15. Se stabilesc ca zone de securitate cu acces restricționat următoarele: 

1) hangarul de aviație cu anexele tehnice; 
2) platforma de îmbarcare/debarcare; 
3) platforma de parcare a aeronavelor; 
4) helipunctul; 
5) zona turnului de control; 
6) zona depozitului de carburanți. 

16. Oricare dintre zonele prevăzute la pct. 15 este considerată ca fiind o zonă de securitate 
cu acces restricționat cel puțin pe parcursul perioadei în care au loc următoarele activități: 
1) accesul și procesarea pasagerilor (în sensului prezentelor CT pasager – orice 

persoană care călătorește cu acordul operatorului aerian, cu excepția membrilor 
personalului navigant, atât din rândul echipajului de zbor, cât și al echipajului de 
cabină) în vederea îmbarcării; 

2) procesarea bagajelor de cală, inclusiv păstrarea acestora, în vederea încărcării în 
aeronavă; 

3) parcarea aeronavei ce urmează a fi îmbarcată și/sau încărcată. 
17. Atunci când se stabilește o zonă de securitate cu acces restricționat, o examinare de 

securitate a părților care ar fi putut fi contaminate trebuie efectuată imediat înainte de 
stabilirea unei astfel de zone, în scopul de a se asigura în mod rezonabil că aceasta nu 
conține articole interzise. 

18. În cazul în care persoane neautorizate ar fi putut avea acces în zone de securitate cu 
acces restricționat, o examinare de securitate a părților care ar fi putut fi contaminate este 
efectuată cât mai repede posibil, în scopul de a se asigura în mod rezonabil că acestea 
nu conțin articole interzise. 

19. Lista articolelor interzise este reglementată în cadrul Programul naţional de securitate în 
domeniul aviaţiei civile (denumit în continuare PNSA). 

 
Secțiunea 5. Controlul accesului 
Subsecțiunea 1. Prevederi generale 

20. Accesul persoanelor și al vehiculelor în zona de operațiuni aeriene și în zonele de 
securitate cu acces restricționat este permis numai în cazul în care acestea îndeplinesc 
condițiile prevăzute în prezentul Capitol. 

21. Administratorul aerodromului trebuie să stabilească puncte de control acces în zonele de 
securitate cu acces restricționat. 

22. Numărul punctelor de control acces în zonele de securitate cu acces restricționat trebuie 
să fie limitat la minimum. 
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23. Pentru a se preveni accesul neautorizat în zonele de securitate cu acces restricționat, 

punctele de acces trebuie să fie controlate: 
1) cu un sistem electronic care limitează accesul la câte o persoană pe rând; sau  
2) de către persoane autorizate să efectueze controlul accesului. 

24. Controlul accesului în zonele de securitate cu acces restricționat se efectuează cel puțin 
pe parcursul perioadei în care au loc activitățile prevăzute la pct. 16. 

25. Persoanele care răspund unei situații în care este grav amenințată viața sau proprietatea 
unei persoane și vehiculele utilizate în acest scop (de exemplu persoanele în misiuni de 
urgență și vehiculele pe care le utilizează, cum ar fi ambulanțele și mașinile de intervenție 
ale pompierilor) pot fi exceptate de la controlul accesului. 

 
Subsecțiunea 2. Accesul în zona de operațiuni aeriene 

26. Accesul în zona de operațiuni aeriene este restricționat pentru a se preveni accesul 
persoanelor și vehiculelor neautorizate în această zonă și poate fi autorizat numai dacă 
persoanele sau vehiculele au un motiv întemeiat să se afle în această zonă. 

27. Pentru ca unei persoane să i se permită accesul în zona de operațiuni aeriene, aceasta 
trebuie să dețină o autorizație iar pentru vehicule să i se permită accesul în zona de 
operațiuni aeriene, acesta trebuie să dețină afișat un permis de acces pentru vehicule. 

28. Accesul în zonele de securitate cu acces restricționat poate fi permis numai dacă 
persoanele sau vehiculele au un motiv întemeiat să se afle în aceste zone. 

29. Pentru ca unei persoane să i se permită accesul în zonele de securitate cu acces 
restricționat, aceasta trebuie să prezinte una dintre următoarele autorizații: 
1) o carte de îmbarcare valabilă, sau dovada că persoana se află înscrisă pe lista de 

pasageri; sau 
2) o legitimație de membru de echipaj valabilă; sau 
3) un permis de acces pe aerodrom valabil; sau 
4) o legitimație valabilă de Inspector/Auditor AAC valabilă; sau 
5) orice legitimație valabilă emisă sau recunoscută de AAC. 

 
Subsecțiunea 3. Verificarea documentelor 

30. Cartea de îmbarcare sau dovada că persoana se află înscrisă pe lista de pasageri, 
reglementat la pct. 29, sbp. 1) trebuie verificată înainte ca unei persoane să i se permită 
accesul în zonele de securitate cu acces restricționat, în scopul de a se asigura în mod 
rezonabil că respectivul document este valabil.  

31. Legitimațiile menționate la pct. 29, sbp. 2) - 4) trebuie verificate înainte ca unei persoane 
să i se permită accesul în zonele de securitate cu acces restricționat, în scopul de a se 
asigura în mod rezonabil că respectiva legitimație este valabilă și că persoana care o 
prezintă este titularul. 

32. Pasagerilor li se permite accesul în zonele de securitate cu acces restricționat, în vederea 
îmbarcării, și la bordul aeronavelor numai dacă un reprezentant al unui operator aerian 
confirmă că în urma verificărilor, fiecare dintre pasageri a fost identificat și declarat ca 
pasager cunoscut. 

33. Administratorul aerodromului va obține în prealabil din partea operatorului  aerian lista 
pasagerilor cu toate datele necesare stabilirii identității acestora. 
 

Subsecțiunea 4. Proceduri speciale pentru accesul membrilor echipajelor 
34. Unui membru al echipajului i se permite accesul în zonele de securitate cu acces 

restricționat numai după verificarea: 
1) validității legitimației de membru al echipajului sau, dacă este cazul, a legitimației de 

aerodrom; 
2) documentului care atestă că membrul echipajului este în misiune de zbor pentru un 

zbor programat pentru ziua și intervalul orar care justifică prezența acestuia pe 
aerodrom. 
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Subsecțiunea 5. Accesul vehiculelor în zonele de securitate cu acces restricționat 

35. Pentru ca unui vehicul să i se permită accesul în zonele de securitate cu acces 
restricționat, acesta trebuie să aibă afișat un permis valabil de acces pentru vehicule. 

36. Pentru vehiculele utilizate pentru deplasarea frecventă între zona publică și zonele de 
securitate cu acces restricționat se emit permise de acces permanente. Aceste permise 
se emit numai pentru vehiculele aparținând organizațiilor care au personal care are nevoie 
de acces în zonele de securitate cu acces restricționat dintr-un motiv legitim, justificat și 
numai după ce administratorul aerodromului se convinge că utilizarea acestor vehicule în 
zonele de securitate cu acces restricționat este absolut necesară pentru desfășurarea 
activităților operaționale ale personalului deținător de permise de acces permanente. 

37. Permisele de acces permanente pentru vehicule se poartă într-o poziție vizibilă, în partea 
din față a vehiculului, și trebuie să fie astfel confecționate încât să nu poată fi modificate 
sau falsificate (să conțină elemente de protecție împotriva falsificării). 

 
Subsecțiunea 6. Accesul cu însoțire 

38. Membrii de echipaj, alții decât cei care dețin o legitimație de aerodrom valabilă, sunt 
însoțiți în permanență atunci când se află în zone de securitate cu acces restricționat, 
altele decât: 
1) zonele în care pot fi prezenți pasageri; și 
2) zonele aflate în imediata apropiere a aeronavei cu care au sosit sau cu care 

urmează să plece; și 
3) zonele destinate echipajelor; și 
4) distanțele dintre terminal sau punctul de acces și aeronava cu care au sosit sau 

vor pleca membrii echipajului. 
39. În mod excepțional, o persoană poate fi exceptată de la respectarea cerințelor de a deține 

o legitimație de aerodrom și a obligațiilor privind verificarea antecedentelor, cu condiția ca 
aceasta să fie însoțită în permanență atunci când se află în zone de securitate cu acces 
restricționat. 

40. O persoană care nu își poartă legitimația de membru de echipaj sau legitimația de 
aerodrom la vedere în zonele de securitate cu acces restricționat, altele decât cele în care 
sunt prezenți pasageri, trebuie somată de către persoanele care dețin legitimații care 
permit accesul neînsoțit în zonele de securitate cu acces restricționat. 

41. Un vehicul poate fi exceptat de la respectarea cerințelor prevăzute la pct. 51 - 55, cu 
condiția ca acesta să fie însoțit în permanență atunci când se află în zona de operațiuni 
aeriene. 

42. Însoțitorul trebuie: 
1) să dețină o legitimație valabilă, conform prevederilor pct.29 sbp. 3), 4) sau 5); și 
2) să fie autorizat să însoțească persoane în zonele de securitate cu acces 

restricționat; și 
3) să aibă în permanență persoana (persoanele) însoțită (însoțite) în raza sa vizuală 

directă; și 
4) să se asigure în mod rezonabil că persoana (persoanele) însoțită (însoțite) nu 

încalcă normele de securitate. 
 

Subsecțiunea 7. Cerințe cu privire la legitimațiile de membru de echipaj și legitimațiile de 
aerodrom 

43. Înainte de a i se elibera o legitimație de membru de echipaj sau o legitimație de aerodrom 
care permite accesul neînsoțit în zonele de securitate cu acces restricționat, orice 
persoană, inclusiv personalul navigant, trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare a 
antecedentelor, în conformitate cu prevederile PNSA. 
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44. Legitimația de membru de echipaj a unui membru de echipaj angajat de un operator aerian 

și legitimația de aerodrom pot fi emise numai pentru o persoană care are o necesitate 
operațională și care a trecut cu succes printr-o verificare a antecedentelor, în conformitate 
cu prevederile PNSA. 

45. Legitimația de membru de echipaj și legitimația de aerodrom se emit pentru o perioadă 
de maximum 5 ani. 

46. Legitimația de membru de echipaj și legitimația de aerodrom se poartă la vedere cel puțin 
atunci când titularul se află într-o zonă de securitate cu acces restricționat. 

47. Legitimația de membru de echipaj vor fi emise numai pentru persoane care au necesități 
operaționale și în conformitate cu prevederile Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice 
Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru 
personalul operatorilor aerieni naționali (denumit în continuare PIAC – LME). 

48. Un permis de aerodrom trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
1) numele și fotografia titularului; și 
2) numele angajatorului titularului, cu excepția cazurilor în care acesta este programat 

electronic; și 
3) numele entității emitente sau numele aerodromului; și 
4) zonele pentru care titularul este autorizat să aibă acces; și 
5) data expirării, cu excepția cazurilor în care aceasta este programată electronic. 

49. Pentru invitații oficiali sau alte categorii de vizitatori, precum și pentru personalul 
tehnic/profesional care, de regulă, nu lucrează în zonele de securitate cu acces 
restricționat ale aerodromului, se emit legitimații de aerodrom tip "VIZITATOR". 

50. Accesul persoanelor prevăzute la pct. 49 este permis numai cu însoțire de către persoane 
care dețin legitimații de aerodrom, în tot timpul cât se află în zonele de securitate cu acces 
restricționat. Nu pot fi mai mult de 6 deținători de permise de acces tip "VIZITATOR" la un 
însoțitor. 

 
Subsecțiunea 8. Cerințe cu privire la permisele de acces pentru vehicule 

51. Un permis de acces pentru vehicule poate fi emis numai în cazul în care s-a constatat o 
necesitate operațională. 

52. Un permis de acces pentru vehicule trebuie să fie propriu (să conțină numărul de 
înmatriculare al vehiculului și denumirea societății care deține/folosește vehiculul în 
cauză) și trebuie să prezinte: 
1) zonele pentru care vehiculul este autorizat să aibă acces; și 
2) data expirării. 

53. Nu este necesar ca permisele de acces pentru vehicule, de tip electronic, să indice zonele 
pentru care vehiculul este autorizat să aibă acces sau data expirării, cu condiția ca aceste 
informații să poată fi citite electronic și verificate înainte de acordarea accesului în zonele 
de securitate cu acces restricționat. 

54. Un permis de acces pentru vehicule, de tip electronic, trebuie fixat pe vehicul într-un mod 
care să garanteze că nu poate fi transferat altui vehicul. 

55. Un permis de acces pentru vehicule trebuie afișat într-un loc vizibil ori de câte ori vehiculul 
se află în zona de operațiuni aeriene. 

 
Subsecțiunea 9. Cerințe și proceduri privind gestionarea permiselor de aerodrom și a permiselor 

de acces pentru vehicule 
56. Accesul în zonele de securitate cu acces restricționat ale aerodromului, inclusiv accesul 

vehiculelor, se controlează printr-un sistem, a cărui implementare este în 
responsabilitatea administratorului. 

57. Legitimațiile de aerodrom și permisele de acces pentru vehicule se emit numai în urma 
primirii unei solicitări scrise. 
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58. Pentru personalul angajat al aerodromului, cererile pentru emiterea legitimațiilor de 

aerodrom trebuie să fie făcute de șeful ierarhic superior al angajatului, după caz avizate 
de reprezentantul serviciului resurse umane, și înaintate persoanei responsabile de 
administrarea sistemului de legitimații de aerodrom al organizației emitente. 

59. Pentru persoanele din afara aerodromului, cererile pentru emiterea legitimațiilor de 
aerodrom trebuie să fie făcute de către entitatea angajatoare a persoanelor respective. 

60. Se acceptă numai cererile depuse în original (nu se acceptă copii ale cererilor sau cereri 
transmise prin fax). Cererile nesemnate sau incomplete nu vor fi procesate. 

61. Cererile pentru emiterea legitimațiilor de aerodrom și a permiselor de acces pentru 
vehicule trebuie să conțină cel puțin: 
1) motivul pentru care se solicită accesul (descrierea atribuțiilor persoanei pentru care 

se solicită legitimația, iar, în cazul vehiculului, scopul în care este utilizat acesta) și 
perioada pentru care se solicită legitimația/permisul de acces; 

2) zonele pentru care se solicită accesul; 
3) mențiunea dacă persoana a mai deținut o legitimație de acces în ultimii 5 ani, 

categoria de legitimație și entitatea emitentă. 
62. Orice cerere pentru emiterea unei legitimații de aerodrom trebuie să fie însoțită de: 

1) Copia buletinului de identitate a persoanei, pentru care se solicită emiterea permisului; 
2) cazierul judiciar (obligatoriu în situația în care se solicită acces într-o zonă de 

securitate cu acces restricționat), în următoarele situații: 
a) pentru personalul pentru care se solicită permis de acces pentru prima dată; 
b) dacă au trecut mai mult de 3 ani de la data înregistrării ultimului cazier depus la 

entitatea emitentă; 
3) o fotografie (3/4 cm) recentă a persoanei pentru care se solicită legitimația. 

63. Permisul de aerodrom și permisul de acces pentru vehicule se returnează imediat entității 
emitente: 
1) la cererea entității emitente; sau 
2) la încetarea contractului de muncă; sau 
3) la schimbarea angajatorului; sau 
4) la schimbarea necesității de a avea acces în zonele pentru care s-a acordat 

autorizație; sau 
5) la expirarea legitimației de aerodrom și a permisului de acces pentru vehicule; sau 
6) la retragerea legitimației de aerodrom și a permisului de acces pentru vehicule. 

64. Entitatea emitentă este notificată imediat în cazul pierderii, furtului sau nereturnării unei 
legitimații de aerodrom ori a unui permis de acces pentru vehicule. 

65. Permisele de aerodrom și permisele de acces pentru vehicule, de tip electronic, sunt 
dezactivate imediat în urma returnării, expirării, retragerii sau notificării pierderii, furtului 
ori nereturnării acestora. 

66. Pentru a împiedica utilizarea frauduloasă a legitimațiilor de aerodrom și a permiselor de 
acces pentru vehicule trebuie să existe un sistem care să ofere o asigurare rezonabilă că 
tentativele de utilizare a legitimațiilor și permiselor pierdute, furate sau nereturnate sunt 
detectate. La detectarea unor astfel de tentative trebuie să se ia măsuri corespunzătoare. 

67. La emiterea permiselor de acces pentru vehicule emitentul se asigură că șoferii sunt 
calificați să conducă acea categorie de vehicule pentru care s-a emis permisul și că au 
fost instruiți asupra regulilor de siguranță necesar a fi respectate în zona de operațiuni 
aeriene a aerodromului. 
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Subsecțiunea 10. Reguli de port și utilizare a legitimațiilor de aerodrom 

68. Portul la vedere al permiselor de aerodrom este obligatoriu pentru toate persoanele 
(inclusiv vizitatorii), pe toată perioada cât acestea se află în zonele de securitate cu acces 
restricționat ale aerodromului. Fac excepție de la această cerință situațiile în care portul 
legitimației de aerodrom este impracticabil, din motive legate de natura activității sau de 
siguranța funcționării unor echipamente, sau poate fi periculos, contravenind unor reguli 
de protecție a muncii.  

69. Persoanele poartă legitimațiile de aerodrom pe îmbrăcămintea exterioară, la nivelul 
pieptului. Condițiile în care se aplică excepțiile vor fi detaliate în programele de securitate 
ale organizațiilor emitente. 

70. Persoanele exceptate de la portul la vedere al legitimațiilor de aerodrom sunt obligate să 
le poarte asupra lor, cu posibilitatea de a fi prezintate pentru control personalului de 
securitate. 

71. Legitimațiile de aerodrom sunt strict personale și nu pot fi utilizate pentru a facilita accesul 
altor persoane în zonele cu acces limitat. Fac excepție de la această condiție numai 
persoanele (de regulă personal de securitate) desemnate de administratorul aerodromului 
să îndeplinească activități de însoțire în zonele de securitate cu acces restricționat pentru 
alte persoane sau vehicule. 

72. Când se află în zonele de securitate cu acces restricționat, deținătorii de legitimații de 
aerodrom sunt obligați să prezinte la control legitimația atunci când li se solicită acest lucru 
de către personalul cu atribuții specifice. 

73. Administratorul aerodromului asigură verificarea, în mod permanent, a portului corect al 
legitimațiilor de aerodrom.  

74. Orice persoană care, aflându-se într-o zonă de securitate cu acces restricționat, este 
văzută că nu poartă la vedere o legitimație de aerodrom va fi imediat chestionată de către 
personalul de securitate. 

 
Subsecțiunea 11.  Verificarea antecedentelor (background checks) 

75. Administratorul aerodromului se asigură că toți angajații săi, precum și pe cei ai 
operatorilor aerieni și ai celorlalte entități de aviație civilă ale căror activități presupun 
accesul fără însoțire în zonele de securitate cu acces restricționat au trecut cu succes 
procesul verificării antecedentelor în conformitate cu prevederile PNSA.  

76. Verificarea antecedentelor este repetată la intervale regulate de timp în conformitate cu 
prevederile PNSA. 

 
Subsecțiunea 12.  Protecția zonei de operațiuni aeriene a aerodromului, inclusiv a zonelor de 

securitate cu acces restricționat 
77. Zona de operațiuni aeriene a aerodromului este separată de zona non-restricționată a 

acestuia prin gard perimetral sau alte obstacole fizice prevăzute cu panouri de avertizare 
de securitate, a căror existență și stare sunt controlate periodic. 

78. Administratorul asigură paza aerodromului și a facilităților acestuia, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

79. Pe timp de noapte, platformele de îmbarcare/debarcare pentru pasageri și zonele de 
parcare a aeronavelor sunt iluminate corespunzător dacă pe acestea se află parcate 
aeronave.  

80. Zonele vulnerabile, cum ar fi punctele de acces în hangare sunt întotdeauna iluminate. 
 

Secțiunea 6. Securitatea aeronavei 
81. Administratorul aerodromului asigură supravegherea spațiilor de parcare/staționare a 

aeronavelor, fie acestea hangare, hale sau zone de parcare în spații libere, pentru a se 
asigura că nicio persoană neautorizată nu are acces la aeronave.  
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82. Aeronavele parcate în spații libere vor fi protejate împotriva utilizării abuzive 

(neautorizate). Ușile hangarelor vor fi ținute închise, iar în afara orelor de program sau 
atunci când personalul autorizat nu este prezent, ușile vor fi ținute încuiate. 

83. Cheile aeronavelor, ale hangarelor, precum și cele ale încăperilor în care se țin 
documentele de bord se păstrează în locuri sigure, la care au acces numai persoane 
autorizate din cadrul entității. 

84. Cheile aeronavelor și documentele de bord se predau, dacă este cazul, numai 
personalului autorizat, pe bază de proces-verbal. 

85. Administratorul se asigură că operatorii aerieni aplică următoarele măsuri atunci când 
personalul autorizat al acestora nu este prezent: 
1) țin încuiate și sigilate punctele externe de acces (uși și panouri de acces) ale 

aeronavei; 
2) dacă aeronava este dotată cu sistem de alarmă, acesta este armat; 
3) scările și alte elemente de acces în aeronavă sunt retrase. 

 
CAPITOLUL III. MĂSURI DE SECURITATE ALTERNATIVE, SPECIFICE PENTRU 

OPERATORII AERIENI 
Secțiunea 1. Prevederi generale 

86. Operatorul aerian asigură implementarea măsurilor prevăzute în prezentul capitol. 
87. Prezentele cerințe și măsuri de securitate se completează cu cerințe și măsuri de 

securitate aeronautică, comune pentru aerodromuri (inclusiv aeroporturi și heliporturi) și 
operatori aerieni, prevăzute în Capitolul IV. 

 
Secțiunea 2. Declarația-angajament 

88. Conducătorul operatorului aerian prezintă Declarația angajament al operatorului aerian, 
conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2. 

89. Declarația angajament al operatorului aerian este semnată de către Conducătorul 
operatorului aerian, după caz de către persoana responsabilă de securitatea aeronautică.  

90. Declarația de angajament al operatorului aerian este parte a programului de securitate. 
91. Originalul Declarației de angajament al operatorului aerian, semnată, se păstrează în 

cadrul AAC.  
 

Secțiunea 3. Securitatea aeronavei 
92. Operatorul aerian asigură controlul accesului în spațiile de parcare/staționare a 

aeronavelor, fie acestea hangare, hale sau zone de parcare în spații libere, pentru a se 
asigura că nici-o persoană neautorizată nu are acces la aeronave.  

93. Persoanele străine, cum ar fi vizitatorii, vor fi însoțiți în permanență pe timpul cât se află 
în aceste spații.  

94. Aeronavele parcate în spații libere vor fi în mod special protejate împotriva utilizării 
abuzive (neautorizate). Ușile hangarelor vor fi ținute închise, iar în afara orelor de program 
sau atunci când personalul autorizat nu este prezent, ușile vor fi ținute încuiate. 

95. Cheile aeronavelor, ale hangarelor, precum și cele ale încăperilor în care se țin 
documentele de bord se păstrează în locuri sigure, la care au acces numai persoane 
autorizate din cadrul operatorului aerian. 

96. Cheile aeronavelor și documentele de bord se predau numai personalului autorizat, pe 
bază de proces-verbal. 

97. Când o aeronavă se află în alte locații decât cele proprii, iar personalul autorizat al 
operatorului aerian nu este prezent, toate punctele externe de acces (uși și panouri de 
acces) ale aeronavei vor fi ținute încuiate și sigilate. Dacă aeronava este dotată cu sistem 
de alarmă, acesta va fi armat. Scările și alte elemente de acces în aeronavă vor fi retrase. 
Totodată, operatorul aerian va asigura paza permanentă a aeronavei. 

98. Aeronavele operatorului aerian sunt operate numai cu piloți proprii, dacă este cazul 
angajați pe bază de contract. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztonzyg4/masuri-de-securitate-alternative-specifice-pentru-transportatorii-aerieni-care-desfasoara-operatiuni-de-aviatie-civila-din-toate-categoriile-prevazute-la-art-1-din-regulamentul-ue-nr-1254-2009-al-comi?dp=gq2diobvgiytm
https://lege5.ro/Gratuit/geztonzyg4/masuri-de-securitate-alternative-specifice-pentru-transportatorii-aerieni-care-desfasoara-operatiuni-de-aviatie-civila-din-toate-categoriile-prevazute-la-art-1-din-regulamentul-ue-nr-1254-2009-al-comi?dp=gq2diobvgiytm
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99. Înainte de fiecare zbor, echipajul sau altă categorie de personal al operatorului aerian, 

pregătit în domeniul securității aeronautice, va efectua examinarea de securitate a 
aeronavei, conform procedurilor descrise în programul de securitate. 

100. Operatorul aerian se asigură că deservirea la sol a aeronavei (alimentare cu combustibil, 
cu apă, încărcarea proviziilor de bord, curățenie etc.) în cadrul facilităților proprii este 
întotdeauna supravegheată de către o persoană autorizată de către operatorul aerian. 

101. Operatorul aerian se asigură că deservirea la sol a aeronavei (alimentare cu combustibil, 
cu apă, încărcarea proviziilor de bord, curățenie etc.) în alte facilități decât cele proprii va 
fi întotdeauna supravegheată de către un membru al echipajului de zbor. 

 
Secțiunea 4. Identificarea pasagerului pentru stabilirea statutului de pasager cunoscut 
102. Operatorul aerian, după caz, va întocmi sau va obține în prealabil din partea beneficiarului 

serviciului lista pasagerilor cu toate datele necesare stabilirii identității acestora. 
103. Înainte de fiecare zbor, operatorul aerian va întocmi lista de pasageri (passenger 

manifest), care va conține, pentru fiecare pasager, următoarele date: numele, 
naționalitatea, data nașterii, seria și numărul actului de identitate. 
 

Secțiunea 5. Măsuri de securitate pentru pasageri și bagaje 
104. Înainte de îmbarcarea pentru zbor, un reprezentat autorizat al operatorului aerian din 

cadrul echipajului de zbor, echipajului de cabină sau din cadrul altei structuri al  
operatorului, trebuie: 
1) să verifice identitatea fiecărui pasager, prin confruntarea datelor de identitate din lista 

de pasageri cu cele din documentele de identitate ale pasagerilor. Sunt acceptate 
numai documente de identitate emise de autorități competente ale statului (buletin, 
carte de identitate, pașaport), care conțin o fotografie a persoanei; 

2) să stabilească, după terminarea verificării, că toți pasagerii care se îmbarcă au fost 
incluși în lista de pasageri; 

3) să solicite pasagerilor să își identifice fiecare bagaj. Bagajele care nu pot fi identificate 
ca aparținând unui pasager vor fi îndepărtate; 

4) să se asigure că, după preluarea bagajelor de la pasageri și până la încărcarea 
acestora în aeronavă, nicio persoană neautorizată nu are acces la bagaje. 

105. În situația în care nu sunt îndeplinite cerințele de la pct.103-104, operatorul aerian va 
refuza îmbarcarea pasagerilor și încărcarea bagajelor acestora în aeronavă. 

106. În situația descrisă la pct.105, operatorul aerian va permite îmbarcarea acestor pasageri 
numai după supunerea acestora și a bagajelor lor, controalelor de securitate conform 
prevederilor Legii nr. 192 privind securitatea aeronautică, prevederilor PNSA și altor acte 
normative din domeniul securității aviației civile. 

107. În situația în care cerințele de la pct. 103 - 104 sunt îndeplinite, iar pasagerii au ca 
destinație un aeroport  sau o zonă demarcată a unui aeroport, operatorul aerian va notifica 
aeroportului respectiv, în prealabil, despre categoria zborului, inclusiv despre măsurile de 
securitate care au fost aplicate pentru pasageri și bagaje. 
 

CAPITOLUL IV. MĂSURI DE SECURITATE AERONAUTICĂ ALTERNATIVE, COMUNE 
PENTRU AERODROMURI (INCLUSIV AEROPORTURI ȘI HELIPORTURI) ȘI OPERATORI 

AERIENI 
Secțiunea 1. Prevederi generale 

108. Administratorul aerodromului (inclusiv aeroportului sau heliportului) sau al părților de 
aeroport desemnate ca zone demarcate ale aeroporturilor și operatorul aerian trebuie să 
asigure implementarea măsurilor de securitate prevăzute în prezentul capitol, suplimentar 
măsurilor prevăzute, după caz, în Capitolul I sau în Capitolul II. 
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Secțiunea 2. Programul de securitate 

109. Entitățile prevăzute la pct. 108 trebuie să elaboreze, să aplice și să actualizeze periodic 
un program de securitate conform prevederilor PNSA, care să descrie metodele și 
procedurile de securitate pe care le aplică pentru implementarea măsurilor de securitate 
prevăzute în prezentele CT.  

110. Programele de securitate prevăzute la pct. 109 se elaborează conform modelului prevăzut  
în Anexa nr. 3.  

111. La aprobarea programelor de securitate prevăzute de prezentele CT, se vor aplica 
prevederile cu privire la procedura de aprobare a programelor de securitate din PNSA. 

112. Programul de securitate trebuie: 
1) să descrie modul în care entitățile prevăzute la punctul 108 urmează să 

monitorizeze respectarea metodelor și procedurile de securitate; 
2) să indice persoana responsabilă de elaborare, actualizare și de informare a AAC cu 

privire la orice modificări ale acestuia; 
3) să descrie rolul și responsabilitățile personalului de conducere în implementarea 

măsurilor de securitate; 
4) să descrie atribuțiile personalului de securitate, structura de securitate a 

aerodromului/ operatorului aerian; 
5) măsurile și procedurile legate de furnizarea și protecția informațiilor de securitate 

sensibile referitoare la măsurile de securitate aplicabile și mijloacele de comunicație 
din dotare; 

6) să descrie caracteristicile fizice și facilitățile aerodromului, astfel: 
a) descrierea generală a aerodromului/părților de aeroport desemnate ca zone 

demarcate ale aeroportului; 
b) planul general și descrierea zonelor și facilităților relevante; 
c) zonele de securitate ale aerodromului/părților de aeroport desemnate ca zone 

demarcate ale aeroportului; 
d) programul de funcționare al aerodromului/părților de aeroport desemnate ca 

zone demarcate ale aeroportului; 
e) categorii de activități ce se desfășoară pe aerodrom/în părțile de aeroport 

desemnate ca zone demarcate ale aeroportului. 
 

Secțiunea 3. Persoana responsabilă de aplicarea programului de securitate 
113. Entitățile prevăzute la pct. 108 trebuie să desemneze persoana responsabilă de aplicarea 

programului de securitate. 
114. Persoana prevăzută la pct. 113 trebuie să fi trecut cu succes printr-o verificare 

aprofundată a antecedentelor, în conformitate cu prevederile PNSA și PNICSA. 
 

Secțiunea 4. Controlul intern al calității 
115. Entitățile prevăzute la pct. 108 aplică măsuri de control intern al calității conform 

Programului Național de Control al Calității în domeniul Securității Aviației Civile (denumit 
în continuare PNCCSA) și cu respectarea prevederilor de la subsecțiunile 1 – 3 din 
prezenta secțiune. 

 
Subsecțiunea 1. Revizuirea programului de securitate 

116. Responsabilul de securitate va menține și va actualiza în mod regulat programul de 
securitate pentru a se asigura că acesta este în conformitate cu actele normative 
aplicabile și că reflectă cu acuratețe procedurile operaționale ale entității.  

117. Responsabilul de securitate va informa AAC despre orice amendament la programul de 
securitate și, în special, despre orice modificare organizațională a entității, precum 
modificare adresei, schimbarea statului juridic, ș.a.m.d. 
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Subsecțiunea 2. Măsuri de control intern al calității 

118. Entitățile prevăzute la pct. 108 asigură evaluarea, la intervale regulate de timp, a 
măsurilor, procedurilor și metodelor de securitate aeronautică pe care le aplică, în scopul 
de a asigura conformitatea cu cerințele naționale din domeniul securității aeronautice.  

119. Măsurile de control al calității sunt descrise într-un plan anual care încorporează 
verificarea măsurilor, procedurilor și metodelor de securitate aeronautică prevăzute în 
programul de securitate al entității. 

120. Planul anual de control intern al calității va conține scopul verificărilor, frecvența acestora, 
precum și procedurile de analiză și raportare. Aceste proceduri vor include pe cele privind 
consemnarea implementării măsurilor de securitate, precum și pe cele privind raportarea 
deficiențelor către persoana responsabilă de controlul intern al calității la nivelul societății. 

121. Planul anual de control intern al calității va descrie mecanismul stabilit pentru aplicarea 
măsurilor corective în cazul deficiențelor identificate. De asemenea, va fi descrisă 
procedura de verificare a faptului că măsurile corective au fost implementate în mod 
corespunzător. 

 
Subsecțiunea 3. Raportarea către AAC 

122. Entitățile prevăzute la pct. 108 asigură transmiterea, anuală, la AAC a raportului cu privire 
la rezultatele măsurilor de control intern al calității conform prevederilor PNCCSA. 

 
Secțiunea 5. Recrutarea și instruirea personalului 

123. Entitățile prevăzute la punctul 108 asigură recrutarea și instruirea personalului în 
conformitate cu Programul de instruire a personalului entității, întocmit în baza 
Programului Național de Instruire și Certificare în domeniul Securității Aeronautice 
(denumit în continuare PNICSA).  

124. Întregul personal a cărui prezență în zonele de securitate cu acces restricționat ale 
aeroportului sau ale aerodromului, inclusiv ale heliportului, este necesară și pentru care 
se emit documente de acces în aceste zone va urma cursuri periodice de instruire de 
conștientizare în materie de securitate conform prevederilor PNICSA.  
 

Secțiunea 6. Raportarea incidentelor de securitate 
Subsecțiunea 1.  Prevederi generale 

125. În cazul unui act de intervenție ilicită, a unei tentative de deturnare sau a unei deturnări, a 
unei amenințări cu bombă la sol ori în cazul altui eveniment de securitate aeronautică, 
entitățile prevăzute la pct. 2 vor asigura raportarea evenimentului imediat la AAC, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind raportarea, analiza și acțiunile 
subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, aprobat prin Ordinul ministrului 
economiei și infrastructurii  nr.119 din 02.07.2020. 

 
Subsecțiunea 1. Descrierea procedurilor de raportare a incidentelor de securitate 

126. Procedurile de raportare a incidentelor de securitate sunt parte componentă a programului 
de securitate aeronautică al entității. Acesta va conține cel puțin următoarele informații:  

1) datele de contact ale AAC și ale entității care raportează incidentul;  
2) persoana desemnată pentru comunicarea cu autoritățile abilitate pe linie de 

securitate aeronautică, de regulă, responsabilul cu securitatea aeronautică al 
societății.  

3) modalitățile de raportare; 
4) tipul și conținutul informațiilor raportate.   

127. În cazuri speciale, conducătorul entității poate desemna o altă persoană pentru 
menținerea contactului cu autoritățile legale, cu condiția ca aceasta să facă parte din 
comitetul de criză al entității. 
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Secțiunea 7. Managementul situațiilor de criză 

128. Managementul situațiilor de criză urmărește reducerea la minim a efectelor acestor 
situații, obiectivele majore fiind salvarea și protejarea vieților omenești, precum și 
menținerea la un nivel cât mai apropiat de normalitate a activităților operaționale de aviație 
civilă. 

129. Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la pct. 128 entitățile prevăzute la pct. 2 
elaborează, actualizează și aplică Planul de management al situațiilor de criză. 

130. Planul de management al situațiilor de criză conține următoarele elemente: 
1) tipul situațiilor de criză avute în vedere la elaborarea planului, cum sunt pericole 

privind aeronava, sabotaj la aeroport, amenințare cu bombă, capturarea nelegală a 
aeronavei, incidente referitoare la bunurile periculoase, incendii la facilitățile 
aeroportului, dezastre naturale;  

2) prevederi și proceduri pentru coordonarea acțiunilor diferitelor entități participante la 
rezolvarea crizei; 

3) rolul și responsabilitățile fiecărei entități participante la rezolvarea crizei, pentru fiecare 
tip de situație de criză;  

4) prevederi privind cooperarea cu structurile autorităţii publice locale sau poliția de 
frontieră, unde este cazul;  

5) numele și datele de contact ale autorităților și persoanelor cu responsabilități specifice;  
6) hărți ale aeroportului, ale aerodromului, inclusiv ale heliportului, și ale vecinătăților 

sale;  
7) prevederi referitoare la aplicarea permanentă a măsurilor de securitate aeronautică 

pe durata unor eventuale acte de intervenție ilicită, incidente de securitate, conflicte 
de muncă sau modificare a nivelului de amenințare; 

8) prevederi privind stabilirea și dispunerea unui centru fix de conducere a acțiunilor de 
răspuns, disponibil pe toată durata situației de criză. 
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Anexa nr. 1  

DECLARAȚIA ANGAJAMENT AL ADMINISTRATORULUI DE  AERODROM 
Denumirea entității: ......................................................................................................... 
Forma de organizare/Datele de identificare: ..................................................................... 
Adresa entității: ............................................................................................................... 
În conformitate cu prevederile Legii privind securitatea aeronautică nr.192/2019 pentru 
operațiunile de aviație civilă din categoriile prevăzute în art. 45, alin.(1) care permite derogări de 
la standardele de bază și măsuri de securitate alternative, 
 
subsemnatul, .................................., în numele ................................... (denumirea entității),  
declar că: 

1. Informațiile cuprinse în programul de securitate aeronautică al entității sunt adevărate și 
corecte; 

2. Practicile și procedurile prevăzute de programul de securitate vor fi aplicate și menținute 
pe aerodromul pe care entitatea îl administrează; 

3. Programul de securitate aeronautică va fi actualizat și adaptat odată cu modificările 
relevante în legislația națională din domeniul securității aviației civile, cu excepția cazului 
în care [numele entității] informează AAC că nu mai dorește să funcționeze ca 
administrator al aerodromului; 

4.  .............................. (denumirea entității) va informa AAC în scris despre: 
1) modificări minore aduse programului său de securitate, cum ar fi denumirea 

entității, numele și datele de contact ale persoanei responsabile de securitatea 
aeronautică - în cel mult 10 zile lucrătoare; și 

2) modificări majore planificate, cum ar fi proceduri noi de aplicare a măsurilor de 
securitate, lucrări de construcție majore care ar putea afecta conformitatea 
acesteia cu legislația națională din domeniul securității aviației civile sau 
modificarea adresei, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data introducerii 
modificărilor planificate. 

5. În scopul asigurării conformității cu legislația națională din domeniul securității aviației 
civile, .............................. (denumirea entității) va coopera în totalitate în cadrul tuturor 
inspecțiilor de securitate efectuate de AAC și va acorda acces la toate informaţiile, 
documentele, echipamentele, către toate spaţiile relevante, inclusiv în aeronave şi clădiri, 
în locurile şi zonele aflate sub controlul sau jurisdicţia sa conform solicitărilor formulate de 
inspectori; 

6. .............................. (denumire entității) va informa AAC despre orice încălcare gravă a 
normelor de securitate a aviației și despre orice circumstanță care prezintă suspiciuni 
referitoare la securitatea aerodromului, în special despre orice tentativă de acces 
neautorizat în zone sau la bordul unei aeronave pregătite pentru zbor; 

7. .... .......................... (denumirea entității) se va asigura că întregul personal relevant 
beneficiază de o pregătire corespunzătoare și este conștient de responsabilitățile în 
materie de securitate care îi revin în cadrul programului de securitate al entității; și 

8. .............................. (denumirea entității) va informa AAC în cazul în care: 
1) își încetează activitatea; 
2) nu se mai ocupă de administrarea aerodromului; sau 
3) nu mai poate îndeplini cerințele legislației naționale relevante din domeniul 

securității aviației civile. 
9. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru cele declarate. 
 
Numele: .......................................................... 
Funcția în cadrul entității ............................. 
Data: ............................................................... 
Semnătura: ..................................................... 
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Anexa nr. 2  

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT AL OPERATORULUI AERIAN 
 

Denumirea entității: ......................................................................................................... 
Forma de organizare/Datele de identificare:....................................................................... 
Adresa entității: ............................................................................................................... 
În conformitate cu prevederile Legii privind securitatea aeronautică nr.192/2019 pentru 
operațiunile de aviație civilă din categoriile prevăzute în art. 45 alin.(1) care permite derogări de 
la standardele de bază și măsurile de securitate alternative, 
 
subsemnatul, .................................., în numele ................................... (denumirea entității),  
declar că: 

1. Informațiile cuprinse în programul de securitate aeronautică al entității sunt adevărate și 
corecte; 

2. Măsurile și procedurile prevăzute în programul de securitate vor fi aplicate și menținute 
de către operatorul aerian; 

3. Programul de securitate aeronautică va fi actualizat și adaptat odată cu modificările 
relevante în legislația națională din domeniul securității aviației civile, cu excepția cazului 
în care [denumirea entității] informează AAC că nu mai dorește să funcționeze ca operator 
aerian; 

4.  .............................. (denumirea entității) va informa AAC în scris despre: 
1) modificări minore aduse programului său de securitate, cum ar fi denumirea 

entității, numele și datele de contact ale persoanei responsabile de securitatea 
aeronautică -  în cel mult 10 zile lucrătoare; și 

2) modificări majore planificate, cum ar fi proceduri noi de aplicare a măsurilor de 
securitate sau modificarea adresei, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea 
modificării planificate. 

5. În scopul asigurării conformității cu legislația națională din domeniul securității aviației 
civile, .............................. (denumirea entității) va coopera în totalitate în cadrul tuturor 
inspecțiilor de securitate efectuate de AAC și va acorda acces la toate informaţiile, 
documentele, echipamentele, către toate spaţiile relevante, inclusiv în aeronave şi clădiri, 
în locurile şi zonele aflate sub controlul sau jurisdicţia sa, conform solicitărilor formulate 
de inspectori; 

6. .............................. (denumirea entității) va informa AAC despre orice încălcare gravă a 
normelor de securitate a aviației și despre orice circumstanță care prezintă suspiciuni 
referitoare la securitatea aeronavei, în special despre orice tentativă de acces neautorizat 
la bordul unei aeronave pregătite pentru zbor; 

7. .............................. (denumirea entității) se va asigura că întregul personal relevant 
beneficiază de o pregătire corespunzătoare și este conștient de responsabilitățile în 
materie de securitate care îi revin în cadrul programului de securitate al entității; și 

8. .............................. (denumirea entității) va informa AAC în cazul în care: 
1) își încetează activitatea; 
2) nu mai desfășoară operațiuni aeriene civile; sau 
3) nu mai poate îndeplini cerințele legislației naționale din domeniul securității aviației 

civile relevante. 
9. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru cele declarate. 
 
Numele: ........................................................... 
Funcția în cadrul entității: .............................. 
Data: ................................................................ 
Semnătura: ..................................................... 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztonzyg4/declaratia-angajament-administrator-aerodrom-ordin-755-2010?dp=gq2diobvgmztc
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Anexa nr. 3 

PROGRAM DE SECURITATE AL ADMINISTRATORULUI DE AERODROM  

(MODEL) 
Aprobat:                                                                                                                                                                                         

_____________________________                                                                                                                                                                                          
funcția/numele prenumele conducătorului administratorului de aerodrom 

_____________________________                                                                                                                                                                                                  
semnătura 

”_____” ______________________202_                                                                                                                                                                                               
data aprobării 

 
L.Ș 

 
 
 
 
 

[inserați denumirea administratorului de aerodrom] 
 

Program de securitate aeronautică 
 

Ediția - XX  Reviziunea-XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat: 
 
__________________________________ 
funcția/numele prenumele persoanei    
responsabile de securitatea aeronautică al administratorului de aerodrom   
_____________________ 
             semnătura 
 
”_____” ______________________202_ 
               data aprobării 
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1. Introducere  

1.1  Obiectivul  
1.2  Scopul și aplicabilitatea 
1.3  Responsabilități 
1.4  Evaluarea și revizuirea programului de securitate  

  

2. Organizații și angajamente internaționale 
2.1  Structura și rolurile OACI și CEAC 
2.2  Scopul diferitor convenții internaționale, Anexei 17 OACI, Doc. 30 CEAC și a actelor UE 

   

3.  Organizații și angajamente naționale  
3.1   Autorități competente, atribuții și responsabilități la nivel național 
3.2   Acte normative naționale în domeniu securității aeronautice 

  

4. Securitatea aerodromului  
4.1   Sistemul de securitate al aerodromului 
4.2  Controlul accesului pentru persoane și vehicule  
4.3  Sistemul de permise 
4.4  Verificarea antecedentelor (background check)  
4.5  Protecție și supraveghere  
 

5. Securitatea facilităților 
5.1   Infrastructura aerodromului din punct de vedere a securității aeronautice 
5.2  Protecția facilităților 
5.3  Accesul la facilități 
5.4 Protecția perimetrului 

 
6. Securitatea aeronavelor 
6.1 Examinarea aeronavelor 
6.2   Protecția aeronavelor 

 
7.  Asigurarea calității 
7.1  Asigurarea eficienței măsurilor de securitate  
7.2  Controlul intern al calității  

 
8. Programul de Instruire în domeniul securității aeronautice 
8.1  Instruirea inițială de securitate a personalului aeroportuar 
8.2  Recrutarea și instruirea personalului de securitate   
8.3  Instruirea periodică  

 
9. Planificarea pentru situații de criză   
9.1  Planificarea acțiunilor de răspuns în situații de urgență 
9.2  Planificarea acțiunilor de răspuns în cazul deturnării unei aeronave și utilizării acesteia 

în calitate de armă  
9.3  Planificarea acțiunilor de răspuns în caz de sabotaj 
9.4  Raportarea incidentelor 

 
 

Notă: Structura descrisă mai sus nu este exhaustivă, după caz pot fi adăugate componente (părți, 
capitole, etc.) suplimentare. 

 


