
PROTOCOL ADITIONAL LA, 
ACORDUL PRIVIND TRANSPORTURILE AERIENE 


INTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

~I 

GUVERNUL STATULUI ISRAEL 

Guvernul Republicii Moldova ~i Guvernul Statului Israel numite In 
continuare "Parti Contractante"; , 

Recunosdnd Acordul privind transporturile aeriene Intre Guvernul Republicii 
Moldova ~i Guvernul Statului Israel, semnat la Ierusalim la 22 iunie 1997 (numit In 
continuare "Acord"); 

Recunosdnd necesitatea dezvoltarii ulterioare a serviciilor aeriene Intre 
Republica Moldova ~i StatuI Israel 

Au con venit cele ce urmeaza: 

ARTICOLUL 1 

Definitia termenului "companie aeriana desemnata" din paragraful (c) al Articolului 
1 "DEFINITIl" va fi modificata cu urmatorul text: 

"Termenul "companie desemnata" Inseamna, 0 companie aeriana care a fost 
desemnata ~i autorizata In conformitate cu prevederile Articolului 3 din Acord;" 

ARTICOLUL2 

Articolul 3 "DESEMNAREA COMPANIILOR AERIENE SI AUTORIZA TIA DE 
EXPLOA TARE" din Acord va fi substituita cu Articolul 3 "DESEMNAREA SI 
AUTORIZA TIA" care va include urmatorul text: 
"I. Fiecare Parte Contractanta are dreptul sa desemneze, notifidnd celeilalte Parti 
Contractante, una sau mai multe companii aeriene In scopul exploatarii serviciilor 
convenite ~i de a retrage sau modifica aceasta desemnare. 
2. La primirea acestei desemnari, sau a cererii din partea companiei aeriene 
desemnate, in forma ~i modul prevazute pentru autorizatia de exploatare, fiecare 
parte Contractanta va acorda autorizatia necesara cu relineri procedurale minime cu 
conditia ca: 

a) 	 Parte a preponderenta a proprietatii ~i controlul efectiv apartin Partii 
Contractante care desemneaza compania aeriana, cetatenilor acestei parti 
Contractante sau ambele cazuri; 

b) 	 Parte a care desemneaza compania aeriana se conformeaza prevederilor 
Articolului 9 bis (SIGURANTA ZBORURILOR) ~i Articolului 10 
(SECURITATEA A VIA TIEl); ~i 

c) Conlpania aeriana desemnata este in masura sa Indeplineasca conditiile 
prevazute de legile ~i reglementarile aplicate In mod normal ~i rezonabil la 



exploatarea serviciilor aeriene intemationale de ditre Partea Contractanta care 
prime~te desemnarea. 

3. La primirea autorizatiei de exploatare conform paragrafului 2, compania aeriana 
desemnata po ate incepe oricind operarea serviciilor convenite pentru care a fost 
desemnata, cu conditia ca aceasta companie aeriana corespunde prevederilor aplicate 
de prezentul Acord." 

ARTICOLUL 3 

Articolul 6 "TARIFE" din Acord va fi substituit cu urmatorul text: 

,,1. Tarifele pentru serviciile aeriene intemationale spre/dinspre teritoriul oricarei 
Parti Contractante vor fi stabilite de catre compania aeriana desemnata la cuantumuri 
rezonabile, tinindu-se seama de toti factorii relevanti, inclusiv costul exploatarii, un 
profit rezonabil ~i tarifele aplicate de catre compania aeriana desemnata a celeilalte 
Parti Contractante. 
2. Fiecare Parte Contractanta poate cere notificarea sau inregistrarea tarifelor 
stabilite conform paragrafului 1 de catre compania aeriana sau companiile aeriene 
desemnate ale celeilalte parti Contractante. Fiecare Parte Contractanta are dreptul sa 
intervina in vederea: 

a) prevenirii preturilor sau practicilor nerezonabil discriminatorii; 

b) protectia consumatorilor de preturile excesive sau restrictive in rezultatul 

abuzului pozitiei dominante; sau 

c) protectia companiilor aeriene de preturile artificial scazute". 


ARTICOLUL4 

Urmatorul Articol 9 bis "SIGURANTA A VIA TIEl" va fi adaugat in Acord: 

"1. Fiecare Parte Contractanta poate cere consultari privind standardele de 
siguranta mentinute de cealalta Parte Contractanta in legatura cu echipamentele 
aeronautice, echipajele de zbor, aeronave ~i exploatarea acestora. Aceste consultari 
vor incepe intr-o perioada de 30 (treizeci) de zile din data cererii. 

2. Daca, in urma acestor consultari 0 Parte Contractanta stabile~te ca cealalta 
Parte Contractanta nu mentine ~i nu administreaza in mod efectiv standardele de 
siguranta mentionate in paragraful 1 al acestui Articol care sint egale cu standardelor 
stabilite confonn Conventiei, cealalta Parte Contractanta va informata asupra aces tor 
constatari ~i masurilor considerate necesare pentru conformarea standardelor ICAO. 
Cealalta ~arte Contractanta va intreprinde masurile respective de corectie. 

3. In ccnformitate cu prevederile Articolului 16 a Conventiei, este convenit ca 
orice aeronavii utilizata de compania sau companiile aeriene desemnate ale unei 
Parti Contractante pe serviciile spre sau dinspre teritoriul celeilalte Parti 
Contractante pot, in timp cit se afla in limitele teritoriului celeilalte Parti 
Contractante, fi supuse unui control de catre reprezentantii autorizati ai celeilalte 



Parti Contractante cu conditia ca aceasta nu va aduce la relineri nejustificate privind 
operarea aeronavei. Totu~i, reie~ind din obligaliile mentionate in Articolul 33 a 
Conventiei scopul controlului este verificarea valabilitatii documentatiei aeronavei ~i 
echipajului starB aparente a aeronavei ~i echipamentului acesteia ~i conditiilor 
aeronavei conforme standardelor stabilite in conformitate cu Convenlia. 

4. Fiecare Parte Contractanta i~i rezerva dreptul de a suspenda sau modifica 
imediat autorizatia de exploatare a companiei sau companiilor aeriene a celeilalte 
Parti Contractante in cazul ca aceste actiuni sint necesare pentru asigurarea 
sigurantei zborurilor companiei aeriene. 

5. Orice actiune in baza prevederilor paragrafului 4 din acest articol, a unei 
Parti Contractante va inceta in cazul respectarii cerintelor de siguranta prevazute in 
acest articol. 

6. Dac:l, conform paragrafului 2 al acestui Articol se stabile~te ca 0 Parte 
Contractanta nu se conformeaza cu standardele minime stabilite in acest sens de 
Conventie iat perioada convenita a expirat, Secretarul General ICAO va fi informat 
despre aceasta. Ultimul va fi anuntat despre solutionarea satisfacatoare a situatiei." 

ARTICOLUL5 

Articolul 12 "CAPAC IT ATEA" din Acord va fi substituit cu urmatorul text: 

"Capacitatea care va fi operata pe serviciile aeriene regulate convenite vor fi 
subiectul urmatoarelor conditii: 

1. 	 Capacitatea total a care va fi propusa pentru serviciile convenite de catre 
companiile desemnate ale Partilor Contractante vor fi convenite intre, sau 
aprobate de autoritatile aeronautice ale Partilor Contractante inainte de 
inceperea operarii ~i respective dupa intru anticiparea cerintelor de traffic. 

2. 	 Companiile aeriene desemnate ale ambelor Parti Contractante se vor 
buci.lra de posibilitati egale ~i echitabile la exploatarea serviciilor 
convenite pe rutele specificate. 

3. 	 Orarele pentru serviciile convenite vor fi remise, spre aprobare, 
autoritati1or aeronautice ale ambelor Parti Contractante cu cel puti 30 
(treizeci) de zile inainte de data propusa pentru introducerea acestora. In 
cazuri speciale acest termen poate fi redus cu acordul autoritatilor 
mentionate. " 

ARTICOLUL6 

Urmatorul ARTICOL 12 bis "INTELEGERI DE COOPERARE" va fi, 
adaugat la Acord: 

,,1. La exploacarea sau propunerea serviciilor autorizate pe rutele specificate, orice 
companie aeriana a unei Parti Contractante poate sa stabileasca acorduri de 
marketing comune, cum ar fi acordurile de blocuri de spatiu sau operare comuna cu: 
a) 0 companie aeriana sau companii aeriene a oricarei Parti Contractante, 



b) 0 companie aeriana a unei parti terte, cu conditia ca aceasta parte terta nu este 
autorizata sau ofera aranjamente comparabile Intre companiile aeriene a celeilalte 
Parti Contractante sau alte companii aeriene pentru servicii spre, dins pre sau prin 
acest stat tcrt, autoritatile aeronautice ale Partii Contractante de referinta sunt In 
drept sa nu accepte asemenea acorduri. 

2. Prevederile precedente vor fi subiectul conditiilor ca toate companiile aeriene 
implicate in acorduri: 

a) detin autori :atea corespunzatoare. 

b) corespund cerintelor aplicate de aceste aranjamente. 

c) la comercializarea oricarui bilet de calatorie, consumatorul va fi informat la 

punctul de vinzare care companie aeriana va opera fiecare sector al serviciului." 


ARTICOLUL7 

Anexa la Acord va fi substituita cu urmatorul text: 

"ANEXA 

ORARUL RUTELOR 


1. 	 Rutele exploatate de catre companiile aeriene desemnate de Guvemul 
Republicii Moldova: 

Din Puncte intermediare 

Orice puncte din Orice puncte 
Republica 
Moldova 

Spre Puncte mai departe 

Orice puncte in Orice puncte 
Israel 

2. Rutele exploatate de catre companiile aeriene desemnate de Guvemul Statului 
Israel: 

Din Puncte intermediare Spre Puncte mai departe 

Orice puncte din 
Israel 

Orice puncte Orice puncte 
Republica 
Moldova 

in Orice puncte 

Note: 

1. 	 Companiite aeriene desemnate ale oricarei parti Contractante pot pentru oricare 
sau toate zborurile omite punctele intermediare sau punctele mai departe cu 
conditia ca serviciile convenite pe aceste rute vor incepe/termina in punctele pe 
teritoriul Partii Contractante care a desemnat compania aeriana. 



2. 	 Exercitare a dreptului celei de-a cincea libertati a aerului pentru punctele 
intermediare ~iJsau mai departe va fi subiectul unei intelegeri ~i aprobari 
anterioare intre autoritatile aeronautice ale ambelor Parti Contractante." , 	 , 

ARTICOLUL8 

I. 	 Prezentul Protocol este parte integranta al Acordului. 
2. 	 Interpretarea prezentului Protocol va fi in conformitate cu termenii ~i prevederile 

Acordului. 
3. 	 Prezentul Protocol va intra in vigoare in conformitate cu Articolul XVII 

"AMEND AMENTE" din Acord. 

Drept pentru care reprezentantii subsemnati, fiind autorizati de Guvernele lor 
respective, au semnat prezentul Protocol. 

Incheiat la.fie ,£t"/V la ';l6'!' L'On.,.,e 2014 care corespunde 
zilei L,f lunei /V'~al anului 5773 al calendarului ebraic, ill doua exemplare 
originale, in limbile romana, ebraica ~i engleza, toate textele fiind egal autentice. In 
cazul aparitiei unor divergente in interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
Protocol, tcxtulin limba engleza va prevala. 

PentIu Guvernul Pentru Guvernul 
RepubHcii Moldova Statului Israel 


