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                      A REPUBLICII MOLDOVA 
 

DIRECTIVĂ OPERAȚIONALĂ 
Nr. 05 – 01/08/2022 

 

Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare de securitate 
 

Prezenta Directivă Operațională este emisă în temeiul art. 7 alin.(3) pct.1) lit. c) din 
Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017, punctului 10 subpunctul 1) lit. c) din 
Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 133/2019 și Ordinului interinstituțional din 
01.08.2022 aprobat în comun de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, 
Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri și Autoritatea 
Aeronautică, cu privire la asigurarea unor măsuri suplimentare de securitate în cadrul 
Aeroportului Internațional Chișinău. 

 
 

1. Operatorul de aerodrom al Aeroportului Internațional Chișinău – S.R.L. “Avia Invest” 
va asigura accesul în incinta terminalului de pasageri al aeroportului, inclusiv și în 
terminalul VIP, doar pentru: 
- pasageri, cu prezentarea obligatorie a biletelor de călătorie și a unui act de 

călătorie valabil; 
- însoțitori ai pasagerilor cu mobilitate redusă sau nevoi speciale, cu prezentarea 

obligatorie a actelor confirmative ce demonstrează dizabilitatea pasagerului; 
- persoanelor a căror atribuții funcționale implică activități pe teritoriul AIC, cu 

prezentarea obligatorie a actelor confirmative ce atestă activitatea pe teritoriul 
AIC. 

 
2. S.R.L. “Avia Invest” va asigura instalarea echipaentelor suplimentare de securitate, 

după cum urmează: 
- la intrarea în terminalul de pasageri al AIC - a echipamentelor de control cu raze 

X pentru persoane și bagaje și a porții detectoare de metale funcționale; 
- la intrarea în terminalul VIP al AIC, a echipamentului de detecție a urmelor de 

exploziv (ETD) și a detectorului de metale portabil. 
 

3. S.R.L. “Avia Invest” va asigura accesul în aerogară a pasagerilor doar prin zona 
plecării, iar ieșirea din aerogară a acestora doar prin zona sosirii, cu delimitarea 
zonelor respective precum și închiderea altor porți de acces. 
 

4. S.R.L. “Avia Invest” va asigura controlul de securitate obligatoriu al tuturor 
mijloacelor de transport care acced în parcările adiacente AIC (private și de 
serviciu). 

 
5. S.R.L. “Avia Invest” va asigura respectarea în regim non-stop (24/24) a măsurilor 

suplimentare de securitate stabilite în prezenta Directivă operațională. 
 
6. Prezenta Directiva operațională intră în vigoare din data semnării. 
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